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DO. TO CREATE.
BE. TO SHARE.
FLY. TO DREAM.

V roce 1958 jsem se setkal s jedním úžasným chlapcem, který snil o tom, že se stane pilotem a při tom snění se bavil konstrukcí modelů 
letadel a jejich vrtulí. Začal pilotovat malá turistická letadla, neboť miloval osobité kouzlo letectví a žil pro pocit svobody, který dokáže po-
skytovat let a snění o objevování a poznávání světa.
Byl pilotem od narození a díky svému zájmu o akrobatická letadla se stal známým v leteckém světě. Jednoho dne došlo k hroznému neštěstí a 
byl kontaktován, aby zachránil malou horskou komunitu před plameny. Byl to extrémní a nebezpečný úkol, ale jeho pocit svobody ho přiměl 
k tomu, aby ho přijal. Mezi plameny se mu podařilo zkrotit oheň a vrátit lidem svobodu.
Od té doby uplynulo již mnoho let, extrémní práce jsou intenzivní vzpomínkou, ale šarm, svobodný duch a snění i nadále žijí v tomto muži, 
který vášnivě brázdí oblohu s největšími dopravními letadly za poznáním světa.
A odtud pochází i značka Payper, která svým nezaměnitelným logem s vrtulí naplňuje jeho sen o kráse a o svobodě.

V roku 1958 som spoznal toto fantastické dieťa, ktorého snom bolo stať sa letcom, a vo vidine tohto sna staval modely lietadiel a ich vrtule. 
Stal sa pilotom malých turistických lietadiel, pretože miloval jedinečné čaro letectva, žil pre pocit slobody a sníval o objavovaní a spoznávaní 
sveta.
Narodil sa ako pilot a svojimi výkonmi s akrobatickými lietadlami sa stal známym v celom svete letectva. Jedného dňa sa stalo hrozné ne-
šťastie a jeho zavolali, aby pred plameňmi zachránil obyvateľov malej horskej osady. Jeho úloha bola výnimočná a nebezpečná, ale jeho 
zmysel pre povinnosť a pre pocit slobody ho primäl k tomu, aby súhlasil. Uhasil požiar a znovu daroval obyvateľom osady slobodu.
Odvtedy uplynulo veľa rokov, extrémne úlohy sú už iba minulosťou, ale on naďalej so šarmom, vedený slobodným duchom a svojím snom 
oduševnene riadi veľké linkové lietadlá a objavuje stále širší svet.
Toto všetko stálo na začiatku značky Payper, ktorá svojím nezameniteľným logom s vrtuľou zodpovedá snu o šarme a slobode.
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NÁŠ NÁŠ 
PPŘŘÍBÍBĚĚH.H.

POLOŽKY V KATALOGU POLOŽKY V KATALOGU 
POLOŽKY V KATALÓGUPOLOŽKY V KATALÓGU

NEPNEPŘŘÍMÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÍMÍ SPOLUPRACOVNÍCI 
PRACOVNÍCI PARTNERSKÝCH VÝROBNÝCH PODNIKOVPRACOVNÍCI PARTNERSKÝCH VÝROBNÝCH PODNIKOV

PPŘŘÍMÍ ZAMÍMÍ ZAMĚĚSTNANCI STNANCI 
VLASTNÍ ZAMESTNANCIVLASTNÍ ZAMESTNANCI2.600 5.000190

Payper se zrodil z projektu rodiny Valentini, která se inspirovala příkladným životem přítele pilota zachránce a rozhodla se věnovat se výrobě oděvů workwe-
ar a corporate wear navržených tak, aby usnadňovaly pohyb osob, chránily je a poskytovaly jim vybavení s rafinovaným designem, typickým pro italský styl. 
Růst podniku a jeho specializace v čase vedly v roce 2003 k vytvoření Industrial Wear, s cílem industrializovat předchozí zkušenosti, rozšířit katalog výrobků, 
zlepšit služby a získat nové podíly na trhu. V roce 2006 po dosažení distribuce na celém italském území se společnost zaměřila na rozvoj exportu a během 
několika let se jí podařilo pokrýt všechny nejdůležitější evropské trhy. V současné době má k dispozici katalog s více než 2000 výrobky, o jejichž kvalitě svědčí 
patenty a četné certifikace a k nimž se každoročně přidává více než padesát nových kreací oddělení italského R&D, které stále hledá nová estetická a funkční 
řešení. Výroba je řízena a podrobována pečlivým kontrolám kvality přímo personálem společnosti pracujícím v dislokovaných technických odděleních v 
různých částech světa. V roce 2017 byl otevřeno nové sídlo, moderní ústředí, které vyrábí obnovitelnou energii, je vybavené showroomem o 800 m2, kde si 
můžete prohlížet celou kolekci společnosti Payper, a skladem s logistickými systémy poslední generace.

1980 
Přidává se obchodování 
s kvalitními látkami pro 
výrobu oděvů a pro 
domácnost.

Pribúda obchodná činnosť 
s kvalitnými tkaninami na 
odevy a pre domácnosť.

2006 
Distribuční pokrytí 
italského trhu.

Distribučné pokrytie 
talianskeho trhu.

2000 
Vytvoření vlastního oddělení 
R&D pro navrhování pracovních 
oděvů.

Vytvorenie vlastného oddelenia 
R&D na projektovanie 
pracovných odevov workwear.

1969 
Začíná obchodování s 
kůží a výroba pracovních 
rukavic.

Začína obchod s kožami 
a výroba pracovných 
rukavíc.

1990
Zintenzivňuje se 
mezinárodní obchod s 
průmyslovými podniky po 
celém světě.

Posilnenie medzinárodných 
obchodných vzťahov s 
priemyselnými podnikmi v 
celom svete.

2003 
Uvedení na trh první 
kolekce značky Payper.

Uvedenie prvej kolekcie 
so značkou Payper.

2010
Spuštění prvních webových 
stránek „business to 
business“.

Otvorenie prvej webovej 
stránky „business to 
business“.
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NÁŠ NÁŠ 
PRÍBEH.PRÍBEH.

KANCELÁKANCELÁŘŘE VE SVE VE SVĚĚTTĚĚ  
POBOPOBOČČKY VO SVETEKY VO SVETE

MM22 POVRCHU V ITÁLII  POVRCHU V ITÁLII 
PLOCHA V TALIANSKU V MPLOCHA V TALIANSKU V M22

DISTRIBUTODISTRIBUTOŘŘII
DISTRIBÚTORIDISTRIBÚTORI10 50.000 2.000

Značka Payper sa zrodila z myšlienky rodiny Valentiniových, ktorá sa inšpirovala výnimočným životom ich priateľa, pilota a záchrancu, a rozhodla sa pre 
výrobu pracovných odevov workwear a odevov so značkou zamestnaneckých firiem corporate wear navrhnutých tak, aby osobám poskytovalo pohodlie pri 
pohyboch pri práci, aby boli tieto odevy mimoriadne vkusné, módne a typické pre taliansky štýl. Postupný rozmach spoločnosti a špecializácia viedli v roku 
2003 k zrodeniu značky Industrial Wear, ktorej cieľom je industrializovať predchádzajúce skúsenosti, rozšíriť katalóg výrobkov, posilniť služby a získať nové 
podiely na trhu. V roku 2006, po rozšírení distribúcie na celé talianske územie sa spoločnosť začala rozširovať a exportovať, a už o niekoľko rokov neskôr sa 
dostala na všetky hlavné európske trhy. Dnes je v katalógu spoločnosti viac ako dvetisíc položiek chránených patentmi a na ktoré sa vzťahuje mnoho certi-
fikátov, ku ktorým každoročne pribúda viac ako päťdesiat nových kreácií talianskeho oddelenia R&D, ktoré vypracúva nové estetické a funkčné riešenia. Na 
výrobu dohliadajú a na výrobkoch vykonávajú prísne kontroly kvality pracovníci v technických oddeleniach rôznych pracovísk na svete. V roku 2017 bolo 
otvorené nové sídlo, moderné ústredie produkujúce energiu z obnoviteľných zdrojov, vybavené vlastným výstavným priestorom s plochou 800 m2, na ktorej 
je možné prezrieť si celú kolekciu Payper, a skladom vybaveným inteligentnými logistickými zariadeniami poslednej generácie.

2013 
Expanze na 
zahraniční trhy. 

Rozšírenie na 
zahraničné trhy.

2019
Uvedení na trh linie 
obuvi.

Uvedenie sortimentu 
obuvi.

2016 
Realizace nového 
automatizovaného 
logistického centra. 

Realizácia novej logistickej 
automatizovanej základne.

IN PROGRESS
Další novinky se připravují...

Prichádzajú ďalšie novinky...
2015
Otevření kanceláří s přímým 
personálem poblíž výrobních 
závodů umístěných v různých 
částech světa. 

Otvorenie pobočiek s vlastnými 
zamestnancami v blízkosti 
výrobných podnikov v rôznych 
častiach sveta. 

2017
Otevření nového ústředí 
a obchodních poboček v 
Evropě.

Otvorenie nového 
hlavného sídla a 
obchodných pobočiek
v Európe.

2021 
Start projektu Retail 
Experience pro zvýšení 
obchodní spolupráce s 
distributory.

Spustenie projektu Retail 
Experience s cieľom 
posilniť spoluprácu 
s distribútormi.
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PAYPER,

PAYPER,

KREATIVITA, VÝSKUM, VÝVOJ.
Payper je talianska a súčasne aj medzinárodná spoločnosť, ktorá získala veľké skúsenosti na poli vývoja modelov, záso-
bovania prvotnými surovinami a výroby profesionálnych pracovných odevov aj odevov na voľný čas s jasným cieľom: 
zaistiť vykonávanie úloh pracovníkov bezpečnejším, praktickejším a štýlovejším spôsobom. Každý krok podnikových 
činností je charakterizovaný voľbou kvality. Dokonalá kontrola celého výrobného procesu od projektovania až po 
logistiku umožňuje dosiahnuť dlhodobo zaručenú vysokú úroveň kvality. Kolekcie Payper vyvíja veľmi kreatívny a 
skúsený tím talianskeho oddelenia R&D . Od výskumu, cez štýl, vývoj, po výrobu, všetko je do najmenšieho detailu 
pod kontrolou. Výrobky sa vyrábajú v partnerských podnikoch v rôznych častiach sveta a sú certifikované podľa me-
dzinárodných parametrov pre ochranu, bezpečnosť a sociálnu zodpovednosť. Naše technické oddelenia, zložené z 
našich odborníkov, sú rozmiestnené v rôznych výrobných oblastiach a v úplnej súčinnosti s talianskym oddelením 
Lab&Quality zabezpečujú dodržiavanie výrobných štandardov a pracovných podmienok.

KREATIVITA, VÝZKUM, VÝVOJ.KREATIVITA, VÝZKUM, VÝVOJ.
Payper je italská a zároveň mezinárodní společnost, která získala velké zkušenosti v oblasti vývoje modelů, nákupu materi-
álů a výroby profesionálního a neformálního pracovního oblečení, s jasným cílem: dodat pracovnímu výkonu více bezpeč-
nosti, praktičnosti a šarmu. Každý krok podnikové činnosti je charakterizován volbou kvality. Vše od výzkumu, po návrh, 
po vývoj až po balení je kontrolováno v nejmenších detailech. Absolutní kontrola celého výrobního procesu, od návrhu 
až po logistiku, ve skutečnosti umožňuje dosahovat vysokých standardů zaručených v průběhu času. Kolekce Payper jsou 
vyvíjeny vysoce kreativním a zkušeným italským týmem R&D. Výroba je realizována v partnerských závodech v různých 
částech světa a je certifikována dle mezinárodních parametrů ochrany, bezpečnosti a společenské odpovědnosti. Naše 
technická oddělení složená z přímých kvalifikovaných zaměstnanců jsou dislokovaná v různých výrobních oblastech a v 
naprostém souladu s italským oddělením Lab&Quality zaručují dodržování výrobních standardů a pracovních podmínek.
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PAYPER,

PAYPER,

PRIEMYSEL 4.0PRIEMYSEL 4.0
Spoločnosť Payper venovala vždy pozornosť technologickej inovácii a preto sa umiestňuje medzi európ-

ske špičky v sektore. V novom sídle otvorenom v roku 2017 spoločnosť Payper zaviedla najnovšie riešenia 
v logistickom sektore, ktoré integrujú systémy riadenia s novými robotizovanými výrobnými technológiami, 

aby boli zaručená environmentálna kvalita zariadení a, súčasne, zlepšenie časov vybavovania objednávok a 
zvyšovanie produktívnosti. Celý proces je vysoko kodifikovaný, čím sa takto odstraňuje každá možnosť chyby.

PRPRŮŮMYSL 4.0MYSL 4.0
Payper odjakživa věnuje pozornost technologické inovaci a díky tomu se vždy řadí mezi ev-

ropské excelence ve svém sektoru. V novém sídle otevřeném v roce 2017 Payper zavedla nej-
modernější logistická řešení, která doplňují systémy řízení novými robotickými výrobními tech-

nologiemi, a zaručují tak environmentální kvalitu zařízení a pracovní well being zaměstnanců a 
zároveň zrychlují zpracovávání objednávky a zvyšují produktivitu. Celý proces je vysoce kodifiko-

vaný, čímž se vylučuje jakákoliv možnost chyb.

DOBA VYDOBA VYŘŘÍZENÍ OBJEDNÁVKYÍZENÍ OBJEDNÁVKY
DOBA VYBAVENIA OBJEDNÁVKYDOBA VYBAVENIA OBJEDNÁVKY

ODESLANÉ KUSY/ZA DENODESLANÉ KUSY/ZA DEN
POPOČČET ODEVOV EXPEDOVANÝCH ZA DEET ODEVOV EXPEDOVANÝCH ZA DEŇŇ

ODESLANÉ KRABICE/ZA DENODESLANÉ KRABICE/ZA DEN
POPOČČET ŠKATÚET ŠKATÚĽĽ EXPEDOVANÝCH ZA DE EXPEDOVANÝCH ZA DEŇŇ  

VYVYŘŘÍZENÉ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROKÍZENÉ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROK
POPOČČET RIADKOV OBJEDNÁVOK ET RIADKOV OBJEDNÁVOK 

VYBAVENÝCH ZA ROK VYBAVENÝCH ZA ROK 

POTENCIÁLNÍ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROKPOTENCIÁLNÍ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROK
POPOČČET RIADKOV POTENCIÁLNYCH ET RIADKOV POTENCIÁLNYCH 

OBJEDNÁVOK ZA ROK OBJEDNÁVOK ZA ROK 
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PAYPER,

PAYPER,

Look Selector

  
V SLUŽBÁCH V SLUŽBÁCH 

ZÁKAZNÍKOV.ZÁKAZNÍKOV.

  
K SLUŽBK SLUŽBĚĚ  

ZÁKAZNÍKZÁKAZNÍKŮŮM.M.

Payper je partnerem nejrůznějších podniků, a za tímto účelem má strukturované služby, které zlepšují a optimalizují veškerou komu-
nikaci se zákazníky. Zkušený tým pro lokální prodej, vícejazyčný zákaznický servis a oddělení marketingu a grafiky in-house se každý 
den věnují budování úzkého a trvalého vztahu se zákazníky. Webová platforma pro objednávání dostupná na adrese payperwear.com 
nabízí rychlý systém, který umožňuje ušetřit čas a okamžitě zkontrolovat zásoby zboží, které jsou v daném okamžiku k dispozici, dále 
zkontrolovat dávky, které přicházejí, a zpracovat objednávku do 24h. Webové stránky payperwear.com poskytují informace o všech 
novinkách, nabídkách či akcích a účinný Voliče Outfitů umožňuje jedinečnou službu: v reálném čase zobrazit konečný look zvolených 
kombinací.

Spoločnosť Payper si za partnerov vyberá podniky a preto vypracovala služby, ktoré zlepšujú a 
optimalizujú všetky výmeny služieb so zákazníkmi. Skúsený tím pre predaj na teritóriu, viacjazyč-
né služby pre zákazníkov, interné oddelenie marketingu a grafiky sa každý deň venujú budovaniu 
pevných a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Webová platforma objednávania, ktorá je k dispo-
zícii na adrese payperwear.com, ponúka rýchly systém, ktorý umožňuje ušetriť čas, pohotovo ove-
rovať dostupnosť tovaru v sklade, privážať šarže a spracovať objednávku do 24 h. Webová stránka 
payperwear.com poskytuje skutočne jedinečné služby a umožňuje vám získať všetky aktualizova-
né ponuky a informácie o reklamných aktivitách. Nástroj na Selektor Look vám umožní zobraziť 
konečný vzhľad zvolených odevov v reálnom čase.
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PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

ODPOVĚDNĚ.ODPOVĚDNĚ.
Pracovat a vytvářet / Být a sdílet / Létat a snít: to jsou hodnoty, kterými se řídí skupina Payper a které doprovázejí celý výrobní řetězec, neboť mít znalosti pro vytváře-
ní nových výrobků, sdílet je s ostatními a snít o neobjevené budoucnosti a budoucích výzvách je inkluzivní mise, která je realizována díky pozitivnímu a odpovědné-

mu přístupu všech zúčastněných osob a partnerů. Z tohoto důvodu se Payper již mnoho let zabývá tématy společenské odpovědnosti firem a nastoupil plodnou 
cestu mezinárodních certifikací a osvědčených postupů zaměřených na kvalitativní, udržitelný a etický rozvoj. Toto vše se promítá do schopnosti skloubit vlastní 

obchodní aktivity s respektem a ochranou zájmů komunit, s nimiž je ve styku, ale i s ochranou ekologických zdrojů a jejich zachováním pro budoucí generace.

ZODPOVEDNE.ZODPOVEDNE.
Pracovať a tvoriť / Byť a zdieľať / Lietať a snívať: to sú hodnoty, ktorými sa riadi skupina Payper a ktoré prestupujú celým výrobným reťaz-
com, pretože mať znalosti na vytváranie nových výrobkov, zdieľať ich s ostatnými a snívať o nevídanej a stále odvážnejšej budúcnosti, 

to je komplexná úloha, ktorá sa realizuje vďaka pozitívnemu a zodpovednému príspevku všetkých zapojených ľudí a skutočností. Preto 
Payper zaradila už pred niekoľkými rokmi do svojho riadenia témy Sociálnej zodpovednosti podniku a kráča plodnou cestou me-

dzinárodnej certifikácie a best practise (najlepšie postupy), ktoré sú zamerané na kvalitatívny, trvalo udržateľný a etický rozvoj. Toto 
všetko sa prejavuje v schopnosti spojiť vlastné obchodné aktivity s rešpektovaním a starostlivosťou o záujmy komunít, s ktorými je 

spojená, ale aj s ochranou zdrojov životného prostredia a ich zachovaním pre budúce generácie.

ETIKA
A KOMUNITY

ETIKA
A KOMUNITA

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE
A TRANSPARENTNOST

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA
A TRANSPARENTNOSŤ

ENVIRONMENTÁLNÍ
UDRŽITELNOST

EKOLOGICKÁ TRVALÁ
UDRŽATEĽNOSŤ

4 PILÍŘE PAYPER / 4 PILIERE PAYPER4 PILÍŘE PAYPER / 4 PILIERE PAYPER

VÝROBEK
A VÝROBA
VÝROBOK
A VÝROBA
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE A TRANSPARENTNOST

VOLBA A MONITOROVÁNÍ VOLBA A MONITOROVÁNÍ 
PARTNERŮ-DODAVATELŮ.PARTNERŮ-DODAVATELŮ.
Skupina Payper spolupracuje výhradně s dodavateli-výrobci vybranými na základě dvou 
faktorů: vysoké úrovni kvalitativních standardů výrobků a pozornosti věnované spraved-
livým a společensky odpovědným pracovním podmínkám. Technická oddělení průběžně 
sledují situaci prostřednictvím přímých kontrol a auditů, které zadávají nezávislým meziná-
rodním orgánům, což dodavatele nutí dodržovat vysoké standardy, které jsou uvedeny v 
certifikátech požadovaných společností Payper.

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA A TRANSPARENTNOSŤ

VÝBER A MONITOROVANIE VÝBER A MONITOROVANIE 
VÝROBNÝCH PARTNEROV.VÝROBNÝCH PARTNEROV.

Skupina Payper spolupracuje výlučne s dodávateľmi-výrobcami vybranými postupom času 
prostredníctvom vyhodnocovania dvoch faktorov: vysoká úroveň kvalitatívnych štandar-
dov výrobku a starostlivosť o spravodlivé a sociálne zodpovedné pracovné podmienky. 
Technické oddelenia neprestajne monitorujú situáciu prostredníctvom priamych kontrol a 
auditov zverených nezávislým medzinárodným organizáciám, aby výrobcovia dodržiavali 
vysoké štandardy uvedené v certifikáciách požadovaných skupinou Payper.
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BIO BIO

PAYPER,PAYPER, PAYPER,PAYPER,
VÝROBEK A VÝROBA

100% ETICKÉ 100% ETICKÉ 
VÝROBY,VÝROBY,

0% ŠKODLIVÝCH 0% ŠKODLIVÝCH 
CHEMIKÁLIÍ.CHEMIKÁLIÍ.

Cílem společnosti ve střednědobém horizontu je do-
sažení 100% výroby eticky certifikovaných výrobků 
prostřednictvím řetězce, který je plně kontrolován, 
od surovin po výrobu, až k hotovému výrobku. 
Již dnes, díky připojení se k programu Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals, celá vý-
roba Payper splňuje parametry evropského 
nařízení REACH (ES č. 1907/2006), které za-
znamenává, hodnotí, schvaluje a omezuje 
používání chemikálií. Rovněž se plánuje uve-
dení na trh nových linií triček a mikin výhradně 
z bio bavlny vyrobené podle kritérií požadovaných 
neziskovou organizací Better Cotton Initiative (BCI), je-
jímž cílem je učinit celosvětovou produkci bavlny udr-
žitelnější pro životní prostředí a pro osoby zapojené do 
výrobního procesu.

VÝROBOK A VÝROBA

100 % ETICKÁ 100 % ETICKÁ 
VÝROBA,VÝROBA,
0 % CHEMICKÝCH 0 % CHEMICKÝCH 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK.ŠKODLIVÝCH LÁTOK.

Strednodobým podnikovým cieľom je dosiahnutie 100 
% výroby odevov s etickou certifikáciou prostredníctvom 

kompletne kontrolovaného výrobného reťazca od su-
rovín, cez procesy až po finálny výrobok. Už dnes 

vďaka programu Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals celá produkcia Payper spĺňa para-
metre európskeho nariadenia REACH (EÚ č. 
1907/2006), ktoré registruje, vyhodnocuje, 
schvaľuje a obmedzuje používanie chemic-

kých látok. Takisto sa plánuje uvedenie nového 
produktového radu tričiek a mikín vyrobených 

výlučne z biologickej bavlny, ktorá je produkovaná 
podľa kritérií neziskovej organizácie Better Cotton Initiative 
(BCI), ktorých cieľom je dosiahnuť globálnu produkciu ba-
vlny, ktorá bude udržateľnejšia pre životné prostredie a pre 
ľudí zapojených do procesu spracovania.

100%
CERTIFIKOVÁNO
CERTIFIKÁCIA

BIO

LINIE 
SUNSET
Trička

SORTIMENT
LINE
Tričká Trička 

Mikiny
Tričká 

Mikiny
 PŘIPRAVUJE SE / POKRAČUJE
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

MENŠÍ DOPAD NA MENŠÍ DOPAD NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Skupina Payper provedla rozhodnutí o snížení emisí CO2: sídlo 
podniku využívá na 100% obnovitelnou energii (solární) a byly 
zvoleny letecké a námořní dopravní společnosti nejnovější gene-
race s nízkou spotřebou energie a dopadem na životní prostředí.

EKOLOGICKÁ TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

MENŠÍ NEGATÍVNY MENŠÍ NEGATÍVNY 
VPLYV NA ŽIVOTNÉ VPLYV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE.PROSTREDIE.
Skupina Payper urobila rozhodnutia na zníženie emisií CO2: hlav-
né sídlo je totiž kompletne napájané z obnoviteľných zdrojov 
energie (slnečná) a zvolili sme najmodernejšie prepravné spo-
ločnosti pre leteckú a námornú prepravu s nízkou spotrebou 
energie a vplyvom na životné prostredie.

ENERGETICKÁ AUTONOMIE
ENERGETICKÁ SEBESTAČNOSŤ

ETIKA A KOMUNITY

POHODA A KULTURA.POHODA A KULTURA.
Osoby a pohoda komunity jsou ve středu odpovědné vize skupiny Payper, která odjak-

živa respektuje prosazování rovných příležitostí, multikulturalismu, ochrany zdraví a po-
hody pracovníků a jejich rodin. Každý rok společnost pomocí dobrovolného fondu přispívá 

na studium, školení a odbornou lékařskou péči. Rovněž poskytuje své vybavení pro iniciativy společenského a 
veřejného zájmu jako jsou vědecké výpravy, humanitární pomoc Červenému kříži a populacím postiženým pří-
rodními katastrofami, a sportovním osvětovým akcím věnovaným prevenci a lékařskému výzkumu.

ETIKA A KOMUNITA

PROSPERITA A KULTÚRA.PROSPERITA A KULTÚRA.
Ľudia a prosperita komunity sú v centre zodpovednej vízie skupiny Payper, ktorá vždy dodržiava princíp rovnosti 
príležitostí, multikultúrnosti, starostlivosti o zdravie a prosperitu zamestnancov a ich rodín. Podnik každoročne 
prispieva z dobrovoľného fondu na výdavky spojené so štúdiom, vzdelávaním a špecializovanou lekárskou lieč-
bou. Okrem toho ponúka svoje vybavenie na iniciatívy so sociálnym a verejným zameraním, ako sú vedecké ex-
pedície, humanitárna pomoc Červenému krížu a obyvateľstvu postihnutému prírodnými kalamitami a športové 
podujatia slúžiace na zvyšovanie citlivosti v oblasti lekárskej prevencie a výskumu.

WELFARE / PROSPERITAWELFARE / PROSPERITA

STUDIUM
A ŠKOLENÍ
ŠTÚDIUM

A VZDELÁVANIE

LÉKAŘSKÁ
PÉČE

LEKÁRSKA 
STAROSTLIVOSŤ

KOMUNITAKOMUNITA

VÝZKUM
VÝSKUM

SOLIDARITA
A ANGAŽOVANOST

SOLIDARITA
A ANGAŽOVANOSŤ

MANIFESTACE
A OSVĚTOVÉ AKCE

MANIFESTÁCIE 
A PODUJATIA 

NA ZVYŠOVANIE 
CITLIVOSTI
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 Sunset Lady, Sunset, Sunset, Sunset Lady

TRIČKA
TRIČKÁ
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M
an

BIG SIZE

150 g 10/100 pcs

[001048-0311] / MELANGE [001411-0410]

Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tričká Tričká  Trička  Trička 

PrintPrint
Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, tubulární střih.

Pánske tričko ku krku s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným 
šitím vpredu, trubicový dizajn.

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Žlutá / Žltá

Oranžová / Oranžová

Červená / Červená

Gelová zelená / Gélová zelená

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Královská modrá / Kráľovská modrá

Černá / Čierna

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Kouřová / Dymová

15
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M
an

MATCH

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

155 g 5/100 pcs

[000101-0030] / MELANGE [000831-0252] / FLUO [000834-0253]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

SunsetSunset
Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, barevně kontrastní výztuž od ramene k 
rameni viditelná na límečku, pružné švy, tubulární střih (maskáčové provedení s postranním se-
šitím).

Pánske tričko ku krku, s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným 
šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému viditeľná na vnútornej 
strane goliera, strečové švy, trubicový dizajn (maskáčová verzia s bočnými švami).

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Žlutá fluo
Žltá fluo

Světlá královská modrá
Svetlá kráľovská modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Maskáčová
Maskáčová

Fialová indigo
Fialová indigo

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Oranžová
Oranžová

Zelená
Zelená

Bordový
Bordová

Fuchsiová
Fuksia

Černá
Čierna

Červená
Červená

Žlutá
Žltá

Smaragdová zelená
Smaragdová zelená

Obláčkově růžová
Ružová shadow

Kouřová
Dymová

Světlá limetka
Svetlá limetková

Kyselá zelená
Limetková zelená

Gelová zelená
Gélová zelená

Akvamarínová
Akvamarínová

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Hnědá
Hnedá

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Atolová modrá
Atolová modrá

Bílá
Biela

Teplá hnědá
Teplá hnedá

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

65% Polyester + 35% Bavlna
65% Polyester + 35% Bavlna
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MATCH

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

155 g 5/100 pcs

[000466-0030] / MELANGE [000832-0252] / FLUO [000838-0253]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

Sunset LadySunset Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem 
ze směsi spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, barevně kontrastní vyztužovací 
páska od ramene k rameni viditelná na límečku, pružné švy, postranní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko ku krku s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu 
s horným šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému viditeľná na 
vnútornej strane goliera, strečové švy, bočné švy.

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Maskáčová
Maskáčová

Fialová indigo
Fialová indigo

Oranžová
Oranžová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Žlutá fluo
Žltá fluo

Fuchsiová
Fuksia

Bordový
Bordová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Zelená
Zelená

Letní fialková
Letná fialová

Černá
Čierna

Červená
Červená

Sytě korálová
Sýta korálová

Žlutá
Žltá

Smaragdová zelená
Smaragdová zelená

Obláčkově růžová
Špinavá ružová

Kouřová
Dymová

Světlá limetka
Svetlá limetková

Limetková zelená
Limetková zelená

Gelová zelená
Gélová zelená

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Atolová modrá
Atolová modrá

Bílá
Biela

Teplá hnědá
Teplá hnedá

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

65% Polyester + 35% Bavlna
65% Polyester + 35% Bavlna

65% Polyester + 35% Bavlna
65% Polyester + 35% Bavlna
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 Sunrise, Sunrise Lady
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155 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

155 g 5/100 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001046-0026] [001047-0026]

M
an

La
dy

Tričká Tričká  Trička  Trička 

FreeFree
Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým vý-
střihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední 
straně, vyztužovací páska od ramene k rameni, 
pružné švy, postranní sešití. Neutrální bez eti-
kety.

Pánske tričko ku krku s krátkymi rukávmi, 1,5 
cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s hor-
ným šitím vpredu, zosilňujúca páska od jedné-
ho pleca k druhému, strečové švy, bočné švy, 
žiadne označenie.

Free LadyFree Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem a 
kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný 
lem ze směsi spandex u krku s vrchním proší-
váním na přední straně, vyztužovací páska od 
ramene k rameni, pružné švy, postranní sešití. 
Neutrální bez etikety.

Dámske obtiahnuté tričko ku krku s krátkymi 
rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi 
spandexu s horným šitím vpredu, zosilňujúca 
páska od jedného pleca k druhému, strečové 
švy, bočné švy, žiadne označenie.

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Kouřová
Dymová

Kouřová
Dymová

Červená
Červená

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Bílá
Biela

Bílá
Biela

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

19

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

190 g 5/100 pcs

[000947-0337] / MELANGE [000949-0338]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

SunriseSunrise
Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, barevně kontrastní vyztužovací páska od 
ramene k rameni viditelná na límečku, pružné švy, postranní sešití.

Pánske tričko ku krku s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným 
šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému viditeľná na vnútornej 
strane goliera, strečové švy, bočné švy.

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Oranžová / Oranžová

Atolová modrá / Atolová modrá

Černá / Čierna

Červená / Červená

Světle modrá / Jasná modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Žlutá / Žltá

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Zelená / Zelená

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

190 g 5/100 pcs

[000948-0337] / MELANGE [000950-0338]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

Sunrise LadySunrise Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem 
ze směsi spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, barevně kontrastní vyztužovací 
páska od ramene k rameni viditelná na límečku, pružné švy, postranní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko ku krku s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu 
s horným šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému viditeľná na 
vnútornej strane goliera, strečové švy, bočné švy.

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Atolová modrá / Atolová modráFuchsiová / Fuksia

Červená / Červená

Černá / Čierna

Oranžová / Oranžová

Světle modrá / Jasná modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Žlutá / Žltá

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Zelená / Zelená

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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 Pineta, Party Lady
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La
dy

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

165 g 165 g5/50 pcs 5/50 pcs

[000893-0033] / MELANGE [001104-0364] [000890-0033]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

Pineta LadyPineta Lady
Dámské vyštíhlené tričko s dlouhým rukávem 
a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný 
lem ze směsi spandex u krku s vrchním prošívá-
ním na přední straně, dlouhá manžeta, barevně 
kontrastní vyztužovací páska od ramene k ra-
meni viditelná na límečku, pružné švy, postran-
ní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko ku krku s dlhými ru-
kávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi span-
dexu s horným šitím vpredu, dlhé manžety, 
kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca 
k druhému viditeľná na vnútornej strane golie-
ra, strečové švy, bočné švy.

PinetaPineta
Pánské tričko s dlouhým rukávem a kulatým vý-
střihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na před-
ní straně, barevně kontrastní vyztužovací páska 
od ramene k rameni viditelná na límečku, pruž-
né švy, postranní sešití.

Pánske tričko ku krku s dlhými rukávmi, 1,5 cm 
páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným 
šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od 
jedného pleca k druhému viditeľná na vnútor-
nej strane goliera, strečové švy, bočné švy.

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Bílá
Biela

Kouřová
Dymová

Kouřová
Dymová

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

155 g 5/100 pcs

[000934-0026]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

FlagFlag
Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, límeček a lem rukávu s kontrastní italskou 
trikolórou, 2,3 cm pružný žebrovaný lem ze směsi spandex u krku s vrchním prošíváním na přední 
straně, vyztužovací páska od ramene k rameni viditelná na límečku, pružné švy, postranní sešití.

Pánske tričko ku krku s krátkymi rukávmi, kontrastný golier a okraje rukávov (farby zástavy) 2,3 
cm rebrovaná páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným šitím vpredu, zosilňujúca páska od 
jedného pleca k druhému, strečové švy, bočné švy.

Bílá-Itálie
Biela-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie
Námornícka modrá-Taliansko

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Královská modrá-Itálie
Kráľovská modrá-Taliansko

Bílá-Francie
Biela-Francúzsko

Námořnická modrá -Francie
Námornícka modrá-Francúzsko

Černá-Francie
Čierna-Francúzsko

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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La
dy

150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000998-0313][000997-0313]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

Party Party 
Pánské tričko s krátkým rukávem s hlubším 
kulatým výstřihem, nízký 1cm elastický lem ze 
směsi spandex kolem krku, ramena s dvojitým 
vnitřním prošitím, rukávy s úzkou záložkou bez 
lemu, postranní sešití, neutrální bez etikety.

Pánske tričko s krátkymi rukávmi s mierne hlbo-
kým golierom, nízkym golierom s 1 cm páskou 
zo zmesi spandexu, priliehavé plecia s dvojito 
prešívanými švami na vnútornej strane, rukávy 
s vyhnutím s neopracovaným vzhľadom, bočné 
švy, žiadne označenie.

Party LadyParty Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem s 
hlubším výstřihem, nízký 1 cm elastický lem ze 
směsi spandex kolem krku, ramena s dvojitým 
vnitřním prošitím, rukávy s úzkou záložkou bez 
lemu, postranní sešití, neutrální bez etikety.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi s hlbo-
kým golierom, nízkou 1 cm páskou zo zmesi spande-
xu, krátke prekrížené zadné ramienka vyhnutím s ne-
opracovaným vzhľadom, plecia s dvojito prešívanými 
švami na vnútornej strane, rukávy s vyhnutím s neo-
pracovaným vzhľadom, bočné švy, žiadne označenie.

Modrá denim
Džínsová modrá

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Kouřová cool
Dymová cool

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ FLAMÉ EFEKT

Tkanina 100% BAVLNA, UPLET ZÍHANÝ EFEKT

Modrá denim
Džínsová modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ FLAMÉ EFEKT

Tkanina 100% BAVLNA, UPLET ZÍHANÝ EFEKT
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dy

Size - XS S M L XL XXL - - -

150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

[000962-0311] [000996-0311]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

Young Young 
Pánské tričko s krátkým rukávem s hlubším ku-
latým výstřihem, tenký lem u krku, rukávy s úz-
kou záložkou bez lemu, postranní sešití, neut-
rální bez etikety.

Pánske tričko s krátkymi rukávmi s mierne hlb-
ším golierom, úzka páska okolo krku, rukávy s 
úzkou obrubou, bočné švy, žiadne označenie.

Young LadyYoung Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem s 
hlubším kulatým výstřihem, tenký lem u krku, 
rukávy s úzkou záložkou bez lemu, postranní 
sešití, neutrální bez etikety.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi 
s mierne hlbším golierom, úzka páska okolo 
krku, rukávy s úzkou obrubou, bočné švy, žiad-
ne označenie.

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Bílá / Biela

Modrá denim / Džínsová modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / Čierna

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Bílá / Biela

Modrá denim / Džínsová modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / Čierna
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M
an

La
dy

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

140 g 5/100 pcs

Size - - S M L XL - - - -

140 g 5/100 pcs

[001285-0386] [001286-0386]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

Sound+Sound+
Tričko s krátkým rukávem s mírně hlubokým 
výstřihem, nízký volně přistřižený průkrčník 
1 cm, kalibrovaná ramena s vnitřním dvojitým 
prošitím, krátké úzké rukávy bez lemu a s rafi-
novanou záložkou, postranní sešití pro přesněj-
ší střih, odstranitelná etiketa.

Tričko s krátkymi rukávmi s voľným neobrúbe-
ným rolákovým golierom s výškou 1  cm, tva-
rované plecia s dvojito prešívanými švami na 
vnútornej strane, krátke a úzke rukávy s nízkym 
vyhnutím s neopracovaným vzhľadom, bočné 
švy, nažehľovacia etiketa.

Sound+ LadySound+ Lady
Vyštíhlené dámské tričko s krátkým rukávem 
s hlubokým výstřihem, nízký volně přistřižený 
průkrčník 1 cm, kalibrovaná ramena s vnitřním 
dvojitým prošitím, krátké úzké rukávy bez lemu 
a s rafinovanou záložkou, postranní sešití, od-
stranitelná etiketa.

Dámske priliehavé krátke tričko s krátkymi ru-
kávmi so širokým výstrihom s neobrúbeným le-
mom s výškou 1 cm, tvarované plecia s dvojito 
prešívanými švami na vnútornej strane, krátke a 
úzke rukávy s nízkym vyhnutím s neopracova-
ným vzhľadom, bočné švy, nažehľovacia etiketa.

Látka 100% BAVLNA, ČESANÝ BAVLNĚNÝ ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET Z ČESANEJ BAVLNY

Bílá / Biela

Modrá denim / Džínsová modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / Čierna

Látka 100% BAVLNA, ČESANÝ BAVLNĚNÝ ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET Z ČESANEJ BAVLNY

Bílá / Biela

Modrá denim / Džínsová modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / Čierna
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dy

150 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

MATCH MATCH

[000465-0028][000463-0028]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

RunnerRunner
Pánské technicko-sportovní tričko s raglánový-
mi rukávy, dvojité postranní prošití pro přiléha-
vější střih, páska kolem krku.

Pánske funkčné-športové tričko s raglánovými 
rukávmi, dvojité bočné švy pre pohodlnejšie 
nosenie, lem okolo krku.

Runner LadyRunner Lady
Dámské vyštíhlené technicko-sportovní tričko 
s raglánovými rukávy, dvojité postranní švy pro 
pohodlnější nošení, páska kolem krku.

Dámske funkčné-športové priliehavé tričko s 
raglánovými rukávmi, dvojité bočné švy pre 
pohodlnejšie nosenie, lem okolo krku.

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Světle šedá
Svetlá sivá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Červená
Červená

Žlutá fluo
Žltá fluo

Fluo zelená
Zelená fluo

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Světle šedá
Svetlá sivá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Červená
Červená

Žlutá fluo
Žltá fluo

Fluo zelená
Zelená fluo

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Letní fialková
Letná fialová

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH
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La
dy

150 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 1/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

[000131-0028] [000132-0028]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

RunningRunning
Pánské technicko-sportovní tričko s ragláno-
vými rukávy, dvojité postranní švy pro pohodl-
nější nošení, zúžený tvarovaný spodní okraj a 
prodloužená zadní strana, reflexní vložky na ru-
kávech a na spodní straně límečku, kontrastní 
páska kolem krku, nažehlovací etiketa.

Pánske funkčné-športové tričko s raglánovými 
rukávmi, dvojité bočné švy pre pohodlnejšie 
nosenie, tvarovaný spodný a dlhší zadný diel, 
reflexná vložka na rukávoch a na zadnej časti 
goliera, kontrastný lem okolo krku, nažehľova-
cia etiketa.

Running LadyRunning Lady
Dámské technicko-sportovní vyštíhlené trič-
ko s raglánovými rukávy, dvojité postranní 
švy pro pohodlnější nošení, zúžený tvarovaný 
spodní okraj a prodloužená zadní strana, re-
flexní vložky na rukávech a na spodní straně 
límečku, kontrastní páska kolem krku, nažeh-
lovací etiketa.

Dámske funkčné-športové priliehavé tričko s 
raglánovými rukávmi, dvojité bočné švy pre 
pohodlnejšie nosenie, tvarovaný spodný a dlh-
ší zadný diel, reflexná vložka na rukávoch a na 
zadnej časti goliera, kontrastný lem okolo krku, 
nažehľovacia etiketa.

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Žlutá fluo
Žltá fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH
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dy

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

155 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

155 g 5/100 pcs

[000103-0026] / MELANGE [000909-0252] [000951-0026] / MELANGE [000952-0252]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

V-NeckV-Neck
Pánské tričko s krátkým rukávem a výstřihem 
do V, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední 
straně, barevně kontrastní výztuž od ramene k 
rameni viditelná na límečku, pružné švy, tubu-
lární střih.

Pánske tričko s golierom v tvare V a krátkymi 
rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi 
spandexu s horným šitím vpredu, kontrastná 
zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému 
viditeľná na vnútornej strane goliera, strečové 
švy, trubicový dizajn.

V-Neck LadyV-Neck Lady
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem, s 
výstřihem do V, 1,5 cm pružný žebrovaný lem 
ze směsi spandex u krku s vrchním prošíváním 
na přední straně, kontrastní výztuž od ramene 
k rameni viditelná na límečku, pružné švy, po-
stranní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko s golierom v tvare V, 
1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s 
horným šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca 
páska od jedného pleca k druhému viditeľná 
na vnútornej strane goliera, strečové švy, boč-
né švy.

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Kouřová
Dymová

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Oranžová
Oranžová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Bílá
Biela

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Kouřová
Dymová

Červená
Červená

Fuchsiová
Fuksia

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Bílá
Biela

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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Size - - S M L XL - - - - Size - - S M L XL - - - -

140 g 5/100 pcs

[000124-0401] [000127-0401]

140 g 5/100 pcs

 Trička  Trička  Tričká Tričká

Bílá / Biela Bílá / Biela

Černá / Čierna Černá / Čierna

FencerFencer
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem 
a hlubokým výstřihem do V, pružný žebrovaný 
lem 1,2 cm ze směsi spandex ve spodní části, 
krátké přiléhavé rukávy a postranní šev pro po-
hodlnější nošení, dvojjehlové prošití na rame-
nou, bavlněná spodní část límečku a pásky.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi s 
výstrihom v tvare V, dolný okraj so spandexom 
1,2 cm, krátke rukávy, úzke s bočnými švami na 
lepšie vytvarovanie odevu, štepovanie dvoma 
ihlami na pleciach a v zadnej časti výstrihu a 
bavlnené lemy.

BackfireBackfire
Dámské vyštíhlené tričko s hlubokým kulatým 
výstřihem, pružný žebrovaný lem 1,2 cm ze 
směsi spandex ve spodní části, krátké přiléhavé 
rukávy a postranní šev pro pohodlnější noše-
ní, dvojjehlové prošití na ramenou, bavlněná 
spodní část límečku a pásky.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi 
s okrúhlym výstrihom, dolný okraj so span-
dexom 1,2 cm, krátke rukávy, úzke s bočnými 
švami na lepšie vytvarovanie odevu, štepova-
nie dvoma ihlami na pleciach a v zadnej časti 
výstrihu a bavlnené lemy.

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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Size - - S M L XL - - - -

135 g 1/100 pcs

Size - - S M L XL - - - -

160 g 1/100 pcs

[000125-0031] [000128-0041] / FUXIA FLUO [001492-0475]

 Trička  Trička  Tričká Tričká

Černá / Čierna

Bílá / Biela

BeverlyBeverly
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem a 
lodičkovým výstřihem, 1 cm nízký lem u krku, 
krátké přiléhavé rukávy s tenkou záložkou, po-
stranní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi 
a širokým golierom, 1 cm okraj goliera, krátke, 
priliehavé rukávy s úzkou obrubou, bočné švy.

FloridaFlorida
Dámské vyštíhlené tričko s krátkým rukávem a 
hlubokým hranatým výstřihem, 1 cm nízký lem 
u krku, postranní sešití.

Dámske obtiahnuté tričko s krátkymi rukávmi, 
hranatý golier, 1 cm okraj goliera, bočné švy.

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Sytě korálová
Sýta korálová

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Světlá limetka
Svetlá limetková

Atolová modrá
Atolová modrá

Modrá denim
Džínsová modrá

65% Polyester + 31% Bavlna + 4% Elastan
65% Polyester + 31% Bavlna + 4% Elastan

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Látka 95% BAVLNA + 5% ELASTAN, STRETCH ŽERZEJ 

Tkanina 95% BAVLNA + 5% ELASTAN, PRUŽNÝ ÚPLET
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Size - - S M L XL XXL - - -

155 g 5/100 pcs

[001000-0026]

M
an

150 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL XXL - - -

Breathable

[000133-0028]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

ShoreShore
Pánské tílko s krátkým rukávem a kulatým 
výstřihem, raglánové rukávy, 1,5 cm pružný 
žebrovaný lem ze směsi spandex u krku s vrch-
ním prošíváním na přední straně, barevně kon-
trastní vyztužovací páska od ramene k rameni 
viditelná na límečku.

Pánska vesta s hlbokým golierom, raglánové ru-
kávy, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spande-
xu s horným šitím vpredu, kontrastná zosilňujú-
ca páska od jedného pleca k druhému viditeľná 
na vnútornej strane goliera, strečové švy.

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Červená
Červená

Oranžová
Oranžová

Černá
Čierna

Ocelově šedá
Oceľová sivá

SmashSmash
Pánské technicko-sportovní tílko s raglánový-
mi rukávy, dvojité postranní švy pro pohodl-
nější nošení, zúžený tvarovaný spodní okraj a 
prodloužená zadní strana, reflexní vložky na 
spodní straně límečku, kontrastní páska kolem 
krku, nažehlovací etiketa.

Pánske funkčné-športové tričko s raglánovými 
rukávmi, dvojité bočné švy pre pohodlnejšie 
nosenie, tvarovaný spodný a dlhší zadný diel, 
reflexná vložka na zadnej časti goliera, kon-
trastný lem okolo krku, nažehľovacia etiketa.

Bílá / Biela

Červená / Červená

Žlutá fluo / Žltá fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH
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 Look  Look
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La
dy

Size - - S M L XL XXL - - -

190 g 5/100 pcs

Size - - S M L XL - - - -

190 g 5/100 pcs

M
an

[000119-0037][000999-0037]

Tričká Tričká  Trička  Trička 

Look Man Look Man 
Pánské tílko s hlubokým výstřihem, 1cm lem u 
krku a na rukávech, překřížená ramínka na zá-
dech.

Pánska vesta s hlbokým golierom, 1  cm okraj 
goliera a rukávov, prekrížené zadné ramienka.

LookLook
Dámské vyštíhlené tílko s hlubokým kulatým 
výstřihem, 1 cm lem u krku a u rukávu, překří-
žená ramínka na zádech.

Dámska obtiahnutá vesta s hlbokým golierom, 
1 cm okraj goliera a rukávov, prekrížené zadné 
ramienka.

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Látka 100% BAVLNA, RIB 1X1

Tkanina 100% BAVLNA, RIB 1X1

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Sytě korálová
Sýta korálová

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Fuchsiová
Fuksia

Světlá limetka
Svetlá limetková

Modrá denim
Džínsová modrá

Látka 100% BAVLNA, RIB 1X1

Tkanina 100% BAVLNA, RIB 1X1
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Size - - S M L XL - - - -

175 g 1/60 pcs

La
dy

[000117-0040]
 Sunrise, Sunrise Lady

 Trička  Trička  Tričká Tričká

FlextopFlextop
Dámské vyštíhlené tílko s hlubokým kulatým 
výstřihem, 1 cm lem u krku a u rukávu.

Dámska obtiahnutá vesta s hlbokým golierom, 
1 cm okraj goliera a rukávov.

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Látka 95% BAVLNA + 5% ELASTAN, STRETCH ŽERZEJ 

Tkanina 95% BAVLNA + 5% ELASTAN, PRUŽNÝ ÚPLET
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 Running, Smash, Runner
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 Venice, Venice Lady, Venice, Venice Lady

POLO
POLO SHIRTS
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M
an

185 g 5/50 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001147-0373] / MELANGE [001412-0409]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Oranžová / Oranžová Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Bílá / Biela

RomeRome
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, postranní roz-
parky, skryté prošití límečku s barevně sladěným páskem.

Polokošeľa s krátkym rukávom a s 3 perleťovými gombíkmi rovnakej farby, bočné rázporky, švy 
okolo krku zakryté prúžkom rovnakej farby.

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Žlutá / Žltá

Gelová zelená / Gélová zelená

Červená / Červená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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M
an

185 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001213-0373]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

VeronaVerona
Pánská polokošile s dlouhým rukávem s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, žebrovaný 
límeček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s sladěné barvy páskem, pružné švy, 
postranní výztuže.

Pánska polokošeľa s dlhým rukávom s 3 perleťovými gombíkmi rovnakej farby, rebrovaný golier 
a manžety, švy okolo krku zakryté pruhom rovnakej farby farby, pružné štepovanie, pruh na zosil-
nenie na bokoch.

Bílá / Biela

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová

Oranžová / Oranžová

Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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La
dy

[S00242-P057]

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/50 pcs

N
ew

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Venice ProVenice Pro
Pánská polokošile s krátkým rukávem z recyklovaného polyesteru a bavlny. Tři barevně sladěné 
perleťové knoflíky, žebrovaný límeček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s pás-
kem v tónu, pružné švy, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku. 

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi z recyklovaného polyesteru a bavlny, s 3 gombíkmi rovna-
kej farby s perleťovými efektom, rebrovaný golier a okraje rukávov, bočné rozparky, švy goliera 
prekryté páskou rovnakej farby, strečové švy, bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska na zosil-
nenie okolo krku.

Bílá / Biela

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová

Oranžová / Oranžová Červená / Červená Zelená / Zelená

Námořnická modrá / Námornícka modrá Černá / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Látka 52% POLYESTER - RECYKLOVANÝ + 48% BAVLNA, 
PIKÉ

Tkanina 52% POLYESTER - RECYKLOVANÝ + 48% BAVLNA, 
PIKET
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M
an

MATCH

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

200 g 5/50 pcs

[000907-0305] / MELANGE [000840-0554]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

VeniceVenice
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, žebrovaný lí-
meček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s kontrastním páskem, pružné švy, 
postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, rebro-
vaný golier a okraje rukávov, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera s kontrastnou pás-
kou, strečové švy, bočná zosilňujúca páska.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Hnědá / Hnedá

Fialová indigo / Fialová indigo

Zelená / Zelená

Akvamarínová / Akvamarínová

Černá / Čierna

Žlutá / Žltá

Bordový / Bordová

Gelová zelená / Gélová zelená

Atolová modrá / Atolová modrá

Kouřová / Dymová

Oranžová / Oranžová

Teplá hnědá / Teplá hnedá

Kyselá zelená / Limetková zelená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Červená / Červená

Vojenská zelená / Vojenská zelená

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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Size - XS S M L XL XXL - - -

200 g 5/50 pcs

La
dy

MATCH

[000953-0305] / MELANGE [000841-0554]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Venice LadyVenice Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým rukávem s 4 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
žebrovaný límeček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s kontrastním páskem, 
pružné švy, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi rukávmi so 4 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými 
efektom, rebrovaný golier a okraje rukávov, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera s kon-
trastnou páskou, strečové švy, bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Hnědá / Hnedá

Fialová indigo / Fialová indigo

Zelená / Zelená

Akvamarínová / Akvamarínová

Černá / Čierna

Žlutá / Žltá

Bordový / Bordová

Gelová zelená / Gélová zelená

Atolová modrá / Atolová modrá

Kouřová / Dymová

Oranžová / Oranžová

Teplá hnědá / Teplá hnedá

Kyselá zelená / Limetková zelená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Červená / Červená

Vojenská zelená / Vojenská zelená

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/50 pcs

MATCH

[000930-0021] / MELANGE [000933-0368]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

FlorenceFlorence
Pánská polokošile s dlouhým rukávem s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, žebrovaný 
límeček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s kontrastním páskem, pružné švy, 
postranní výztuže, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s dlhými rukávmi s 3 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, rebrova-
ný golier a manžety, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera s kontrastnou páskou, stre-
čové švy, bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Bílá / BielaKrálovská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová Oranžová / Oranžová

Červená / Červená Zelená / Zelená Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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Size - XS S M L XL XXL - - -

210 g 5/50 pcs

MATCH

La
dy

[000931-0021] / MELANGE [000933-0368]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Florence LadyFlorence Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s dlouhým rukávem s 4 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
žebrovaný límeček a manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku s kontrastním páskem, 
pružné švy, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s dlhými rukávmi so 4 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými 
efektom, rebrovaný golier a okraje rukávov, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera s kon-
trastnou páskou, strečové švy, bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Bílá / BielaKrálovská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová Oranžová / Oranžová

Červená / Červená Zelená / Zelená Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000073-0021]

N
ew

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

SkipperSkipper
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 bílými knoflíky, kontrastní lemování u krku a na ruká-
vech, žebrovaný lem u krku a na rukávech, postranní rozparky se zesílenými švy, skryté prošití 
límečku, postranní vyztužovací páska, pružné švy, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 bielymi gombíkmi, mierne kontrastný lem goliera a 
rukávov, rebrované okraje goliera a rukávov, bočné odvetrávacie prvky so zosilnenými švami, 
prekryté šitie goliera, bočná zosilňujúca páska, strečové švy, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Černá / Žlutá neon
Čierna / Žltá neon

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Bordový / Bílá
Bordová / Biela

Červená / Námořnická modrá 
Červená / Námornícka modrá

Bílá / Žlutá neon
Biela / Žltá neon

Zelená eden / Bílá
Zelená eden / Biela

Hnědá / Bílá
Hnedá / Biela

Námořnická modrá / Červená
Námornícka modrá / Červená

Námořnická modrá / Žlutá neon
Námornícka modrá / Žltá neon

Oranžová / Bílá
Oranžová / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Světle modrá / Námořnická modrá 
Jasná modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Oranžová
Dymová / Oranžová
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Size - XS S M L XL XXL - - -

210 g 5/25 pcs

La
dy

[001027-0021] / MELANGE [001003-0394]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Skipper LadySkipper Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým rukávem s 5 bílými knoflíky, kontrastní lemování na lí-
mečku a na rukávech, žebrovaný lem u krku a na rukávech, postranní rozparky se zesílenými švy, 
zakryté prošití límečku, postranní vyztužovací páska, pružné švy, tvarovaná výztuž na spodní stra-
ně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi rukávmi s 5 bielymi gombíkmi, mierne kontrastný lem 
goliera a rukávov, rebrované okraje goliera a rukávov, bočné odvetrávacie prvky so zosilnenými 
švami, prekryté šitie goliera, bočná zosilňujúca páska, strečové švy, vnútorná páska okolo krku.

Popelavě šedá melanžová / Oranžová
 Popolavá melírovaná / Oranžová

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Černá / Fuchsiová neon
Čierna / Fuksia neon

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Zelená eden / Bílá
Zelená eden / Biela

Bílá / Fuchsiová neon
Biela / Fuksia neon

Červená / Bílá
Červená / Biela

Námořnická modrá / Fuchsiová neon
Námornícka modrá / Fuksia neon

Bordový / Bílá
Bordová / Biela

60% Bavlna + 40% Polyester
60% Bavlna + 40% Polyester

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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 Nautic, Nautic Lady, Glamour, Nautic

50

» Index

http://www.payperwear.com


La
dy

160 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

160 g 5/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

MATCH MATCH

[000264-0024][000263-0024]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

NauticNautic
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 barev-
ně sladěnými perleťovými knoflíky, límeček na 
jedné straně s kontrastními pruhy a na druhé 
straně s fluorescentními pruhy, které jsou vidět 
pouze při zvednutí, žebrovaný límeček a lemy 
rukávů, tenká vsadka na pravé straně, postran-
ní rozparky a prošití límečku s fluo páskou, na-
žehlovací etiketa.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gom-
bíkmi v rovnakej farbe s perleťovým efektom, 
golier s kontrastnými pásikmi a fluoreskujúcimi 
pásikmi na spodnej strane, rebrovaný golier a 
okraje rukávov, pravý rukáv s vloženým die-
lom, bočné odvetrávacie prvky a prekryté šitie 
goliera s fluoreskujúcou páskou, nažehľovacie 
označenie.

Nautic LadyNautic Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým ruká-
vem s 6 barevně sladěnými perleťovými knoflí-
ky, límeček na jedné straně s kontrastními pru-
hy a na druhé straně s fluorescentními pruhy, 
které jsou vidět pouze při zvednutí, žebrovaný 
límeček a lemy rukávů, tenká vsadka na pravé 
straně, postranní rozparky a prošití límečku s 
fluo páskou, nažehlovací etiketa.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi ru-
kávmi so 6 gombíkmi v rovnakej farbe s perle-
ťovým efektom, golier s kontrastnými pásikmi 
a fluoreskujúcimi pásikmi na spodnej strane, 
rebrovaný golier a okraje rukávov, pravý rukáv 
s vloženým dielom, bočné odvetrávacie prvky a 
prekryté šitie goliera s fluoreskujúcou páskou, 
nažehľovacie označenie.

Světle šedá
Černá-Oranžová fluo

Svetlá sivá
Čierna-Oranžová fluo

Námořnická královská
Bílá-Žlutá fluo

Námornícka kráľovská
Biela-Žltá fluo

Modrá denim
Bílá-Žlutá fluo

Džínsová modrá
Biela-Žltá fluo

Vášnivě červená
Bílá-Žlutá fluo

Intenzívna červená
Biela-Žltá fluo

Černá
Bílá-Žlutá fluo

Čierna
Biela-Žltá fluo

Bílá / Námořnická modrá 
Bílá-Žlutá fluo

Biela / Námornícka modrá
Biela-Žltá fluo

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ SLUB YARN

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET SLUB YARN

Námořnická královská
Bílá-Žlutá fluo

Námornícka kráľovská
Biela-Žltá fluo

Modrá denim
Bílá-Fuchsiová fluo
Džínsová modrá
Biela-Fuksia fluo

Světle šedá
Černá-Fuchsiová fluo

Svetlá sivá
Čierna-Fuksia fluo

Bílá / Námořnická modrá 
Bílá-Fuchsiová fluo

Biela / Námornícka modrá
Biela-Fuksia fluo

Vášnivě červená
Bílá-Žlutá fluo

Intenzívna červená
Biela-Žltá fluo

Černá
Bílá-Fuchsiová fluo

Čierna
Biela-Fuksia fluo

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ SLUB YARN

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET SLUB YARN
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 Nautic, Nautic Lady
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M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000058-0021] / MELANGE [000957-0368]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

ItaliaItalia
Unisexová polokošile s krátkým rukávem se 3 sladěnými knoflíky, kontrastní lemování v barvě 
italské trikolóry u krku a na rukávech, žebrovaný lem u krku a na rukávech, postranní rozparky se 
zesílenými švy, zakryté prošití límečku, postranní vyztužovací páska, pružné švy, tvarovaná výztuž 
na spodní straně límečku.

Unisex polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gombíkmi v rovnakej farbe, kontrastný lem goliera a 
rukávov (kontrastná trikolóra), rebrované okraje goliera a rukávov, bočné odvetrávacie prvky so 
zosilnenými švami, prekryté šitie goliera, bočná zosilňujúca páska, strečové švy, vnútorná páska 
okolo krku.

Zelená / ZelenáŠedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá Královská modrá / Kráľovská modrá

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Červená / Červená Mars red / Mars red

Bílá / Biela

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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 France

M
an

210 g 5/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - -

[001447-0021]

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Bílá / Biela

FranceFrance
Unisexová polokošile s krátkým rukávem s 3 bí-
lými knoflíky, kontrastní lemování v barvě ital-
ské trikolóry u krku a na rukávech, žebrovaný 
lem u krku a na rukávech, postranní rozparky se 
zesílenými švy, zakryté prošití límečku, postran-
ní vyztužovací páska, pružné švy, tvarovaná vý-
ztuž na spodní straně límečku.

Unisex polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 bie-
lymi gombíkmi, kontrastný trojfarebný lem go-
liera a rukávov, rebrované okraje goliera a ruká-
vov, bočné odvetrávacie prvky so zosilnenými 
švami, prekryté šitie goliera, bočná zosilňujúca 
páska, strečové švy, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000059-0021] / MELANGE [000958-0368]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

AviazioneAviazione
Unisexová polokošile s dlouhým rukávem s 3 sladěnými knoflíky, kontrastní lemování u krku a na 
rukávech v barvě italské trikolóry, žebrovaný lem u krku a na rukávech, postranní rozparky, zakryté 
prošití límečku, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Unisex polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gombíkmi rovnakej farby, lem goliera a rukávov (farby 
zástavy), rebrovaný golier a rukávy, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera, bočná zosil-
ňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Šedá melanžová-Itálie / Sivá melírovaná-Taliansko

Bílá-Itálie / Biela-Taliansko

Červená-Itálie / Červená-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie / Námornícka modrá-Taliansko

Mars red-Itálie / Mars red-Taliansko

Kráľovská modrá-Itálie / Kráľovská modrá-Taliansko

Černá-Itálie / Čierna-Taliansko

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000081-0021] / MELANGE [000913-0368]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

NationNation
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, barevně sladě-
ný límeček s kontrastním rubem v barvách italské vlajky, který je vidět pouze při zvednutí, barevně 
lemovaný pravý rukáv ve stejné barvě jako límeček, žebrovaný límeček a lemy rukávů, postranní 
rozparky v barvách italské vlajky, skryté prošití límečku s žerzejovým úpletem rovněž v barvách 
vlajky, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi, s 3 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, golier 
v rovnakej farbe s kontrastnou spodnou farbou (farba zástavy), okraj pravého rukáva s farebným 
lemom (rovnaká farba ako golier), rebrovaný okraj goliera a rukávov, lem bočných odvetrávacích 
prvkov s farbami zástavy, prekryté šitie goliera s džersejovou páskou (farba zástavy), bočná zosil-
ňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Námořnická modrá-Francie / Námornícka modrá-Francúzsko Námořnická modrá-Itálie / Námornícka modrá-Taliansko

Černá-Francie / Čierna-FrancúzskoKrálovská modrá-Itálie / Kráľovská modrá-Taliansko

Černá-Německo / Čierna-Nemecko

Námořnická modrá-Německo / Námornícka modrá-Nemecko

Černá-Itálie / Čierna-Taliansko

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Bílá-Německo / Biela-NemeckoBílá-Francie / Biela-FrancúzskoŠedá melanžová-Itálie / Sivá melírovaná-Taliansko

Bílá-Itálie / Biela-Taliansko Červená-Itálie / Červená-Taliansko Vojenská zelená-Itálie / Vojenská zelená-Taliansko

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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La
dy

Size - - S M L XL - - - -

210 g 5/25 pcs

[000082-0021] / MELANGE [000914-0368]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Nation LadyNation Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým rukávem s 5 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
barevně sladěný límeček s kontrastním rubem v barvách italské vlajky, který je vidět pouze při 
zvednutí, barevně lemovaný pravý rukáv ve stejné barvě jako límeček, žebrovaný límeček a lemy 
rukávů, postranní rozparky v barvách italské vlajky, skryté prošití límečku s žerzejovým úpletem 
rovněž v barvách vlajky, postranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi rukávmi, s 5 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými 
efektom, golier v rovnakej farbe s kontrastnou spodnou farbou (farba zástavy), okraj pravého ru-
káva s farebným lemom (rovnaká farba ako golier), rebrovaný okraj goliera a rukávov, lem boč-
ných odvetrávacích prvkov s farbami zástavy, prekryté šitie goliera s džersejovou páskou (farba 
zástavy), bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska okolo krku.

Bílá-Německo / Biela-NemeckoBílá-Francie / Biela-Francúzsko

Námořnická modrá -Francie / Námornícka modrá-Francúzsko Námořnická modrá-Itálie / Námornícka modrá-Taliansko

Černá-Francie / Čierna-Francúzsko

Černá-Německo / Čierna-Nemecko

Královská modrá-Itálie / Kráľovská modrá-Taliansko

Bílá-Itálie / Biela-Taliansko Červená-Itálie / Červená-Taliansko Vojenská zelená-Itálie / Vojenská zelená-Taliansko

Černá-Itálie / Čierna-Taliansko

Námořnická modrá -Německo / Námornícka modrá-Nemecko

Šedá melanžová-Itálie / Sivá melírovaná-Taliansko

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester
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La
dy

210 g 5/25 pcs

Size - - S M L - - - - -

210 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000083-0021] / MELANGE [001112-0368] [000084-0021] / MELANGE [001113-0368]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

Long-NationLong-Nation
Pánská polokošile s dlouhým rukávem s 3 ba-
revně sladěnými perleťovými knoflíky, barevně 
sladěný límeček s kontrastním rubem v barvě 
trikolóry, který je vidět pouze při zvednutí, vnitřní 
knoflíková klopa a postranní rozparky s vsadkou v 
barvě italské trikolóry, žebrovaný límeček a man-
žety, skryté prošití límečku, postranní vyztužovací 
páska, tvarovaná výztuž na spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s dlhými rukávmi s 3 gom-
bíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, 
golier v rovnakej farbe s kontrastnou spodnou 
farbou (farba zástavy), vnútorná strana prekry-
tia gombíkov a bočné odvetrávacie prvky s 
farbami zástavy, rebrovaný golier a okraje ru-
kávov, prekryté šitie goliera, bočná zosilňujúca 
páska, vnútorná páska okolo krku.

Long-Nation LadyLong-Nation Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s dlouhým ruká-
vem s 5 barevně sladěnými perleťovými knoflí-
ky, barevně sladěný límeček s kontrastním ru-
bem v barvě trikolóry, který je vidět pouze při 
zvednutí, vnitřní knoflíková klopa a postranní 
rozparky s vsadkou v barvě italské trikolóry, 
žebrovaný límeček a manžety, skryté prošití lí-
mečku, postranní vyztužovací páska.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s dlhými rukáv-
mi s 5 gombíkmi rovnakej farby s perleťovými 
efektom, golier v rovnakej farbe s kontrastnou 
spodnou farbou (farba zástavy), vnútorná stra-
na prekrytia gombíkov a bočné odvetrávacie 
prvky s farbami zástavy, rebrovaný golier a 
manžety, prekryté šitie goliera, bočná zosilňu-
júca páska.

Šedá melanžová-Itálie
Sivá melírovaná-Taliansko

Červená-Itálie
Červená-Taliansko

Královská modrá-Itálie
Kráľovská modrá-Taliansko

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie
Námornícka modrá-Taliansko

Bílá-Itálie
Biela-Taliansko

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Šedá melanžová-Itálie
Sivá melírovaná-Taliansko

Bílá-Itálie
Biela-Taliansko

Královská modrá-Itálie
Kráľovská modrá-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie
Námornícka modrá-Taliansko

Červená-Itálie
Červená-Taliansko

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

90% Bavlna + 10% Polyester
90% Bavlna + 10% Polyester

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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La
dy

175 g 5/25 pcs

Size - - S M L XL - - - -

175 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000079-0027] [000080-0027]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

MemphisMemphis
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 ba-
revně sladěnými perleťovými knoflíky, barevně 
sladěný límeček na jedné straně, s kontrastním 
rubem, který je vidět pouze při zvednutí, kon-
trastní vnitřní knoflíková klopa a postranní roz-
parky, barevně lemovaný pravý rukáv ve stejné 
barvě jako límeček, žebrované lemy rukávů, 
skryté prošití límečku s kontrastní páskou, po-
stranní vyztužovací páska, tvarovaná výztuž na 
spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gom-
bíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, 
golier v rovnakej farbe s kontrastnou spodnou 
farbou, kontrastná vnútorná strana prekrytia 
gombíkov a bočné odvetrávacie prvky, okraj 
pravého rukáva s farebným lemom (rovna-
ká farba ako golier), rebrovaný okraj rukávov, 
prekryté šitie goliera s kontrastnou páskou, 
bočná zosilňujúca páska, vnútorná páska okolo 
krku.

Memphis LadyMemphis Lady
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým ruká-
vem s 6 barevně sladěnými perleťovými kno-
flíky, barevně sladěný límeček na jedné straně, 
s kontrastním rubem, který je vidět pouze při 
zvednutí, kontrastní vnitřní knoflíková klopa a 
postranní rozparky, barevně lemovaný pravý 
rukáv ve stejné barvě jako límeček, žebrované 
lemy rukávů, skryté prošití límečku s kontrastní 
páskou, postranní vyztužovací páska, tvarova-
ná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi ru-
kávmi so 6 gombíkmi rovnakej farby s perle-
ťovými efektom, golier v rovnakej farbe s kon-
trastnou spodnou farbou, kontrastná vnútorná 
strana prekrytia gombíkov a bočné odvetrá-
vacie prvky, okraj pravého rukáva s farebným 
lemom (rovnaká farba ako golier), rebrovaný 
okraj rukávov, prekryté šitie goliera s kontrast-
nou páskou, bočná zosilňujúca páska, vnútor-
ná páska okolo krku.

Královská modrá / Žlutá-Námořnická modrá 
Kráľovská modrá / Žltá-Námornícka modrá

Královská modrá / Žlutá-Námořnická modrá 
Kráľovská modrá / Žltá-Námornícka modrá

Černá / Červená-Zelená
Čierna / Červená-Zelená

Černá / Červená-Zelená
Čierna / Červená-Zelená

Kouřová / Vibrantní oranžová-Černá
Dymová / Žiarivá oranžová-Čierna

Kouřová / Vibrantní oranžová-Černá
Dymová / Žiarivá oranžová-Čierna

Námořnická modrá / Bílá-Červená
Námornícka modrá / Biela-Červená

Námořnická modrá / Bílá-Červená
Námornícka modrá / Biela-Červená

Bílá / Červená-Blu
Biela / Červená-Blue

Bílá / Červená-Blu
Biela / Červená-Blue

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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 Nautic, Nautic Lady, Glamour, Nautic
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M
an

190 g 5/25 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000304-0023]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

Černá / Čierna Šedá melanžová / Sivá melírovanáOcelově šedá / Oceľová sivá

Bílá / Biela Námořnická modrá / Námornícka modrá

PrestigePrestige
Polokošile s krátkým rukávem s 4 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, košilový límeček, před-
ní kapsička na straně srdce, světle modrá oxford popelínová límcová vložka, přední otevírání a 
postranní rozparky, nažehlovací etiketa.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi so 4 gombíkmi s perleťovým efektom v rovnakej farbe, ko-
šeľový piketový golier, vrecko a svetlomodré popelínové diely na vnútornej strane goliera, otvor a 
bočné odvetrávacie prvky, nažehľovacie označenie, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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Size - - S M L XL - - - -

190 g 5/25 pcs

La
dy

[000305-0023]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

GlamourGlamour
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým rukávem s 5 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
žebrovaný límeček a manžety, světle modrá popelínová límcová vložka a postranní rozparky, tva-
rovaná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi rukávmi so 5 gombíkmi s perleťovým efektom v rov-
nakej farbe, rebrovaný golier a okraje rukávov, svetlomodré popelínové diely na vnútornej strane 
goliera, bočné odvetrávacie prvky, nažehľovacie označenie, vnútorná páska okolo krku.

Smaragdová zelená / Smaragdová zelená Vášnivě červená / Intenzívna červená

Černá / Čierna

Vibrantní oranžová / Žiarivá oranžová

Fialová indigo / Fialová indigo

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Obláčkově růžová / Špinavá ružová

Sytě korálová / Sýta korálová Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Světlá limetka / Svetlá limetková

Atolová modrá / Atolová modrá

Bílá / Biela

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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La
dy

175 g 5/25 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

175 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000076-0027] / MELANGE [000919-0327] [000078-0027] / MELANGE [001307-0327]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

CambridgeCambridge
Pánská polokošile s krátkým rukávem s 3 bílý-
mi knoflíky, vnitřní strana límečku, klopa a po-
stranní rozparky v oxfordské modré, žebrovaný 
lem u krku a na rukávech s jemně kontrastním 
lemováním, větrací očka v podpaží, postranní 
rozparky se zesílenými švy, postranní vyztu-
žovací páska, pružné švy, tvarovaná výztuž na 
spodní straně límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 biely-
mi gombíkmi, vnútorná strana goliera, prekry-
tie gombíkov a bočné odvetrávacie prvky v 
modrej farbe Oxford, rebrovaný golier a okraje 
rukávov s mierne kontrastným lemom, očká v 
podpazuší, bočné odvetrávacie prvky so zosil-
nenými švami, bočná zosilňujúca páska, strečo-
vé švy, vnútorná páska okolo krku.

LeedsLeeds
Dámská vyštíhlená polokošile s krátkým ruká-
vem s 6 bílými knoflíky, vnitřní strana límečku, 
klopa a postranní rozparky v oxfordské modré, 
žebrovaný lem u krku a na rukávech s jemně 
kontrastním lemováním, větrací očka v pod-
paží, postranní rozparky se zesílenými švy, po-
stranní vyztužovací páska, pružné švy, tvarova-
ná výztuž na spodní straně límečku.

Dámska obtiahnutá polokošeľa s krátkymi ru-
kávmi so 6 bielymi gombíkmi, vnútorná strana 
goliera, prekrytie gombíkov a bočné odvetrá-
vacie prvky v modrej farbe Oxford, rebrovaný 
golier a okraje rukávov s mierne kontrastným 
lemom, očká v podpazuší, bočné odvetrávacie 
prvky so zosilnenými švami, bočná zosilňujúca 
páska, strečové švy, vnútorná páska okolo krku.

Šedá melanžová / Námořnická modrá 
Sivá melírovaná / Námornícka modrá

Červená / Bílá
Červená / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Oranžová / Bílá
Oranžová / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

Šedá melanžová / Námořnická modrá 
Sivá melírovaná / Námornícka modrá

Červená / Bílá
Červená / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Oranžová / Bílá
Oranžová / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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M
an

155 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000303-0026]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

ChicChic
Pánská polokošile s krátkým rukávem s třemi kovovými druky, tenká hluboká rozhalenka, nažeh-
lovací etiketa, kapsička na straně srdce.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi s tromi zacvakávacími gombíkmi, nízky golier, vrecko, koše-
ľový džerzejový golier, nažehľovacie označenie, vnútorná páska okolo krku.

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Bílá / Černá
Biela / Čierna

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela
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M
an

210 g 5/25 pcs

Size - - S M L XL XXL - - -

[000068-0021]

Polokošele Polokošele  Polokošile  Polokošile 

SheffieldSheffield
Pruhovaná polokošile s krátkým rukávem a 3 bílými knoflíky, klopa přes knoflíky, vnitřní strana 
límečku a postranní rozparky v oxfordské modré, žebrovaný lem límečku a rukávů.

Pásikavá polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gombíkmi, prekrytie gombíkov, vnútorná strana golie-
ra a bočné odvetrávacie prvky v modrej farbe Oxford, rebrovaný golier a okraje rukávov.

Bílá / Červená-Modrá-Červená
Biela / Červená-Modrá-Červená

Námořnická modrá / Červená-Bílá-Červená
Námornícka modrá / Červená-Biela-Červená

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET
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La
dy

150 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 1/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

[000091-0028][000090-0028]

 Polokošile  Polokošile  Polokošele Polokošele

TrainingTraining
Pánská technicko-sportovní polokošile s krát-
kým rukávem s 3 barevně sladěnými knoflíky, 
raglánové rukávy, dvojité postranní švy pro 
pohodlnější nošení, zúžený spodní okraj a pro-
dloužená zadní strana, reflexní vložky na ru-
kávech a na spodní straně límečku, kontrastní 
páska kolem krku, nažehlovací etiketa.

Pánska funkčná športová polokošeľa s krátky-
mi rukávmi a s troma gombíkmi rovnakej farby, 
raglánové rukávy, dvojité prešívané bočné švy 
pre priliehavejší strih, tvarovaná spodná časť a 
dlhší chrbtový diel, reflexná vložka na rukávoch 
a na zadnej časti goliera, kontrastný lem okolo 
krku, nažehľovacia etiketa.

Training LadyTraining Lady
Dámská technicko-sportovní vyštíhlená polo-
košile s krátkým rukávem s 6 barevně sladěný-
mi knoflíky, raglánové rukávy, dvojité postran-
ní švy pro pohodlnější nošení, zúžený spodní 
okraj a prodloužená zadní strana, reflexní vlož-
ky na rukávech a na spodní straně límečku, kon-
trastní páska kolem krku, nažehlovací etiketa.

Dámska funkčná športová priliehavá polokoše-
ľa s krátkymi rukávmi a so šiestimi gombíkmi 
rovnakej farby, raglánové rukávy, dvojité preší-
vané bočné švy pre priliehavejší strih, tvarovaná 
spodná časť a dlhší chrbtový diel, reflexná vložka 
na rukávoch a na zadnej časti goliera, kontrastný 
lem okolo krku, nažehľovacia etiketa.

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Žlutá fluo
Žltá fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Fuchsiová fluo
Fuksia fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH
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 Atlanta+, Atlanta+ Lady, Atlanta+, Atlanta+ Lady
MIKINY
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001647-0544] / MELANGE [001647-0555]

Mikiny Mikiny 

New OrleansNew Orleans
Pánská mikina s kulatým výstřihem, všívané rukávy, manžety a pas s elastickým žebrováním, ze-
sílené švy.

Pánska mikina ku krku, obtiahnuté rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Látka 55% BAVLNA + 45% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 55% BAVLNA + 45% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená / Červená

60% Bavlna + 40% Polyester
60% Bavlna + 40% Polyester

Bílá / Biela
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 Mistral+, Class+ Lady  Class+ Lady, Mistral+
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M
an

280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001083-0308]

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

Mikiny Mikiny 

OrlandoOrlando
Pánská mikina s kulatým výstřihem, V-prošívání pod krkem, všívané rukávy, manžety a pas s elas-
tickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina ku krku, šitie okolo krku v tvare V, obtiahnuté rukávy, strečové rebrované manžety 
a pás, zosilnené švy.

Námořnická modrá / Námornícka modrá Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová Černá / ČiernaŠedá melanžová / Sivá melírovaná

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená / ČervenáOranžová / Oranžová

Zelená / Zelená Gelová zelená / Gélová zelená

Bordový / Bordová

Bílá / Biela

Žlutá / Žltá
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M
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BIG SIZESize - X S S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000004-0001] / GIALLO FLUO [000004-P079]

N
ew

 Mikiny Mikiny

Mistral+Mistral+
Pánská mikina s kulatým výstřihem, raglánové rukávy, V-prošívání pod krkem, manžety a pas s 
elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina ku krku, raglánové rukávy, šitie okolo krku v tvare V. Strečové rebrované manžety 
a pás, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená / Červená

Zelená / Zelená

Šedá melanžová / Sivá melírovaná Kouřová / Dymová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Bílá / Biela

Královská modrá / Kráľovská modrá

Černá / Čierna

Žlutá fluo / Žltá fluo

50% Bavlna + 50% Polyester
50% Bavlna + 50% Polyester
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300 g 5/20 pcs

La
dy

[000395-0001]

N
ew

Size - XS S M L XL XXL - - -

Mikiny Mikiny 

Kouřová / Dymová

Mistral+ LadyMistral+ Lady
Dámská mikina s kulatým výstřihem, raglánové rukávy, V-prošívání pod krkem, manžety a pas s 
elastickým žebrováním, zesílené švy.

Dámska mikina ku krku, raglánové rukávy, šitie okolo krku v tvare V. Strečové rebrované manžety 
a lem, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená / Červená

Zelená / Zelená Námořnická modrá / Námornícka modrá

Bílá / Biela

Královská modrá / Kráľovská modráČerná / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná
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250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001296-0016]

La
dy

Size - - S M L XL - - - -

250 g 1/20 pcs

[001297-0016]

 Mikiny Mikiny

Malibu+Malibu+
Mikina s kulatým výstřihem, raglánové rukávy, 
manžety a pas s elastickým žebrováním, V-pro-
šívání pod krkem.

Pánska mikina s rolákom, raglánové rukávy, 
ozdobné štepovanie v tvare V na krku, pružné 
rebrované manžety a pruh v páse, zosilnené švy.

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY, FLAMÉ EFEKT

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY, ŽÍHANÝ EFEKT

Modrá denim / Džínsová modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Malibu+ LadyMalibu+ Lady
Dámská mikina, raglánové rukávy, hluboký vý-
střih s elastickým žebrováním, manžety a pas s 
elastickým žebrováním.

Dámska mikina, lodičkový výstrih bez olemo-
vania, raglánové rukávy, pružné rebrované 
manžety a pruh v páse, zosilnené švy.

Modrá denim / Džínsová modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY, FLAMÉ EFEKT

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY, ŽÍHANÝ EFEKT

76

» Index

http://www.payperwear.com


 Mistral+, Atlanta+ Lady
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280 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000867-0308]

Mikiny Mikiny 

CanadaCanada
Pánská mikina s barevně sladěným plastovým polozipem s kovovým jezdcem, všívané rukávy, 
manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina, s polovičným plastovým zipsom v rovnakej farbe a s kovovým bežcom, vsadený 
rukáv, pružné rebrované manžety a pruh v páse, zosilnené švy.

Červená / Červená

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Kráľovská modrá / Kráľovská modrá Oranžová / Oranžová

Kouřová / Dymová Černá / Čierna Námořnická modrá / Námornícka modrá
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

MATCH

[000001-0001] / GIALLO FLUO [000001-P079]

N
ew

 Mikiny Mikiny

Miami+Miami+
Pánská mikina s barevně sladěným plastovým polozipem s kovovým jezdcem, raglánové rukávy, 
manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina, s polovičným plastovým zipsom v rovnakej farbe a kovovým uškom, raglánové 
rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Červená / ČervenáOranžová / Oranžová

Kouřová / Dymová

Zelená / Zelená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Gelová zelená / Gélová zelená

Bordový / Bordová Bílá / Biela Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Žlutá / Žltá

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Žlutá fluo / Žltá fluo

50% Bavlna + 50% Polyester
50% Bavlna + 50% Polyester
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300 g 5/20 pcs

MATCH

La
dy

[000002-0001]

Size - XS S M L XL XXL - - -

Mikiny Mikiny 

Miami+ LadyMiami+ Lady
Dámská mikina s barevně sladěným plastovým polozipem s kovovým jezdcem, raglánové rukávy, 
manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Dámska mikina, s polovičným plastovým zipsom v rovnakej farbe a kovovým uškom, raglánové 
rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Červená / ČervenáOranžová / Oranžová

Kouřová / Dymová Zelená / Zelená

Královská modrá / Kráľovská modráGelová zelená / Gélová zelená

Bordový / Bordová Bílá / Biela Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Žlutá / Žltá

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

81

» Index

http://www.payperwear.com


300 g300 g 5/20 pcs5/20 pcs

M
an

M
an

BIG SIZEBIG SIZE Size - - S M L XL XXL 3XL - -Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000012-0001][000013-0001]

 Mikiny Mikiny

VancouverVancouver
Pánská mikina s plastovým polozipem ve sladě-
né barvě s kovovým jezdcem, kontrastní lem na 
ramenou, kolem zipu a na zádech, dvě kapsy na 
zip, manžety a pas s elastickým žebrováním.

RioRio
Pánská mikina s plastovým polozipem v kon-
trastní barvě, s kovovým jezdcem, kontrastní 
lem kolem krku a postranních kapes, všíva-
né rukávy, límec, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, zesílené švy.

Mikina s polovičným plastovým zipsom a ko-
vovým uškom, kontrastný lem na pleciach, na 
okraji zipsu a na chrbte. Dve vrecká na zips, 
strečové rebrované manžety a pás.

Pánska mikina s polovičným plastovým zipsom 
kontrastnej farby a kovovým bežcom, kontrast-
ný lem na golieri a na bočných vreckách. Vsa-
dený rukáv, pružné rebrované manžety, golier 
a pás, zosilnené švy.

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Kouřová / Oranžová
Dymová / Oranžová

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Červená / Šedá
Červená / Sivá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Šedá melanžová / Oranžová
Sivá melírovaná / Oranžová

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

82

» Index

http://www.payperwear.com


330 g 1/20 pcs

M
an

[001380-0412]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Mikiny Mikiny 

AustinAustin
Pánská mikina s barevně sladěným plastovým polozipem s kovovým jezdcem s pogumovaným 
efektem, raglánové rukávy, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina s polovičným plastovým zipsom v rovnakej farbe, s kovovým bežcom a pogumova-
ným vzhľadom, raglánový rukáv, pružné rebrované manžety a pruh v páse, zosilnené švy.

Tessuto 100% BAVLNA, PŘEDEPRANÁ GÁZOVINA

Fabric 100% BAVLNA, PREDPRANÝ ČESANÝ FLÍS

Černá / Čierna Kráľovská modrá / Kráľovská modrá

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová
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M
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001085-0308]

 Mikiny Mikiny

HoustonHouston
Pánská mikina s barevně sladěným plastovým skrytým celozipem s jedním kovovým jezdcem, 
všívané rukávy, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy, vyztužená páska sladěné 
barvy na vnitřní straně krku.

Pánska mikina, s plným plastovým zipsom v rovnakej farbe s jedným kovovým uškom, obtiahnuté 
rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy, vnútorná páska okolo krku v rovnakej 
farbe.

Červená / Červená

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Královská modrá / Kráľovská modrá Kouřová / Dymová
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000005-0001] / GIALLO FLUO [000005-P079]

N
ew

 Mikiny Mikiny

Panama+Panama+
Pánská mikina se skrytým plastovým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezdcem, raglánové ru-
kávy, dvě kapsy se skrytým zipem, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina s plným poplastovaným zipsom z SBS s dvojitým kovovým uškom, raglánové ruká-
vy, dve vrecká s prekrytým zipsom, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Tessuto 70% COTONE + 30% POLIESTERE,
GARZATA

Fabric 70% COTTON + 30% POLYESTER,
BRUSHED FLEECE

Oranžová / Oranžová

Kouřová / Dymová

Zelená / Zelená Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela Šedá melanžová / Sivá melírovaná Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Žlutá fluo / Žltá fluo Červená / Červená

50% Bavlna + 50% Polyester
50% Bavlna + 50% Polyester
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Size - XS S M L XL XXL - - -

300 g 5/20 pcs

La
dy

[000396-0001]

Mikiny Mikiny 

Panama+ LadyPanama+ Lady
Dámská mikina se skrytým plastovým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezdcem, raglánové 
rukávy, dvě kapsy se skrytým zipem, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Dámska mikina s vnútorným SBS plastovým zakrytým zipsom s dvojitým kovovým bežcom, raglá-
nové rukávy, dve vrecká s prekrytým zipsom, pružné rebrované manžety a lem v páse, zosilnené švy.

Červená / Červená Oranžová / Oranžová

Kouřová / Dymová

Zelená / Zelená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Šedá melanžová / Sivá melírovaná Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

MATCH MATCH

[000014-0001] [000015-0001]

 Mikiny Mikiny

SydneySydney
Pánská mikina s plastovým celozipem SBS v 
kontrastní barvě, s dvojitým kovovým jezd-
cem, žebrovaný krk s kontrastním lemem, 
postranní kapsy s kontrastním lemováním, vší-
vané rukávy, dvě vnější kapsy s kontrastním zi-
pem, manžety a pas s elastickým žebrováním, 
zesílené švy.

Pánska mikina s plným zipsom z plastu SBS 
v kontrastnej farbe a s dvojitým kovovým 
uškom, rebrovaný golier s kontrastným le-
mom, bočné vrecká s kontrastným lemom, 
obtiahnuté rukávy, dve vonkajšie vrecká s kon-
trastným zipsom, strečové rebrované manžety 
a pás, zosilnené švy.

MelbourneMelbourne
Dámská vyštíhlená mikina s plastovým celo-
zipem SBS v kontrastní barvě s dvojitým ko-
vovým jezdcem, žebrovaný krk s kontrastním 
lemem, postranní kapsy s kontrastním lemo-
váním, všívané rukávy, dvě vnější kapsy s kon-
trastním zipem, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina s plným plastovým 
zipsom SBS v kontrastnej farbe a s dvojitým ko-
vovým uškom, rebrovaný golier s kontrastným 
lemom, bočné vrecká s kontrastným lemom, 
obtiahnuté rukávy, dve vonkajšie vrecká s kon-
trastným zipsom, strečové rebrované manžety 
a pás, zosilnené švy.

Žlutá fluo / Bílá
Žltá fluo / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Šedá melanžová / Námořnická modrá 
Sivá melírovaná / Námornícka modrá

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Kouřová / Oranžová
Dymová / Oranžová

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Fuchsiová fluo / Bílá
Fuksia fluo / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Kouřová / Oranžová
Dymová / Oranžová

Šedá melanžová / Námořnická modrá 
Sivá melírovaná / Námornícka modrá

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

[000017-0001] [000018-0001]

Mikiny Mikiny 

NazionaleNazionale
Pánská mikina s plastovým celozipem SBS v 
kontrastní barvě italské trikolóry s dvojitým 
kovovým jezdcem, žebrovaný krk s kontrast-
ním lemem, všívané rukávy, dvě vnější kapsy, 
manžety a pas s elastickým žebrováním, zesí-
lené švy.

Pánska mikina s plným zipsom z trojfarebného 
plastu SBS v kontrastnej farbe a s dvojitým ko-
vovým uškom, rebrovaný golier s kontrastným 
lemom, obtiahnuté rukávy, dve vonkajšie vrec-
ká, strečové rebrované manžety a pás, zosilne-
né švy.

Nazionale LadyNazionale Lady
Dámská vyštíhlená mikina s plastovým celozi-
pem SBS v kontrastní barvě italské trikolóry s 
dvojitým kovovým jezdcem, žebrovaný krk s 
kontrastním lemem, všívané rukávy, dvě vnější 
kapsy, manžety a pas s elastickým žebrováním, 
zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina s plným zipsom z 
trojfarebného plastu SBS v kontrastnej farbe a 
s dvojitým kovovým uškom, rebrovaný golier 
s kontrastným lemom, obtiahnuté rukávy, dve 
vonkajšie vrecká, strečové rebrované manžety 
a pás, zosilnené švy.

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Kráľovská modrá-Itálie
Kráľovská modrá-Taliansko

Bílá-Itálie
Biela-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie
Námornícka modrá-Taliansko

Červená-Itálie
Červená-Taliansko

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Bílá-Itálie
Biela-Taliansko

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Námořnická modrá-Itálie
Námornícka modrá-Taliansko

Červená-Itálie
Červená-Taliansko

Kráľovská modrá-Itálie
Kráľovská modrá-Taliansko

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS
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La
dy

320 g 5/20 pcs

Size - - S M L - - - - -

320 g 5 /20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001034-0351] [001035-0351]

 Mikiny Mikiny

Černá / Čierna

Červená / Červená

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Bílá / Biela

Class+Class+
Felpa da uomo, zip intera SBS in metallo curso-
re singolo, fascia ergonomica in rib sui fianchi, 
due tasche con zip, polsini, vita e colletto in rib 
elasticizzato, cuciture rinforzate.

Men’s sweatshirt, full metal SBS zip, single pull, 
ribbing on the sides, two pockets with zip, 
stretch rib cuffs, hem and inside collar, rein-
forced seams.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Class+ LadyClass+ Lady
Dámská vyštíhlená mikina s kovovým zipem 
SBS s jedním jezdcem, ergonomické žebrov-
ání na bocích, dvě kapsy na zip, manžety, pas 
a vnitřní strana límce s elastickým žebrováním, 
zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina, celokovový zips 
SBS, jedno uško, rebrovanie na stranách, dve 
vrecká na zips, strečové rebrované manžety, 
pás a vnútorná strana goliera, zosilnené švy.

Černá / Čierna

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Červená / Červená

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

90

» Index

http://www.payperwear.com


280 g 1/20 pcs

M
an

[001511-0010]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Mikiny Mikiny 

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Maverick 2.0Maverick 2.0
Pánská mikina se skrytým celozipem s dvojitým jezdcem, žebrovaný krk, manžety a pas, krk a 
manžety s kontrastním lemem, dvě postranní kapsy.

Pánska mikina, plastový zips po celej dĺžke s dvojitým kovovým bežcom easy. Pás, golier a manže-
ty s elastickým rebrovaním. Profily s kontrastnými pruhmi, dve bočné vrecká.

Tessuto 95% BAVLNA + 5% ELASTAN,
FRENCH TERRY STRETCH

Fabric 95% BAVLNA + 5% ELASTAN,
FRENCH TERRY PRUŽNÝ

Červená 
Červená
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001082-0308]

 Mikiny Mikiny

TorontoToronto
Pánská mikina s kapucí, barevně sladěná stahovací šňůrka, V-prošívání pod krkem, klokaní kapsa, 
všívané rukávy, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy. Sladěná vyztužovací páska 
na vnitřní straně krku.

Pánska mikina s kapucňou so zaťahovacou šnúrkou v rovnakej farbe, šitie okolo krku v tvare V, 
klokanie vrecká, obtiahnuté rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy. Vnútorná 
páska okolo krku v rovnakej farbe.

Červená / Červená

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Královská modrá / Kráľovská modrá

Černá / Čierna

Kouřová / Dymová
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 Atlanta+, Atlanta+ Lady, Atlanta+
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

MATCH

[000019-0001]

 Mikiny Mikiny

Atlanta+Atlanta+
Pánská mikina s kapucí s dvojitým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným prošitím a s kovo-
vými kroužky, raglánové rukávy, V-prošívání pod krkem, klokaní kapsa, kapsička na zip, manžety a 
pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina s kapucňou, dvojito prešívané švy a biela zaťahovacia šnúrka s kontrastným šitím a 
kovovými krúžkami, raglánové rukávy, šitie okolo krku v tvare V, klokanie vrecká, malé vrecko na 
zips, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Žlutá fluo / Žltá fluo

Atolová modrá / Atolová modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Maskáčová / Maskáčová

Oranžová / Oranžová

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová

Zelená college / Zelená college

Červená / Červená

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Gelová zelená / Gélová zelená

Bílá / Biela

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Modrá maskáčová / Modrá maskáčová

Smaragdová zelená / Smaragdová zelená

94

» Index

http://www.payperwear.com


Size - XS S M L XL XXL - - -

300 g 1/20 pcs

MATCH

La
dy

[000020-0001]

Mikiny Mikiny 

Atlanta+ LadyAtlanta+ Lady
Dámská vyštíhlená mikina s kapucí s dvojitým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným proši-
tím a s kovovými kroužky, raglánové rukávy, V-prošívání pod krkem, klokaní kapsa, kapsička na 
zip, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina s kapucňou, dvojito prešívané švy a biela zaťahovacia šnúrka s kon-
trastným šitím a kovovými krúžkami, raglánové rukávy, šitie okolo krku v tvare V, klokanie vrecká, 
malé vrecko na zips, strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Světlá limetka / Svetlá limetková

Kouřová / Dymová

Fuchsiová / Fuksia

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Gelová zelená / Gélová zelená

Červená / Červená

Atolová modrá / Atolová modrá

Bílá / Biela

Maskáčová / Maskáčová

Oranžová / Oranžová

Černá / Čierna

Fuchsiová fluo / Fuksia fluo

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Smaragdová zelená / Smaragdová zelená

Sytě korálová / Sýta korálová

Královská modrá / Kráľovská modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Zelená college / Zelená college
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 Atlanta+
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 Atlanta+ Lady
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001212-0308]

 Mikiny Mikiny

PortlandPortland
Pánská mikina s kapucí s plastovým skrytým celozipem s jedním kovovým jezdcem, kapuce, sta-
hovací šňůrka s barevně sladěným prošitím, všívané rukávy, klokaní kapsa, manžety a pas s elastic-
kým žebrováním, zesílené švy. Vyztužená páska sladěné barvy na vnitřní straně krku.

Pánska mikina, plastový zips po celej dĺžke s jedným kovovým bežcom, kapucňa, tunel so šnúrkou 
a štepovaním rovnakej farby ako mikina, vsadené rukávy, klokanie vrecká, pružné rebrované man-
žety a pás. Zosilnené švy, zosilňujúci pásik na vnútornej strane goliera rovnakej farby.

Červená / Červená

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Námořnická modrá / Námornícka modráŠedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna

Kráľovská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000021-0001] / GIALLO FLUO [000021-P079]

N
ew

 Mikiny Mikiny

Dallas+Dallas+
Pánská mikina s plastovým skrytým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezdcem, kapuce s dvoji-
tým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným prošitím a s kovovými kroužky, raglánové rukávy, 
klokaní kapsa, kapsička na zip, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina s kapucňou s plným poplastovaným zipsom SBS s dvojitým kovovým uškom, ka-
pucňa s dvojito prešívanými švami a bielou zaťahovacou šnúrkou s kontrastným šitím a kovovými 
krúžkami, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko na zips, strečové rebrované manžety a 
pás, zosilnené švy.

Červená / ČervenáOranžová / Oranžová

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Černá / Čierna

Maskáčová / Maskáčová

Bordový / Bordová Bílá / Biela

Zelená / Zelená

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Kouřová / Dymová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Královská modrá / Kráľovská modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Žlutá fluo / Žltá fluo

50% Bavlna + 50% Polyester
50% Bavlna + 50% Polyester
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300 g 5/20 pcs

La
dy

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000406-0001]

Mikiny Mikiny 

Dallas+ LadyDallas+ Lady
Dámská vyštíhlená mikina s kapucí s plastovým skrytým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezd-
cem, kapucí s dvojitým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným prošitím a s kovovými krouž-
ky, raglánové rukávy, klokaní kapsa s kapsičkou na zip, manžety a pas s elastickým žebrováním, 
zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina s kapucňou s plným poplastovaným zipsom SBS s dvojitým kovovým 
uškom, kapucňa s dvojito prešívanými švami a bielou zaťahovacou šnúrkou s kontrastným šitím 
a kovovými krúžkami, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko na zips, strečové rebrované 
manžety a pás, zosilnené švy.

Červená / ČervenáOranžová / Oranžová

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Černá / Čierna

Bordový / Bordová

Bílá / BielaSytě korálová / Coral hot Fuchsiová / Fuksia

Zelená / Zelená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Šedá melanžová / Sivá melírovaná Kouřová / Dymová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS
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 Atlanta+ Lady  Atlanta+ Lady
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 Dallas+, Atlanta+ Lady
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260 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001001-0341]

 Mikiny Mikiny

Hawaii+Hawaii+
Pánská mikina s kapucí se skrytým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezdcem, kapuce s dvoji-
tým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným prošitím a s kovovými kroužky, raglánové rukávy, 
klokaní kapsa s kapsičkou na zip, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Pánska mikina s kapucňou s plným prekrytým zipsom z SBS s dvojitým kovovým uškom, kapucňa 
s dvojito prešívanými švami a bielou zaťahovacou šnúrkou s kontrastným šitím a kovovými krúž-
kami, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko na zips, strečové rebrované manžety a pás, 
zosilnené švy.

Bílá
Biela

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY
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260 g 5/20 pcs

Size - - S M L - - - - -

La
dy

[001002-0341]

Mikiny Mikiny 

Hawaii+ LadyHawaii+ Lady
Dámská vyštíhlená mikina s kapucí se skrytým celozipem SBS s dvojitým kovovým jezdcem, kapu-
cí s dvojitým prošitím, bílá stahovací šňůrka se sladěným prošitím a s kovovými kroužky, raglánové 
rukávy, klokaní kapsa s kapsičkou na zip, manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Dámska obtiahnutá mikina s kapucňou s plným prekrytým zipsom SBS s dvojitým kovovým 
uškom, kapucňa s dvojito prešívanými švami a bielou zaťahovacou šnúrkou s kontrastným šitím 
a kovovými krúžkami, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko na zips, strečové rebrované 
manžety a pás, zosilnené švy.

Bílá
Biela

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY
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 Norway Lady, Dolomiti+
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M
an

BIG SIZESize XXS - S M L XL XXL 3XL - -

180 g 1/20 pcs

[001294-0070]

Flís Flís 

Soft+Soft+
Unisexová lehká flísová mikina s polozipem, s gumou na rukávech a ve spodní části oděvu. 
Oboustranné prošití na ramenou a v průramku.

Ľahká mikroflísová unisex bunda s polovičným zipsom s gumičkou na rukávoch a v spodnom 
leme. Viditeľné švy na pleciach a na vsadenom rukáve.

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Bílá / Biela

Ocelově šedá / Oceľová sivá Černá / Čierna

Červená / Červená

Královská modrá / Kráľovská modrá

Námořnická modrá / Námornícka modrá
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[000891-0325]

 Flís Flís

PireneiPirenei
Flísová bunda s 8mm černým plastovým polozipem, všívané rukávy, stahovací šňůrka v pase, elas-
tické stahovací manžety na zápěstí, dvě kapsy se skrytým zipem, jedna přední kapsa na zip, kon-
trastní výztuž a lemování límečku, zesílené švy.

Flísová bunda s čiernym plastovým 8 mm polovičným zipsom, vsadené rukávy, elastické manžety 
a pás, dve vrecká s prekrytým zipsom, jedno predné vrecko na zips, golier s kontrastnou zosilňu-
júcou páskou, zosilnené švy.

Látka 100% POLYESTER, FLÍS 144F

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS 144F 

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / ČiernaOranžová / Oranžová

Námořnická modrá / Námornícka modrá
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[000397-0069]

Flís Flís 

Dolomiti+Dolomiti+
Flísová bunda s 8mm černým plastovým polozipem, raglánové rukávy, stahovací šňůrka v pase, 
elastické stahovací manžety na zápěstí, dvě kapsy se skrytým zipem, jedna přední kapsa na zip, 
kontrastní výztuž límečku, zesílené švy.

Flísová bunda s čiernym plastovým 8 mm polovičným zipsom, raglánové rukávy, nastaviteľná za-
ťahovacia šnúrka na pása, elastické manžety, dve vrecká s prekrytým zipsom, jedno predné vrecko 
na zips, golier s kontrastnou zosilňujúcou páskou, zosilnené švy.

Červená / Červená

Maskáčová / Maskáčová

Ocelově šedá / Oceľová sivá Černá / Čierna

Královská modrá / Kráľovská modrá

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Oranžová / Oranžová

Bílá / Biela

Zelená / Zelená

Žlutá / Žltá

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[001088-0325]

 Flís Flís

NepalNepal
Flísová bunda s nylonovým celozipem s jedním jezdcem, všívané rukávy, elastické manžety a pas, 
dvě kapsy se skrytým zipem, zesílené švy, rovná záda.

Flísová bunda s plným nylonovým zipsom a jedným uškom, obtiahnuté rukávy, elastické manžety 
a pás, dve vrecká s prekrytým zipsom, zosilnené švy, rovný chrbát.

Látka 100% POLYESTER, FLÍS 144F

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS 144F 

Červená / Červená

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Oranžová / Oranžová

Královská modrá / Kráľovská modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Zelená / Zelená

Černá / Čierna
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000434-0069] [000842-0069]

Flís Flís 

NorwayNorway
Pánská flísová bunda s 8mm černým plasto-
vým celozipem, raglánové rukávy, stahovací 
šňůrka v pase, elastické stahovací manžety 
na zápěstí, dvě kapsy se skrytým zipem, jedna 
přední kapsa na zip, kontrastní výztuž límeč-
ku, zesílené švy.

Pánska flísová bunda s čiernym plastovým 
8  mm zipsom, raglánové rukávy, nastaviteľná 
zaťahovacia šnúrka v páse, elastické manžety, 
dve vrecká s prekrytým zipsom, jedno predné 
vrecko na zips, golier s kontrastnou zosilňujú-
cou páskou, zosilnené švy.

Norway LadyNorway Lady
Dámská vyštíhlená flísová bunda s 8mm čer-
ným plastovým celozipem, raglánové rukávy, 
stahovací šňůrka v pase, elastické stahovací 
manžety na zápěstí, dvě kapsy se skrytým zi-
pem, jedna přední kapsa na zip, kontrastní vý-
ztuž límečku, zesílené švy.

Dámska obtiahnutá flísová bunda s čiernym 
plastovým 8 mm zipsom, raglánové rukávy, na-
staviteľná zaťahovacia šnúrka v páse, elastické 
manžety, dve vrecká s prekrytým zipsom, jedno 
predné vrecko na zips, golier s kontrastnou zo-
silňujúcou páskou, zosilnené švy.

Červená
Červená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Oranžová
Oranžová

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Černá
Čierna

Bílá
Biela

Královská modrá
Kráľovská modrá

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Černá
Čierna

Královská modrá
Kráľovská modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Bílá
Biela

Červená
Červená

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS
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 Aspen+, Dolomiti+
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[001004-0069] [001005-0069]

Flís Flís 

Aspen+Aspen+
Pánská dvoubarevná flísová bunda s 8mm čer-
ným plastovým celozipem, raglánové rukávy, 
stahovací šňůrka v pase, elastické stahovací 
manžety na zápěstí, dvě kapsy se skrytým zi-
pem, jedna přední kapsa na zip, kontrastní vý-
ztuž límečku, zesílené švy.

Pánska flísová bunda v dvoch odtieňoch s čier-
nym plastovým 8  mm zipsom, raglánové ru-
kávy, nastaviteľná zaťahovacia šnúrka v páse, 
elastické manžety, dve vrecká s prekrytým zip-
som, jedno predné vrecko na zips, golier s kon-
trastnou zosilňujúcou páskou, zosilnené švy.

Aspen+ LadyAspen+ Lady
Dámská dvoubarevná vyštíhlená flísová bunda 
s 8mm černým plastovým celozipem, ragláno-
vé rukávy, stahovací šňůrka v pase, elastické 
stahovací manžety na zápěstí, dvě kapsy se 
skrytým zipem, jedna přední kapsa na zip, kon-
trastní výztuž límečku, zesílené švy.

Dámska obtiahnutá flísová bunda v dvoch od-
tieňoch s čiernym plastovým 8  mm zipsom, 
raglánové rukávy, nastaviteľná zaťahovacia 
šnúrka v páse, elastické manžety, dve vrecká 
s prekrytým zipsom, jedno predné vrecko na 
zips, golier s kontrastnou zosilňujúcou páskou, 
zosilnené švy.

Zelená / Limetková zelená
Zelená / Limetková zelená

Zelená / Limetková zelená
Zelená / Limetková zelená

Červená / Černá
Červená / Čierna

Červená / Černá
Červená / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Ocelově šedá / Oranžová
Oceľová sivá / Oranžová

Ocelově šedá / Oranžová
Oceľová sivá / Oranžová

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS
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 Norway Lady  Norway Lady
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 Aspen+ Lady
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

Size - - S M L XL - - - -

La
dy

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000843-0069] [000844-0069]

 Flís Flís

Easy+Easy+
Pánská flísová vesta s 8mm plastovým celozi-
pem s dvojitým jezdcem, raglánový střih, dvě 
přední kapsy se skrytým zipem a jedna kapsa 
na hrudi na zip.

Pánska flísová vesta, plastový zips s dvojitým 
uškom, raglánový strih, dve predné vrecká s 
prekrytým zipsom a náprsné vrecko na zips.

Easy+ LadyEasy+ Lady
Dámská vyštíhlená flísová vesta s 8mm plasto-
vým celozipem s dvojitým jezdcem, raglánový 
střih, dvě přední kapsy se skrytým zipem a jed-
na kapsa na hrudi na zip.

Dámska flísová vesta, plastový zips s dvojitým 
uškom, raglánový strih, dve predné vrecká s 
prekrytým zipsom a náprsné vrecko na zips.

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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230 g 10/140 pcs 230 g 10/140 pcs

M
an

M
an

Size U Size U

[000845-0324] [000846-0324]

Flís Flís 

ClimberClimber
Mikroflísový tvarovaný nákrčník se stahovací 
šňůrkou.

Tvarovaný diel na zateplenie krku z mikroflísu 
so zaťahovacou šnúrkouv

OsloOslo
Mikroflísový nákrčník se stahovací šňůrkou. Diel na zateplenie krku z mikroflísu so zaťaho-

vacou šnúrkou.

Černá / Čierna

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Oranžová
Oranžová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Černá
Čierna

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Bílá
Biela

Maskáčová
Maskáčová
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001474-0491] [001475-0491]

N
ew

N
ew

Softshellové bundy Softshellové bundy 

PerthPerth
Pánská ergonomická dvouvrstvá bunda s ošet-
řením water repellent, vyštíhlený rukáv, utěs-
něný celozip SBS, jemný pružný lem na zápěstí, 
dvě postranní kapsy na zip.

Pánska dvojvrstvová bunda s pohodlným 
strihom s vodoodpudivou úpravou, vsadený 
rukáv, dlhý zips z SBS s páskou, pružný tenký 
okraj na zápästiach, 2 bočné vrecká so zipsom.

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ

Perth LadyPerth Lady
‘Dámská ergonomická dvouvrstvá bunda s 
ošetřením water repellent, vyštíhlený rukáv, 
utěsněný celozip SBS, jemný pružný lem na zá-
pěstí, dvě postranní kapsy na zip.

Dámska dvojvrstvová bunda s pohodlným 
strihom s vodoodpudivou úpravou, vsadený 
rukáv, dlhý zips z SBS s páskou, pružný tenký 
okraj na zápästiach, 2 bočné vrecká so zipsom.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Červená
Červená

Červená
Červená

Zelená
Zelená

Zelená
Zelená
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320 g 1/10 pcs 320 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable Breathable

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[001248-0355] [001249-0355]

 Softshellové bundy Softshellové bundy

DublinDublin
WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánská 
ergonomická bunda, utěsněný celozip, elas-
tický pásek a stahovací manžety na suchý zip 
s páskami na zápěstí, dvě vnější kapsy na zip.

WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánska 
ergonomická bunda, s dlhým zipsom zakrytým 
légou, s gumičkou a so zapínaním manžiet na 
suchý zips, dve vonkajšie vrecká so zipsom.

Námořnická modrá / Námornícka modrá Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kráľovská modrá / Kráľovská modrá Kráľovská modrá / Kráľovská modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá Ocelově šedá / Oceľová sivá

Černá / Čierna Černá / Čierna

Dublin LadyDublin Lady
WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dámská 
ergonomická bunda, utěsněný celozip, elas-
tický pásek a stahovací manžety na suchý zip 
s páskami na zápěstí, dvě vnější kapsy na zip.

WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dámska 
ergonomická bunda, s dlhým zipsom zakrytým 
légou, s gumičkou a so zapínaním manžiet na 
suchý zips, dve vonkajšie vrecká so zipsom.

Červená / Červená Červená / Červená

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ
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 Dublin, Dublin Lady  Gale Lady
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320 g 1/10 pcs 320 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001044-0355] [001045-0355]

MATCH MATCH

Softshellové bundy Softshellové bundy 

GaleGale
WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánská 
ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvaro-
vaná kapuce s dvojitým prošitím a stahovací 
šňůrkou, utěsněný celozip, elastický pásek a 
stahovací manžety na suchý zip s páskami na 
zápěstí, dvě postranní kapsy na zip.

Gale LadyGale Lady
WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dám-
ská ergonomická bunda, raglánové rukávy, tva-
rovaná kapuce s dvojitým prošitím a stahovací 
šňůrkou, utěsněný celozip, elastický pásek a 
stahovací manžety na suchý zip s páskami na 
zápěstí, dvě postranní kapsy na zip.

WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánska 
ergonomická bunda s raglánovým rukávom, 
tvarovaná kapucňa s dvojitým štepovaním a s 
tunelom so šnúrkou, dlhý zips zakrytý légou, 
manžety s gumičkou a zapínaním na suchý 
zips, dve vonkajšie vrecká so zipsom.

WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dámska 
ergonomická bunda s raglánovým rukávom, 
tvarovaná kapucňa s dvojitým štepovaním a s 
tunelom so šnúrkou, dlhý zips zakrytý légou, 
manžety s gumičkou a zapínaním na suchý 
zips, dve vonkajšie vrecká so zipsom.

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Červená
Červená

Červená
Červená

Oranžová
Oranžová

Oranžová
Oranžová

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Černá
Čierna

Černá
Čierna

123

» Index

http://www.payperwear.com


330 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[000218-0053]

 Softshellové bundy Softshellové bundy

AlaskaAlaska
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánská ergonomická bunda s utěsněným celozipem SBS, 
kapuce v límci, stahovací manžety s pogumovanými páskami na zápěstí na suchý zip, dvě postran-
ní kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi se skrytým pouzdrem na jmenovku, jedna kapsa na skipass 
na rukávu, stahovací šňůrka v pase. Jedna vnitřní kapsa a dva zipy pro snadnější potisk a vyšívání.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánska ergonomická bunda s dlhým zipsom SBS s páskou, 
skladacia kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, nastaviteľné manžety s pogumovanými upínací-
mi prúžkami na suchý zips, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné vrecko s vysúvacou úchytkou na 
služobnú menovku, vrecko na skipass na ramene, tunel so šnúrkou v páse. Vnútorné vrecko a dva 
zipsy na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky na prsiach a pleciach.

Látka 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Tkanina 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Námořnická modrá / Námornícka modrá Černá / Čierna
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Size - XS S M L XL XXL - - -

330 g 1/10 pcs

La
dy

Breathable

[000219-0053]

Softshellové bundy Softshellové bundy 

SunnySunny
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Dámská ergonomická bunda s utěsněným celozipem SBS, 
stahovací manžety s pogumovanými páskami na zápěstí na suchý zip, dvě postranní kapsy na zip, 
jedna kapsa na skipass na rukávu.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Dámska ergonomická bunda s dlhým zipsom SBS s pás-
kou, nastaviteľné manžety s pogumovanými upínacími prúžkami na suchý zips, dve bočné vrecká 
so zipsom, vrecko na skipass na ramene.

Látka 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Tkanina 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Černá / Čierna

Letní fialková / Letná fialová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Zelená / Zelená

Červená / Červená
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

330 g 1/10 pcs

Breathable

[000215-0053]

 Softshellové bundy Softshellové bundy

StormStorm
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánská ergonomická dvoubarevná bunda s utěsněným 
celozipem SBS, kapuce v límci, stahovací manžety s pogumovanými páskami na zápěstí na suchý 
zip, dvě postranní kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi se skrytým pouzdrem na jmenovku, jedna 
kapsa na skipass na rukávu, stahovací šňůrka v pase. Jedna vnitřní kapsa a dva zipy pro snadnější 
potisk a vyšívání.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánska ergonomická dvojfarebná bunda s dlhým zipsom 
SBS s páskou, skladacia kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, nastaviteľné manžety s pogumo-
vanými upínacími prúžkami na suchý zips, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné vrecko s vysú-
vacou úchytkou na služobnú menovku, vrecko na skipass na ramene, tunel so šnúrkou v páse. 
Vnútorné vrecko a dva zipsy na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky na prsiach a pleciach.

Látka 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Tkanina 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Červená / Černá
Červená / Čierna

Zelená / Černá
Zelená / Čierna

Ocelově šedá / Černá
Oceľová sivá / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Bílá / Šedá
Biela / Sivá

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Černá / Žlutá neonová
Čierna / Žltá neon
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 Extreme Lady, Extreme
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable Breathable

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000446-0102] [000452-0102]

 Softshellové bundy Softshellové bundy

ExtremeExtreme
WP 8000 mm H2O, MVP 4000 g/m2 24h. Pánská 
ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvaro-
vaná kapuce s dvojitým prošitím a stahovací 
šňůrkou, utěsněný celozip SBS, stahovací man-
žety s pogumovanými páskami na zápěstí na 
suchý zip, tenký lem na zápěstí a v pase, dvě 
postranní kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi a 
jedna kapsa na levém rukávu.

WP 8000 mm H2O, MVP 4000 g/m2 24h. Pánska 
ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvarova-
ná kapucňa s dvojitým štepovaním a tunelom so 
šnúrkou, dlhý zips SBS zakrytý légou, nastaviteľ-
né manžety s pogumovanými upínacími prúž-
kami na suchý zips, tenký lem na manžetách a 
v páse, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné 
vrecko a jedno vrecko na ľavom ramene.

Extreme LadyExtreme Lady
WP 8000 mm H2O, MVP 4000 g/m2 24h. Dámská 
ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvaro-
vaná kapuce s dvojitým prošitím a stahovací 
šňůrkou, utěsněný celozip SBS, stahovací man-
žety s pogumovanými páskami na zápěstí na 
suchý zip, tenký lem na zápěstí a v pase, dvě 
postranní kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi a 
jedna kapsa na levém rukávu.

WP 8000 mm H2O, MVP 4000 g/m2 24h.  Dámska 
ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvarova-
ná kapucňa s dvojitým štepovaním a tunelom so 
šnúrkou, dlhý zips SBS zakrytý légou, nastaviteľ-
né manžety s pogumovanými upínacími prúž-
kami na suchý zips, tenký lem na manžetách a 
v páse, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné 
vrecko a jedno vrecko na ľavom ramene.

Látka 100% POLYESTER, SOFT-SHELL
 8000MM/4000MVP

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT-SHELL
8000MM/4000MVP

Bílá / Černá
Biela / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Ocelově šedá / Černá
Oceľová sivá / Čierna

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Látka 100% POLYESTER, SOFT-SHELL
 8000MM/4000MVP

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT-SHELL
8000MM/4000MVP

Bílá / Černá
Biela / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Ocelově šedá / Černá
Oceľová sivá / Čierna

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

320 g 1/20 pcs

Breathable

[001363-0355]

N
ew

Softshellové bundy Softshellové bundy 

GlasgowGlasgow
Ergonomická dvouvrstvová vesta s ošetřením water repellent, s celozipem, dvě postranní kapsy 
na zip, jedna kapsa na hrudi, stahovací šňůrka v pase.

Ergonomická dvojvrstvová vesta s úpravou na odpudzovanie vody s dlhým zipsom, dve bočné 
vrecká so zipsom, jedno náprsné vrecko, tunel so šnúrkou v páse.

Látka 100% POLYESTER,
SOFT SHELL MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER,
SOFT SHELL MECHANICKÝ PRUZNÝ

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Zelená
Zelená
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330 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable

[000216-0053]

M
an

 Softshellové bundy Softshellové bundy

BeringBering
WP 8000 mm H2O, MVP 800 g/m2 24h. Pánská ergonomická vesta s celozipem SBS, dvě postranní 
kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi se skrytým pouzdrem na jmenovku, stahovací šňůrka v pase, 
vnitřní kapsa a dva zipy pro snadnější potisk a vyšívání na hrudi a na ramenech.

WP 8000 mm H2O, MVP 800 g/m2 24h. Pánska bunda s pohodlným strihom s dlhým zipsom SBS s 
páskou, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné vrecko s vyklápateľným držiakom na visačku, pás 
so zaťahovacou šnúrkou, vnútorné vrecko a dva zipsy na jednoduchšiu tlač a vyšívanie na prsiach 
a pleciach.

Látka 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT SHELL

Tkanina 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Černá
Čierna
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Breathable Breathable

300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000453-0103] [000454-0103]

N
ew

N
ew

Softshellové bundy Softshellové bundy 

TripTrip
Pánská ergonomická bunda, utěsněný celozip 
SBS, tvarovaná kapuce s dvojitým prošitím, ten-
ký lem na zápěstí a v pase, dvě postranní kapsy 
na zip, jedna kapsa na hrudi. Úplet s vsadkami z 
černého softshellu.

Pánska bunda s pohodlným strihom, dlhý zips z 
SBS s páskou, tvarovaná kapucňa, s dvojito prešíva-
nými švami, manžety a pás s tenkými okrajmi, dve 
bočné vrecká so zipsom, jedno náprsné vrecko, 
pletený detail s prvkami z čierneho softshellu.

Modrá melanžová / 
Černá-Žlutá fluo

Modrá melírovaná / 
Čierna-Žltá fluo

Ocelově šedá melanžová / 
Černá-Oranžová fluo

Oceľová sivá melírovaná / 
Čierna-Oranžová fluo

Žlutá fluo / 
Černá

Žltá fluo / 
Čierna

Žlutá fluo / 
Černá

Žltá fluo / 
Čierna

Oranžová fluo / 
Černá

Oranžová fluo / 
Čierna

Oranžová fluo / 
Černá

Oranžová fluo / 
Čierna

Červená / 
Černá - Fluo zlutá

Červená / 
Čierno - Žltá fluo

Šedá melanžová / 
Černá - Žlutá fluo
Sivá melanžová / 
Čierno - Žltá fluo

Červená / 
Černá - Fluo zlutá

Červená / 
Čierno - Žltá fluo

Trip LadyTrip Lady
Dámská ergonomická bunda, utěsněný celozip 
SBS, tvarovaná kapuce s dvojitým prošitím, ten-
ký lem na zápěstí a v pase, dvě postranní kapsy 
na zip, jedna kapsa na hrudi. Úplet s vsadkami z 
černého softshellu.

Dámska bunda s pohodlným strihom, dlhý zips z 
SBS s páskou, tvarovaná kapucňa, s dvojito prešíva-
nými švami, manžety a pás s tenkými okrajmi, dve 
bočné vrecká so zipsom, jedno náprsné vrecko, ple-
tený detail s prvkami z čierneho softshellu.

Šedá melanžová / 
Černá - Žlutá fluo
Sivá melanžová / 
Čierno - Žltá fluo

Modrá melanžová / 
Černá-Fuchsiová fluo
Modrá melírovaná / 
Čierna-Fuksia fluo

Ocelově šedá melanžová / 
Černá-Fuchsiová fluo

Oceľová sivá melírovaná / 
Čierna-Fuksia fluo

Látka 100% POLYESTER, POLYESTEROVÝ 
A SOFTSHELLOVÝ ÚPLET

Tkanina 100% POLYESTER, POLYESTEROVÝ ÚPLET 
A SOFT-SHELL

Látka 100% POLYESTER, POLYESTEROVÝ 
A SOFTSHELLOVÝ ÚPLET

Tkanina 100% POLYESTER, POLYESTEROVÝ ÚPLET 
A SOFT-SHELL

Šedá Černá / 
Černá - Žlutá fluo

Čierno / 
Čierno - Žltá fluo

Šedá Černá / 
Černá - Žlutá fluo

Čierno / 
Čierno - Žltá fluo
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 Trip, Trip Lady
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M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

330 g 1/10 pcs

Breathable

[001517-0489]

N
ew

Softshellové bundy Softshellové bundy 

OregonOregon
WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánská lehká zateplená bunda s kapucí,  plastovým 
celozipem SBS s kovovým jezdcem s aretací „autolock“, dvě vnější kapsy na zip, jedna vnitřní 
kapsa na zip. 

WP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Pánska bunda s výstelkou s kapucňou, plastový zips 
SBS po celej dĺžke s kovovým bežcom „autolock“, dve vonkajšie vrecká na zips, jedno vnútorné 
vrecko na zips. 

Vojenská zelená / Zelená
Vojenská zelená / Zelená

Námořnická modrá / Červená
Námornícka modrá / Červená

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Látka 78% NYLON + 22% ELASTAN, SOFT-SHELL

Tkanina 78% NYLON + 22% ELASTAN, SOFT-SHELL
Červená / Námořnická modrá
Červená / Námornícka modrá
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 Pacific R. 2.0, Pacific Lady, Atlantic 2.0, Pacific Lady R. 2.0

CELOROČNÍ
CELOROČNÉ
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001159-0343] [001160-0343]

N
ew

Celoročné Celoročné  Celoroční  Celoroční 

Atlantic 2.0Atlantic 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým zipem s 
kovovým jezdcem, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, dvě vnější kapsy s plastovým zi-
pem. Vnitřek: nezateplený, síťkový, jedna kapsa 
na zip na smartphone s otvorem pro kabel, zip 
na hrudi a zadní straně pro snadnější potisk a 
vyšívání.

Atlantic Lady 2.0Atlantic Lady 2.0
Dámská ergonomická bunda s 8mm plasto-
vým zipem s kovovým jezdcem, manžety a pas 
s elastickým žebrováním, dvě vnější kapsy s 
plastovým zipem. Vnitřek: nezateplený, síťkový, 
jedna kapsa na zip na smartphone s otvorem 
pro kabel, zip na hrudi a zadní straně pro snad-
nější potisk a vyšívání.

Pánska krátka bunda, 8  mm plastový zips s 
kovovým bežcom, s pružnými rebrovanými 
manžetami a s pružným rebrovaným pruhom v 
páse, dve vonkajšie vrecká s plastovým zipsom. 
Vnútro: bez výplne, so sieťkou, jedno vnútorné 
vrecko so zipsom na smartfón s priechodkou 
na kábel, zips na prsiach a chrbte na uľahčenie 
aplikácie potlače a výšivky.

Dámska ergonomická krátka bunda s 8 mm plas-
tovým zipsom s kovovým bežcom, s pružnými 
rebrovanými manžetami a s pružným rebro-
vaným pruhom v páse, dve vonkajšie vrecká s 
plastovým zipsom. Vnútro bez výplne, so sieťkou, 
jedno vnútorné vrecko so zipsom na smartfón a s 
priechodkou na kábel, zips na prsiach a chrbte na 
uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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 Pacific Lady 2.0, Atlantic 2.0
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001148-0343] [001155-0343]

N
ew

N
ew

Celoročné Celoročné  Celoroční  Celoroční 

Pacific 2.0Pacific 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým zipem 
s kovovým jezdcem, límeček, manžety a pas 
s elastickým žebrováním, dvě vnější kapsy s 
plastovým zipem. Vnitřek: nezateplený, síťkový, 
jedna kapsa na zip na smartphone s otvorem 
pro kabel, zip na hrudi a na zádech pro snad-
nější potisk a vyšívání.

Pánska krátka bunda, 8 mm plastový zips s ko-
vovým bežcom, s pružnými rebrovanými man-
žetami a golierom a s pružným rebrovaným 
pruhom v páse, dve vonkajšie vrecká s plas-
tovým zipsom. Vnútro: bez výplne,so sieťkou, 
jedno vrecko so zipsom na smartfón s prie-
chodkou na kábel, zips na prsiach a chrbte na 
uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Pacific Lady 2.0Pacific Lady 2.0
Dámská ergonomická bunda s 8mm plastovým 
zipem s kovovým jezdcem, límeček, manžety a 
pas s elastickým žebrováním, dvě vnější kapsy s 
plastovým zipem. Vnitřek: nezateplený, síťkový, 
jedna kapsa na zip na smartphone s otvorem 
pro kabel, zip na hrudi a na zádech pro snad-
nější potisk a vyšívání.

Ergonomická dámska krátka bunda, 8 mm plas-
tový zips s kovovým bežcom, s pružnými rebro-
vanými manžetami a golierom a s pružným 
rebrovaným pruhom v páse, dve vonkajšie vrec-
ká s plastovým zipsom. Vnútro: bez výplne,so 
sieťkou, jedno vrecko so zipsom na smartfón s 
priechodkou na kábel, zips na prsiach a chrbte 
na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Červená
Červená

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Kouřová
Dymová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Bílá
Biela

Červená
Červená
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 Pacific Lady R. 2.0, Pacific R. 2.0
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L - - - - -

La
dy

MATCH

Breathable

MATCH

Breathable

[001149-0343] [001156-0343]

N
ew

Celoročné Celoročné  Celoroční  Celoroční 

Pacific R. 2.0Pacific R. 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm kontrastním zipem, 
tvarovaná kapuce s dvojím prošitím a stahovací 
šňůrkou, elastický pásek v pase, pogumované 
manžety se stahovací páskou na zápěstí, dvě 
vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: neza-
teplený, síťkový, jedna kapsa na zip na smart-
phone s otvorem pro kabel, zip na hrudi a na 
zádech pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska krátka bunda, 8  mm kontrastný zips, 
tvarovaná kapucňa s dvojitým štepovaním a 
tunelom so šnúrkou, pružný lem v páse, gumič-
ky na leme manžiet a s pogumovanými nasta-
viteľnými manžetami, dve vonkajšie vrecká so 
zakrytým zipsom. Vnútro bez výplne,so sieťkou, 
jedno vnútorné vrecko so zipsom na smartfón s 
priechodkou na slúchadlá, zips na spodku uľah-
čujúci aplikovanie potlače a výšivky.

Pacific Lady R. 2.0Pacific Lady R. 2.0
Dámská ergonomická bunda s 8mm kontrast-
ním zipem, tvarovaná kapuce s dvojím prošitím 
a stahovací šňůrkou, elastický pásek v pase, 
pogumované manžety se stahovací páskou 
na zápěstí, dvě vnější kapsy se skrytým zipem. 
Vnitřek: nezateplený, síťkový, jedna kapsa na 
zip na smartphone s otvorem pro kabel, zip na 
hrudi a na zádech pro snadnější potisk a vyší-
vání.

Ergonomická dámska krátka bunda, 8  mm kon-
trastný zips, tvarovaná kapucňa s dvojitým štepo-
vaním a tunelom so šnúrkou, pružný lem v páse, 
gumičky na leme manžiet a s pogumovanými na-
staviteľnými manžetami, dve vonkajšie vrecká so 
zakrytým zipsom. Vnútro bez výplne, so sieťkou, 
jedno vnútorné vrecko so zipsom na smartfón s 
priechodkou na slúchadlá, zips na spodku uľahču-
júci aplikovanie potlače a výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Červená
Červená

Červená
Červená

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá
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 Pacific Lady R. 2.0, Pacific R. 2.0, Atlantic 2.0, Atlantic Lady 2.0
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 Paific Lady 2.0  Pacific R. 2.0
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60 g 1/50 pcs

Breathable

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000147-0058]

Celoročné Celoročné  Celoroční  Celoroční 

WindWind
Unisexová nepromokavá bunda, kapuce v límci, elastické manžety, dvě kapsy se suchým zipem, 
reflexní lemování a vsadka na zádech. Vnitřek: bez zátěru, stříbrná barva (kromě žlutého barevné-
ho provedení). Balena samostatně v uzavíratelném sáčku se zarážkou šňůrky a bočním držadlem.

Nepremokavá unisex bunda, skladacia kapucňa, rukávy ukončené gumičkou, dve vrecká so su-
chým zipsom, reflexné prvky na chrbte, vnútro: odopínacia podšívka so strieborným efektom 
(okrem žltej verzie). Balené v samostatnom vrecku s tunelom a šnúrkou a s bočným popruhom.

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Černá / Čierna Námořnická modrá / Námornícka modrá

Žlutá / Žltá Oranžová / Oranžová

Kráľovská modrá / Kráľovská modrá

Červená / Červená

Kyselá zelená / Limetková zelená
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 Maps, Maps
BUNDY
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105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[001092-0363]

Bundy Bundy 

MapsMaps
Pánská lehká bunda s plastovým kontrastním zipem s kovovým jezdcem, manžety a pas s elas-
tickým žebrováním, dvě vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: zateplení, mikroflísová podšívka 
límce a zad, kapsa na zip na smartphone s otvorem pro kabel, zip na hrudi a zadní straně pro 
snadnější potisk a vyšívání.

Pánska ľahká bunda s kontrastným poplastovaným zipsom a kovovým uškom, strečové rebrované 
manžety a pás, dve vonkajšie vrecká s prekrytým zipsom, s vypchávkou, mikroflísová podšívka na 
vnútornej strane goliera a na chrbte, jedno vnútorné vrecko na zips pre smartfón s otvorom na 
kábel, zips na pleciach a na prsiach na jednoduchšiu tlač a vyšívanie.

Látka 100% POLYESTER, POLYESTER TASLON 288T

Tkanina 100% POLYESTER, POLYESTER TASLON 288T

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Černá
Čierna
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105 g 1/10 pcs 105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

MATCH

Breathable

MATCH

Breathable

[001013-0343] [001014-0343]

 Bundy Bundy

North 2.0North 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým zipem 
s kovovým jezdcem, manžety a pas s elastic-
kým žebrováním, dvě vnější kapsy se skrytým 
zipem. Vnitřek: zateplení, mikroflísová podšív-
ka límce a zad, kapsa na zip na smartphone s 
otvorem pro kabel, zip na hrudi a zadní straně 
pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska ľahká bunda, 8  mm plastový zips s 
kovovým bežcom, s pružnými rebrovanými 
manžetami a s pružným rebrovaným pruhom 
v páse, dve vonkajšie vrecká so zakrytým zip-
som. Vnútro: s výplňou, mikroflís na golieri a na 
chrbte, jedno vrecko so zipsom na smartfón s 
priechodkou na kábel, zips na prsiach a chrbte 
na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

North Lady 2.0North Lady 2.0
Dámská ergonomická lehká bunda s 8mm 
plastovým zipem s kovovým jezdcem, manže-
ty a pas s elastickým žebrováním, dvě vnější 
kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: zateplení, mi-
kroflísová podšívka límce a zad, kapsa na zip na 
smartphone s otvorem pro kabel, zip na hrudi 
a zadní straně pro snadnější potisk a vyšívání.

Ergonomická dámska krátka bunda, 8  mm 
plastový zips s kovovým bežcom, s pružnými 
rebrovanými manžetami a s pružným rebrova-
ným pruhom v páse, dve vonkajšie vrecká so 
zakrytým zipsom. Vnútro: s výplňou, mikroflís na 
golieri a na chrbte, jedno vrecko so zipsom na 
smartfón s priechodkou na kábel, zips na prsiach 
a chrbte na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Kouřová
Dymová

Bílá
Biela

Červená
Červená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Hnědá
Hnedá

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Černá
Čierna

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T 

Černá
Čierna

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T 
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 North 2.0, North Lady 2.0

105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Breathable

[001086-0343]

North R. 2.0North R. 2.0
Pánská lehká bunda s plastovým kontrastním 
zipem s kovovým jezdcem, manžety a pas s 
elastickým žebrováním, dvě vnější kapsy se 
skrytým zipem. Vnitřek: zateplení, mikroflísová 
podšívka límce a zad, kapsa na zip na smart-
phone s otvorem pro kabel, zip na hrudi a zadní 
straně pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska ľahká bunda s kontrastným poplas-
tovaným zipsom a kovovým uškom, strečové 
rebrované manžety a pás, dve vonkajšie vrec-
ká s prekrytým zipsom, s vypchávkou, mikro-
flísová podšívka na vnútornej strane goliera a 
na chrbte, jedno vnútorné vrecko na zips pre 
smartfón s otvorom na kábel, zips na pleciach 
a na prsiach na jednoduchšiu tlač a vyšívanie.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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 Sailing R. 2.0, North Lady 2.0
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105 g 1/10 pcs 105 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable Breathable

[001090-0343] [001091-0343]

Bundy Bundy 

Sailing 2.0Sailing 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm zipem, pas s elastic-
kým žebrováním, elastický pásek a manžety se 
stahovací páskou na zápěstí, tvarovaný límec, 
dvě vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: za-
teplení, mikroflísová podšívka límce a zad, kap-
sa na zip na smartphone s otvorem pro kabel, 
zip na ramenou a na hrudi pro snadnější potisk 
a vyšívání.

Pánska krátka bunda s 8 mm zipsom, guma v 
páse, pružné manžety s možnosťou nastavenia, 
tvarovaný golier, dve vonkajšie vrecká s prekry-
tým zipsom. Vnútro: s výplňou, mikroflísová 
podšívka na vnútornej strane goliera a na chrb-
te, jedno vrecko na zips pre smartfón s otvorom 
na kábel, zips vpredu a na chrbte na zjednodu-
šenie aplikácie potlače a výšivky.

Sailing R. 2.0Sailing R. 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm kontrastním zipem, 
tvarovaná kapuce s dvojím prošitím a stahovací 
šňůrkou, elastický pásek v pase, pogumované 
manžety se stahovací páskou na zápěstí, dvě 
vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: zatep-
lení, mikroflísová podšívka límce a zad, kapsa 
na zip na smartphone s otvorem pro kabel, zip 
na hrudi a na zádech pro snadnější potisk a vy-
šívání.

Pánska krátka bunda, 8 mm kontrastný zips, tvaro-
vaná kapucňa s dvojitým štepovaním a tunelom 
so šnúrkou, pružný lem v páse, gumičky na leme 
manžiet a s pogumovanými nastaviteľnými man-
žetami, dve vonkajšie vrecká so zakrytým zipsom. 
Vnútro: s výplňou,mikroflís na vnútornej strane go-
liera a chrbta, jedno vrecko so zipsom na smartfón s 
priechodkou na kábel, zips na hrudníku a na chrbte 
uľahčujúci aplikovanie potlače a výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Červená / Červená Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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200 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001070-0051]

 Bundy Bundy

IndianapolisIndianapolis
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým zipem s kovovým jezdcem, kapuce v límci, stahovací man-
žety, dvě postranní kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi. Vnitřek: zateplení, kontrastní mikroflísový 
materiál.

Krátka pánska bunda, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom, skladacia kapucňa, nastaviteľné 
manžety, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné vrecko. Vnútro: s výplňou a s kontrastnou podšív-
kou z mikroflísu.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Černá
Čierna

Dress námořnická modrá
Námornícka dress blue

Zadní strana / Zozadu
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 Tornado, Indianapolis
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 Informal Lady  Informal Lady
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58 g 58 g1/10 pcs 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - - BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - -

[001432-0396] [001325-0396]

Bundy Bundy 

FreelanceFreelance
Pánská bunda/větrovka, plastový 5mm zip s 
kovovým jezdcem, tenký lem na manžetách a 
v pase, dvě vnější kapsy. Vnitřek: polyesterové 
zateplení s efektem péřové náplně, dvě kapsy.

FreetimeFreetime
Pánská bunda/větrovka s kapucí, plastový 
5mm zip s kovovým jezdcem, tenký lem na 
manžetách a v pase, dvě vnější kapsy. Vnitřek: 
polyesterové zateplení s efektem péřové nápl-
ně, dvě kapsy.

Pánska bunda s 5 mm plastovým zipsom s ko-
vovým bežcom, manžety a pás s tenkým okra-
jom, dve vonkajšie vrecká. Vnútro: výstelka z 
polyesteru s efektom páperia, dve vrecká.

Pánska páperová krátka bunda s kapucňou, 
plastový zips 5 mm s kovovým bežcom, tenký 
lem na manžetách a v páse, dve vonkajšie vrec-
ká. Vnútro: polyesterová výplň s páperovým 
efektom, dve vrecká.

Látka 100% NYLON, NYLON 320T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 320T

Látka 100% NYLON, NYLON 320T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 320T

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Černá / Čierna

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová
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38 g 1/10 pcs 38 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000385-0045] [000386-0045]

 Bundy Bundy

InformalInformal
Pánská bunda/větrovka, 8mm kontrastní plas-
tový zip s kovovým jezdcem, tenký lem na 
manžetách a v pase, dvě vnější kapsy. Vnitřek: 
polyesterové zateplení s efektem péřové nápl-
ně, tři kapsy.

Pánska bunda s 8 mm plastovým zipsom s 
kovovým uškom, manžety a pás s tenkým 
okrajom, dve vonkajšie vrecká, s vypchávkou 
z polyesteru s efektom páperia, tri vnútorné 
vrecká.

Informal LadyInformal Lady
Dámská ergonomická bunda/větrovka, 8mm 
kontrastní plastový zip s kovovým jezdcem, 
tenký lem na manžetách a v pase, dvě vnější 
kapsy. Vnitřek: polyesterové zateplení s efek-
tem péřové náplně, tři kapsy.

Dámska bunda s pohodlným strihom a 8 mm 
plastovým zipsom s kovovým uškom, manžety 
a pás s tenkým okrajom, dve vonkajšie vrecká, s 
vypchávkou z polyesteru s efektom páperia, tri 
vnútorné vrecká.

Látka 100% NYLON, NYLON 420T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 420T

Červená / Šedá
Červená / Sivá

Královská modrá / Šedá
Kráľovská modrá / Sivá

Ocelově šedá / Šedá
Oceľová sivá / Sivá

Černá / Šedá
Čierna / Sivá

Dress blue / Šedá
Dress blue / Sivá

Látka 100% NYLON, NYLON 420T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 420T

Červená / Šedá
Červená / Sivá

Ocelově šedá / Šedá
Oceľová sivá / Sivá

Černá / Šedá
Čierna / Sivá

Dress blue / Šedá
Dress blue / Sivá
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 Informal, Informal Lady
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M
an

180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001327-0049]

 Bundy Bundy

Prešívaná krátka bunda s tvarovaným chrbtom a prešívanou výplňou so silnou podšívkou, flísová 
vnútorná strana goliera. Dve priestranné vrecká so zipsom, náprsné vrecko na mobilný telefón a 
jedno vnútorné vrecko. Kapucňa s možnosťou vsunutia do goliera.

GalaxyGalaxy
Prošívaná bunda s tvarovanými zády a prošívaným vnitřkem, podšívka s vysokou hustotou, flísový 
vnitřek límce. Dvě velké vnější kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi na mobilní telefon a jedna vnitř-
ní kapsa. Kapuce v límci.

Námořnická modrá / Námornícka modrá Kouřová / Dymová Černá / Čierna

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T
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M
an

170 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[001033-0050]

N
ew

Bundy Bundy 

Námořnická modrá / Námornícka modrá Kouřová / Dymová Černá / Čierna

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TECHNO BAVLNA

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TECHNO BAVLNA

Zadní strana / Zozadu

Pánska krátka bunda s odpínacími rukávmi, tvarovaný chrbát, 8  mm plastový zips s kovovým 
bežcom, skladacia kapucňa,dve priestranné vonkajšie vrecká so zipsom, priestranné viacfunkčné 
náprsné vrecko a vrecko na smartfón s reflexnými pásikmi, krúžok na prichytenie služobnej me-
novky. Vnútro: prešívaná výplň so silnou podšívkou, flísová vnútorná strana goliera, jedno vrecko.

Warm 2.0Warm 2.0
Pánská lehká prošívaná bunda s odepínacími rukávy, tvarovaná záda, 8mm plastový zip s kovo-
vým jezdcem, dvě velké vnější kapsy na zip, kapuce v límci, velká víceúčelová kapsa na hrudi, kap-
sa na smartphone s reflexními pruhy, upínací kroužek na jmenovku. Vnitřek: zateplení, prošívaný 
materiál podšívky s vysokou hustotou, flísový vnitřek límce, jedna kapsa.
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M
an

180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001030-0049]

 Bundy Bundy

Námořnická modrá / Námornícka modráKouřová / Dymová Černá / Čierna

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Zadní strana / Zozadu

Pánska krátka bunda s odoberateľnými rukávmi, tvarovaný chrbát, 8 mm plastový zips s kovo-
vým bežcom, dve priestranné vonkajšie vrecká so zipsom, skladacia kapucňa, priestranné náprsné 
vrecko na smartfón, krúžok na prichytenie služobnej menovky, reflexná lemovka na prsiach a ple-
ciach. Vnútro: prešívaná výplň so silnou podšívkou, flísová vnútorná strana goliera, jedno vrecko.

Orion 2.0Orion 2.0
Pánská lehká bunda s odepínacími rukávy, tvarovaná záda, 8mm plastový zip s kovovým jezdcem, 
dvě velké vnější kapsy na zip, kapuce v límci, velká kapsa na hrudi na smartphone a upínací krou-
žek na jmenovku, reflexní lemování na hrudi a na zádech. Vnitřek: zateplení, prošívaný materiál 
podšívky s vysokou hustotou, flísový vnitřek límce, jedna kapsa.
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 Renegade Renegade
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M
an

200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000871-0051]

 Bundy Bundy

RenegadeRenegade
Unisexová lehká bunda, 8mm plastový zip s kovovým jezdcem, kapuce v límci, elastický pásek a 
manžety na zápěstí, dvě velké přední kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě postranní kapsy, jedna kapsa 
na hrudi na mobilní telefon. Vnitřek: zateplení, zip pro snadnější potisk a vyšívání.

Krátka pánska bunda, 8  mm plastový zips s kovovým bežcom, skladacia kapucňa, ktorá sa dá 
vsunúť do goliera, elastické sťahovacie manžety, dve priestranné predné vrecká s uzatváraním 
LOCK SYSTEM, dve bočné vrecká, náprsné vrecko na mobilný telefón. Vnútro: s výplňou, zips na 
zjednodušenie aplikácie potlače a výšivky.

Dress námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka dress blue / Kráľovská modrá

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T
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M
an

200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001431-0051]

Bundy Bundy 

Dress námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka dress blue / Kráľovská modrá

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Renegade MidRenegade Mid
Tříčtvrteční pánská lehká bunda, 8mm plastový zip s kovovým jezdcem, kapuce v límci, elastický 
pásek a stahovací pásky na zápěstí, dvě velké přední kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě postranní kap-
sy, jedna kapsa na hrudi na mobilní telefon. Vnitřek: zateplení, zip pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska 3/4 bunda, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom, skladacia kapucňa, ktorá sa dá vsunúť 
do goliera, gumička a elastické manžety, dve priestranné predné vrecká s uzatváraním LOCK SYS-
TEM, dve bočné vrecká, náprsné vrecko na mobilný telefón. Vnútro: s výplňou, zips na zjednodu-
šenie aplikácie tlače a výšivky.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T
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BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

200 g 1/5 pcs

[000872-0051]

 Bundy Bundy

EscapeEscape
Pánská lehká bunda, odepínací rukávy, 8mm plastový zip s kovovým jezdcem, kapuce v límci, elas-
tický pásek a manžety na zápěstí, dvě velké přední kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě postranní kapsy, 
jedna kapsa na hrudi na mobilní telefon. Vnitřek: zateplení, zip pro snadnější potisk a vyšívání.

Ľahká pánska bunda s odoberateľnými rukávmi, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom, skladacia 
kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, elastické manžety, dve priestranné predné vrecká s uza-
tváraním LOCK SYSTEM, dve bočné vrecká, náprsné vrecko na mobilný telefón. Vnútro: s výplňou, 
zips na zjednodušenie aplikácie tlače a výšivky.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Dress námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka dress blue / Kráľovská modrá

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá
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200 g200 g 1/5 pcs1/5 pcs

BIG SIZEBIG SIZE Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLSize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001012-0051][001430-0051]

Bundy Bundy 

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Fighter 2.0Fighter 2.0
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým zipem s 
kovovým jezdcem zakrytým klopou s plastový-
mi knoflíky, odepínací rukávy, tvarovaná zadní 
část, s kapucí v límci, dvě vnější kapsy s LOCK 
SYSTEMem, dvě kapsy na zip, šikmé kapsy pro 
lepší přístup, jedna kapsa na hrudi na smart-
phone a upínací kroužek na jmenovku, reflexní 
pruhy na kapsách a na zádech. Vnitřek: zatep-
lení, kontrastní flísový lem na zádech a límci, 
jedna vnitřní kapsa, zip pro snadnější potisk a 
vyšívání. 

Fighter FX MidFighter FX Mid
Tříčtvrteční pánská lehká bunda s 8mm plas-
tovým zipem s kovovým jezdcem zakrytým 
klopou a s plastovými knoflíky, tvarovaná zadní 
částa s kapucí v límci, dvě vnější kapsy s LOCK 
SYSTEMem, dvě kapsy na zip, šikmé kapsy pro 
lepší přístup, jedna kapsa na hrudi na smart-
phone a upínací kroužek na jmenovku, reflexní 
pruhy na kapse a na zádech. Vnitřek: zateplení, 
kontrastní flísový lem na zádech a límci, jedna 
vnitřní kapsa, vnitřní zip pro snadnější potisk a 
vyšívání.

Pánska krátka bunda s odoberateľnými rukávmi, 8 
mm plastový zips s kovovým bežcom zakrytý légou 
a s plastovými gombíkmi, tvarovaný chrbát s ka-
pucňou, ktorú možno zložiť do goliera, dve vonkaj-
šie vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM a dve vrecká 
na zips, šikmé vrecká uľahčujú vsunutie ruky, jedno 
náprsné vrecko na smartfón a krúžok na prichytenie 
služobnej menovky, reflexné pásiky na vrecku a na 
chrbte. Vnútro: s výplňou, kontrastná flísová pod-
šívka na chrbte a na golieri, jedno vrecko, vnútorný 
zips na zjednodušenie aplikácie tlače a výšivky. 

Pánska 3/4 bunda, 8 mm plastový zips s kovo-
vým bežcom zakrytý légou a s plastovými gom-
bíkmi, tvarovaný chrbát, kapucňa v golieri, dve 
vonkajšie vrecká so zapínaním LOCK SYSTEM a 
dve vrecká na zips, šikmé vrecká uľahčujú vsu-
nutie ruky, jedno náprsné vrecko na smartfón 
a krúžok na prichytenie služobnej menovky, 
reflexné pásiky na vrecku a na chrbte. Vnútro: 
s výplňou, kontrastná flísová podšívka na chrbte 
a na golieri, jedno vrecko, vnútorný zips na zjed-
nodušenie aplikácie potlače a výšivky.

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Zadní strana / Zozadu

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Námořnická modrá / Červená
Námornícka modrá / Červená

Červená / Černá
Červená / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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180 g 1/10 pcs 180 g 1/10 pcs
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BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

[000195-0049][000192-0049]

 Bundy Bundy

PhantomPhantom
Pánská lehká bunda casual přiléhavého střihu s 
plastovým zipem s kovovým jezdcem, kapuce 
v límci, žebrovaný pas a manžety, nárameníky 
a límec na zip, dvě kapsy s LOCK SYSTEMem, 
dvě kapsy na zip, jedna kapsa s oboustranným 
pouzdrem na jmenovku, reflexní lemování na 
ramenou, dva reflexní proužky na kapse na hru-
di a dva na zádech. Vnitřek: zateplení, s postří-
břeným zátěrem vysoké hustoty, mikroflísová 
záda, flísový límeček, jedna kapsa.

Pánska neformálna ľahká bunda, priliehavý 
strih, plastový zips s kovovým uškom, sklada-
cia kapucňa, rebrované manžety a pás, výlož-
ky na pleciach a golier so zipsom, dve vrecká s 
uzatváraním LOCK SYSTEM, dve vrecká na zips, 
jedno vrecko s vyklopiteľným držiakom visač-
ky, reflexná lemovka na pleciach a dva reflexné 
pásiky na hrudi a chrbte, s vypchávkou, hustá 
podšívka striebornej farby, mikroflísový chrb-
tový diel, flísová vnútorná strana goliera, jedno 
vnútorné vrecko.

LancerLancer
Pánská lehká bunda casual přiléhavého střihu 
s plastovým zipem s kovovým jezdcem, ode-
pínací rukávy, kapuce v límci, žebrovaný pas, 
stahovací manžety, nárameníky a límec na zip, 
dvě kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě kapsy na 
zip, jedna kapsa s oboustranným pouzdrem na 
jmenovku, reflexní lemování na ramenou, dva 
reflexní proužky na kapse na hrudi a dva na 
zádech. Vnitřek: zateplení, s postříbřeným zátě-
rem vysoké hustoty, mikroflísová záda, flísový 
límec, jedna kapsa.

Pánska neformálna ľahká bunda s odpojiteľ-
nými rukávmi, priliehavý strih, plastový zips s 
kovovým uškom, skladacia kapucňa, rebrovaný 
pás, nastaviteľné manžety, výložky na pleciach 
a golier so zipsom, dve vrecká s uzatváraním 
LOCK SYSTEM, dve vrecká na zips, jedno vrec-
ko s vyklopiteľným držiakom visačky, reflexná 
lemovka na pleciach a dva reflexné pásiky na 
hrudi a chrbte, s vypchávkou, hustá podšívka 
striebornej farby, mikroflísový chrbtový diel, 
flísová vnútorná strana goliera, jedno vnútorné 
vrecko.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu
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190 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

BreathableComfort Fit

[000435-0091]

Bundy Bundy 

ThunderThunder
Pánská lehká bunda s 8mm plastovým skrytým zipem s klopou se zapínáním na suchý zip, z pro-
dyšného strečového materiálu, svařované švy, tvarovaná kapuce v límci, stahovací manžety, 4 
velké přední kapsy, dvě s klopou a zipem, dvě kapsy na hrudi s utěsněným zipem, kovové druky, 
stříbrošedé kontrastní prošití. Vnitřek: zateplení, polyesterová flísová podšívka.

Pánska krátka bunda, 8 mm plastový zips s krycou légou a suchým zipsom, z funkčnej, priedušnej, 
elastickej tkaniny, teplom zvárané švy, tvarovaná kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, nasta-
viteľné manžety, 4 priestranné predné vrecká, z toho 2 s klopou a zipsom, dve náprsné vrecká so 
zipsom s páskou, kovové patentné gombíky, kontrastné štepovanie striebornej farby. Vnútro: s 
výplňou, podšívka z polyesterového úpletu.

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER, OXFORD 300D
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200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Comfort Fit

[S00061-0051]
 Tornado

Intercontinental 2.0Intercontinental 2.0
Pánská bunda s odepínacím rukávem, se seši-
tými záševky přichycenými na vnitřní straně. 
Plastový 5mm zip s kovovým jezdcem zakrytým 
klopou s plastovými knoflíky, kapuce balitelná 
do límce, stahovací manžety, reflexní pruhy 
sladěné barvy na přední a zadní straně, boční 
rozparky s klínkem a zipem. Pět vnějších kapes, 
jedna s oboustranným pouzdrem na jmenov-
ku. Zateplený vnitřek, mikroflísový límec, záda 
a spodní část, prodyšné vsadky v podpaží, sta-
hovací šňůrka v pase a zip na vnitřní straně pro 
snadnější potisk a vyšívání.

Pánska bunda s odopínacími rukávmi, so za-
šitými zapustenými záševkami vnútri. 5  mm 
plastový zips s kovovým bežcom zakrytý légou 
s plastovými gombíkmi, skladacia kapucňa s 
možnosťou vsunutia do goliera, nastaviteľné 
manžety, reflexné pásy rovnakej farby vpredu 
a vzadu, bočný rázporok s klinom a zipsom. Päť 
vonkajších vreciek, z toho jedno s dvojstrannou 
úchytkou na služobnú menovku. Vnútro s výpl-
ňou, mikroflísová vrstva na golieri, na chrbte a 
krížoch, vzdušné vložky pod ramenami, tunel v 
páse so šnúrkou a vnútorný zips na zjednoduše-
nie aplikácie potlače a výšivky.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Černá / Čierna

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová
Zadní strana / Zozadu
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200 g 200 g1/5 pcs 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

Comfort Fit

La
dy

Comfort Fit

[000209-0051] [000211-0051]

Bundy Bundy 

TornadoTornado
Pánská bunda s 8mm plastovým zipem s ko-
vovým jezdcem zakrytým klopou s plastovými 
knoflíky, odepínací rukávy, odepínatelná tvaro-
vaná kapuce v límci, stahovací manžety, šedé 
reflexní pruhy na přední a zadní straně, předfor-
mované rukávy v oblasti loktů a boční rozparky 
s klínkem a zipem, devět vnějších kapes, z nichž 
dvě s LOCK SYSTEMem a vyztuženým vnitřkem, 
jedna s oboustranným pouzdrem na jmenov-
ku. Vnitřek: zateplení, mikroflísový límec, záda 
a spodní část, prodyšné vsadky v podpaží, sta-
hovací šňůrka v pase a zip na vnitřní straně pro 
snadnější potisk a vyšívání.

Pánska bunda, odpínacie rukávy, 8 mm plastový zips 
s kovovým bežcom zakrytý légou s plastovými gom-
bíkmi, tvarovaná kapucňa odpínacia a/alebo s mož-
nosťou vsunutia do goliera, nastaviteľné manžety, 
sivé reflexné pruhy vpredu a vzadu, tvarované lakte 
a bočný rázporok s klinom a zipsom, deväť vonkaj-
ších vreciek, z toho dve s uzatváraním LOCK SYSTEM, 
dve so zipsom a zosilnenou vnútornou stranou, jed-
no s dvojstrannou úchytkou na služobnú menovku. 
Vnútro: s výplňou, s golierom, mikroflísová vrstva na 
chrbte a krížoch, priedušné vložky pod pazuchami, 
tunel so šnúrkou v páse a vnútorný zips na uľahčenie 
aplikácie potlače a výšivky.

Tornado LadyTornado Lady
Dámská ergonomická bunda s 8mm plastovým 
zipem s kovovým jezdcem zakrytým klopou 
s plastovými knoflíky, odepínací rukávy, ode-
pínatelná tvarovaná kapuce v límci, stahovací 
manžety, šedé reflexní pruhy na přední a zadní 
straně, předformované rukávy v oblasti lok-
tů a boční rozparky s klínkem a zipem, devět 
vnějších kapes, z nichž dvě s LOCK SYSTEMem 
a vyztuženým vnitřkem, jedna s oboustranným 
pouzdrem na jmenovku. Vnitřek: zateplení, mi-
kroflísový límec, záda a spodní část, prodyšné 
vsadky v podpaží, stahovací šňůrka v pase a zip 
na vnitřní straně pro snadnější potisk a vyšívání.

Ergonomická krátka dámska bunda, odpínacie ruká-
vy, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom zakrytý 
légou s plastovými gombíkmi, tvarovaná kapucňa 
odpínacia a/alebo s možnosťou vsunutia do goliera, 
nastaviteľné manžety, sivé reflexné pruhy vpredu a 
vzadu, tvarované lakte a bočný rázporok s klinom a 
zipsom, deväť vonkajších vreciek, z toho dve s uza-
tváraním LOCK SYSTEM, dve so zipsom a zosilnenou 
vnútornou stranou, jedno s dvojstrannou úchytkou 
na služobnú menovku. Vnútro: s výplňou, s golierom, 
mikroflísová vrstva na chrbte a krížoch, priedušné 
vložky pod pazuchami, tunel so šnúrkou v páse a vnú-
torný zips na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Červená
Červená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zelená
Zelená

Kouřová
Dymová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Červená
Červená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zelená
Zelená

Kouřová
Dymová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu
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185 g 1/5 pcs

M
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BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

200 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

Comfort Fit

Comfort Fit

[000201-0056] [000438-0051]

 Bundy Bundy

ParkatrisParkatris
Tříúčelová parka složená z: vnější 
nezateplené bundy s reflexní pás-
kou na přední a zadní straně, kapucí 
v límci, čtyř kapes, z nichž jedna s 
oboustranným pouzdrem na jme-
novku a jedna na mobilní telefon. 
Vnitřní odnímatelná bunda z proší-
vaného Husky se dvěma kapsami, 
odepínací rukávy, vnitřek s podšív-
kou ze skotské látky.

Parka tri v jednej, ktorú tvoria: 
vonkajšia bunda bez výplne s re-
flexnými vložkami vpredu a vzadu, 
kapucňa, ktorá sa dá poskladať do 
goliera, štyri vrecká, z ktorých jedno 
obojstranné na služobnú menovku 
a jedno na smartfón. Vnútorná pre-
šívaná bunda typu husky s dvoma 
vreckami, odpínacie rukávy, vnútro 
so škótskou podšívkou.

Bunda – parka so štyrmi spôsobmi využitia. Skladá sa s nasle-
dujúcich komponentov: bunda bez vypchávky s nylonovou 
podšívkou, golierom, chrbtový diel a kríže z teplejšieho mikro-
flísového materiálu a priedušné diely v podpazuší, 8 mm plas-
tový zips s kovovým uškom, s prekrytým zapínaním a plastový-
mi gombíkmi, snímateľná alebo skladacia tvarovaná kapucňa, 
nastaviteľné manžety, sivé reflexné pásiky vpredu a vzadu, vy-
tvarované lakte a bočný odvetrávací prvok s klinom a zipsom, 
deväť vonkajších vreciek, dve s uzatváraním LOCK SYSTEM, dve 
so zipsom a zosilnenou vnútornou stranou, jedno s vyklápateľ-
ným držiakom na visačku, dve so zipsom a zosilneným vnút-
rom, vnútorná zaťahovacia šnúrka a zips pre jednoduchšiu tlač 
a vyšívanie. Ľahká bunda s odpojiteľnými vnútornými rukávmi, 
s vypchávkou, hustá podšívka a chrbtový diel z mikroflísu, skla-
dacia kapucňa, päť vreciek, jedno s vyklopiteľným držiakom 
visačky, zapínanie pri krku, reflexná lemovka na pleciach a dvo-
jitý reflexný prvok na prsiach a na chrbte.

Tornado PlusTornado Plus
Víceúčelová parka ke čtyřem druhům použití složená z: 
vnější nezateplená bunda s nylonovou podšívkou, mik-
roflísový límeček, záda a spodní část, prodyšné vsadky v 
podpaží, 8mm plastový zip s kovovým jezdcem zakrytým 
klopou s plastovými knoflíky, odepínatelná tvarovaná ka-
puce v límci, stahovací manžety, šedé reflexní pruhy na 
přední a zadní straně, předformované rukávy v oblasti 
loktů a boční rozparky s klínkem a zipem, devět vnějších 
kapes, z nichž dvě s LOCK SYSTEMem a vyztuženým vnit-
řkem, jedna s oboustranným pouzdrem na jmenovku, sta-
hovací šňůrka v pase pro snadnější potisk a vyšívání. Vnitř-
ní bunda: odepínací rukávy, zateplení, mikroflísová vysoce 
hustotní podšívka, kapuce v límci, pět kapes, z nichž jedna 
s oboustranným pouzdrem na jmenovku, zapínací límec, 
reflexní lemování na ramenou a dvojité reflexní lemování 
na kapse na hrudi a na kapse na zádech, žebrovaná vnitřní 
strana límečku, vnitřní kapsa.

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Vnitřní bunda / Vnútorná krátka bunda Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Námořnická modrá / Námornícka modrá Královská modrá / Kráľovská modrá

Vnitřní bunda / Vnútorná krátka bunda Zadní strana / Zozadu
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 Horizon R. 2.0, Horizon Lady R. 2.0
VESTY
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001161-0343] [001163-0343]

N
ew

N
ew

Vesty Vesty 

Horizon R. 2.0Horizon R. 2.0
Pánská vesta s 8mm kontrastním zipem, dvě 
vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: neza-
teplený, síťkový, jedna kapsa na zip na sluchát-
ka a s otvorem pro kabel smartphonu, zip na 
hrudi a spodní straně pro snadnější potisk a 
vyšívání.

Pánska vesta, 8 mm zips kontrastnej farby, dve 
vonkajšie vrecká so zakrytým zipsom. Vnútro: 
bez výplne, so sieťkou, jedno vnútorné vrecko 
so zipsom a s priechodkou na kábel slúchadiel 
a smartfónu, zips na prsiach a spodku uľahčujú-
ci aplikovanie potlače a výšivky.

Horizon Lady R. 2.0Horizon Lady R. 2.0
Dámská ergonomická vesta s 8mm kontrast-
ním zipem, dvě vnější kapsy se skrytým zipem. 
Vnitřek: nezateplený, síťkový, jedna kapsa na 
zip na sluchátka a s otvorem pro kabel smart-
phonu, zip na hrudi a spodní straně pro snad-
nější potisk a vyšívání.

Dámska ergonomická vesta, 8  mm zips kon-
trastnej farby, dve vonkajšie vrecká so zakry-
tým zipsom. Vnútro: bez výplne, so sieťkou, 
jedno vrecko so zipsom a s priechodkou na 
kábel slúchadiela smartfónu, zips na prsiach 
a na spodku uľahčujúci aplikovanie potlače a 
výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Červená
Červená

Červená
Červená

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Královská modrá
Kráľovská modrá
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Breathable

M
an

105 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001087-0343]

 Vesty Vesty

South R. 2.0South R. 2.0
Unisexová vesta s 8mm kontrastním zipem, elastický pas, dvě vnější kapsy se skrytým zipem. 
Vnitřek: zateplení, mikroflísová podšívka límce a zad, kapsa na zip na sluchátka a s otvorem pro 
kabel smartphonu, zip na hrudi a spodní straně pro snadnější potisk a vyšívání.

Unisex vesta, 8 mm zips kontrastnej farby, pružný pás, dve vonkajšie vrecká so zakrytým zipsom. 
Vnútro: s výplňou, mikroflís na golieri a na chrbte, jedno vrecko so zipsom a s priechodkou na 
kábel slúchadiel a smartfónu, zips na prsiach a na spodku uľahčujúci aplikovanie potlače a výšivky.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Černá
Čierna

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T
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200 g 1/5 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000876-0051]

N
ew

Vesty Vesty 

DaytonaDaytona
Unisexová vesta s 8mm plastovým zipem s kovovým jezdcem, dvě postranní kapsy na zip, jedna 
kapsa na hrudi. Vnitřek: zateplení a kontrastní mikroflísový materiál.

Unisex vesta, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom, dve bočné vrecká so zipsom, náprsné vrec-
ko. Vnútro: s výplňou a s kontrastnou podšívkou z mikroflísu.

Dress námořnická modrá / Červená
Námornícka dress blue / Červená

Dress námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka dress blue / Kráľovská modrá

Černá / Žlutá
Čierna / Žltá

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Černá / Limetková zelená
Čierna / Limetková zelená

Zelená / Limetková zelená
Zelená / Limetková zelená

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Červená / Černá
Červená / Čierna

Královská modrá / Dress námořnická modrá
 Kráľovská modrá / Námornícka dress blue

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T
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 Daytona  Daytona
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180 g 1/20 pcs

M
an

[000180-0049]

Size - - S M L XL XXL - - -

Vesty Vesty 

Obojstranná vesta unisex, plastový zips krytý reflexnou lemovkou, tunel so šnúrkou, tri vonkajšie 
vrecká. Vnútro: flís, rebrovaný úpletový golier, dve náprsné vrecká na zips na jednoduchšiu apli-
káciu potlače a výšivky.

SpeedSpeed
Unisexová oboustranná vesta, skrytý plastový zip s reflexním lemováním, stahovací šňůrka v pase, 
tři vnější kapsy. Vnitřek: flísová podšívka, žebrovaný úplet na límci, dvě kapsy na hrudi na zip pro 
snadnější potisk a vyšívání.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Černá
Čierna

Kouřová
Dymová

Námořnická modrá
Námornícka modrá

177

» Index

http://www.payperwear.com


65 g 1/20 pcs 65 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

[000186-0048] [000869-0048]

Breathable Breathable

 Vesty Vesty

GateGate
Pánská prošívaná vesta s 8mm plastovým zi-
pem s kovovým jezdcem, boční rozparky s 
knoflíkem, pět vnějších kapes, dvě s LOCK SYS-
TEMem. Vnitřek: zateplení, manšestrová vnitřní 
strana límce, jedna kapsa.

Pánska prešívaná vesta, 8  mm plastový zips s 
kovovým uškom, bočné odvetrávacie prvky 
s gombíkom, päť vonkajších vreciek, dve so 
systémom LOCK SYSTEM, s vypchávkou, men-
čestrová rebrovaná vnútorná strana goliera, 
jedno vnútorné vrecko.

Bílá
Biela

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Zelená
Zelená

Červená
Červená

Kouřová
Dymová

Gate LadyGate Lady
Dámská prošívaná ergonomická vesta s 8mm 
plastovým zipem s kovovým jezdcem, boč-
ní rozparky s knoflíkem, pět vnějších kapes, z 
nichž dvě s LOCK SYSTEMem. Vnitřek: zateplení, 
manšestrová vnitřní strana límce, jedna kapsa.

Dámska prešívaná vesta s pohodlným strihom, 
8  mm plastový zips s kovovým uškom, bočné 
odvetrávacie prvky s gombíkom, päť vonkaj-
ších vreciek, dve so systémom LOCK SYSTEM, s 
vypchávkou, menčestrová rebrovaná vnútorná 
strana goliera, jedno vnútorné vrecko.

Látka 100% NYLON, NYLON 210T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 210T

Bílá
Biela

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 100% NYLON, NYLON 210T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 210T

178

» Index

http://www.payperwear.com


56 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001352-0399]

Vesty Vesty 

Polyesterová pánska vesta s výplňou s efektom páperovej bundy, plastový krytý zips, dve vonkaj-
šie vrecká so zakrytým zipsom, vnútrajšok v kontrastnej farbe.

MemoryMemory
Pánská vesta ze zatepleného polyesteru s efektem péřové náplně, skrytý plastový zip, dvě vnější 
kapsy se skrytým zipem, vnitřek v kontrastní barvě.

Látka 100% POLYESTER, POLYESTER MEMORY

Tkanina 100% POLYESTER, POLYESTER MEMORY

Červená / Černá
Červená / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Námořnická modrá / Kráľovská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna
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M
an

58 g 1/20 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - -

[001324-0396]
 Casual

TimeTime
Pánská vesta/větrovka, plastový 5 mm zip s ko-
vovým jezdcem, tenký lem v pase, dvě vnější 
kapsy. Vnitřek: polyesterové zateplení s efek-
tem péřové náplně, dvě kapsy.

Pánska páperová vesta, plastový zips 5 mm s 
kovovým bežcom, tenký lem v páse, dve von-
kajšie vrecká. Vnútro: polyesterová výplň s pá-
perovým efektom, dve vrecká.

Látka 100% NYLON, NYLON 320T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 320T

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Královská modrá / Kráľovská modrá

Kouřová / Dymová
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38 g 1/20 pcs 38 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000388-0045][000387-0045]

Vesty Vesty 

CasualCasual
Pánská vesta/větrovka, 8mm kontrastní plas-
tový zip s kovovým jezdcem, tenký lem v pase, 
dvě vnější kapsy. Vnitřek: polyesterové zateple-
ní s efektem péřové náplně, tři kapsy.

Pánska bunda s 8 mm plastovým zipsom s 
kovovým uškom, manžety a pás s tenkým 
okrajom, dve vonkajšie vrecká, s vypchávkou 
z polyesteru s efektom páperia, tri vnútorné 
vrecká.

Casual LadyCasual Lady
Dámská ergonomická vesta/větrovka, 8 mm 
kontrastní plastový zip s kovovým jezdcem, 
tenký lem v pase, dvě vnější kapsy. Vnitřek: po-
lyesterové zateplení s efektem péřové náplně, 
tři kapsy.

Dámska bunda s pohodlným strihom a 8 mm 
plastovým zipsom s kovovým uškom, manžety 
a pás s tenkým okrajom, dve vonkajšie vrecká, s 
vypchávkou z polyesteru s efektom páperia, tri 
vnútorné vrecká.

Látka 100% NYLON, NYLON 420T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 420T

Červená / Šedá
Červená / Sivá

Královská modrá / Šedá
Kráľovská modrá / Sivá

Ocelově šedá / Šedá
Oceľová sivá / Sivá

Černá / Šedá
Čierna / Sivá

Dress blue / Šedá
Dress blue / Sivá

Látka 100% NYLON, NYLON 420T

Tkanina 100% NYLON, NYLON 420T

Červená / Šedá
Červená / Sivá

Ocelově šedá / Šedá
Oceľová sivá / Sivá

Černá / Šedá
Čierna / Sivá

Dress blue / Šedá
Dress blue / Sivá
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M
an

180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001326-0049]

 Vesty Vesty

Prešívaná vesta s tvarovaným chrbtom a prešívanou výplňou so silnou podšívkou, flísová vnútor-
ná strana goliera. Dve priestranné vrecká so zipsom, náprsné vrecko na mobilný telefón a jedno 
vnútorné vrecko.

StarStar
Prošívaná vesta s tvarovanými zády a prošívaným vnitřkem, podšívka s vysokou hustotou, flísový 
vnitřek límce. Dvě velké vnější kapsy na zip, jedna kapsa na hrudi na mobilní telefon a jedna vnitř-
ní kapsa.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Zadní strana / Zozadu

Černá
Čierna
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180 g 1/10 pcs 170 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001031-0049] [001032-0050]

N
ew

N
ew

Vesty Vesty 

Radar 2.0Radar 2.0
Unisexová vesta s 5mm plastovým zipem s 
kovovým jezdcem, tvarovaná záda, dvě velké 
vnější kapsy na zip, reflexní lemování na hrudi a 
na zádech. Vnitřek: zateplení, prošívaný materi-
ál podšívky s vysokou hustotou, flísový vnitřek 
límce, jedna kapsa.

Unisex vesta s 5 mm plastovým zipsom s kovo-
vým bežcom, tvarovaný chrbát, dve priestran-
né vonkajšie vrecká so zipsom, reflexná le-
movka na hrudi a na chrbte. Vnútro: prešívaná 
výplň so silnou podšívkou, flísová vnútorná 
strana goliera, jedno vrecko.

Azua 2.0Azua 2.0
Unisexová vesta s 8mm plastovým zipem s 
kovovým jezdcem, tvarovaná záda, dvě velké 
vnější kapsy na zip, velká víceúčelová kapsa na 
hrudi, kapsa na smartphone s reflexními pruhy, 
upínací kroužek na jmenovku. Vnitřek: zateple-
ní, prošívaný materiál podšívky s vysokou hus-
totou, flísový vnitřek límce, jedna kapsa.

Unisex vesta s 8  mm zipsom s kovovým bež-
com, tvarovaný chrbát, dve priestranné vonkaj-
šie vrecká so zipsom, priestranné viacfunkčné 
náprsné vrecko, vrecko na smartfón a reflexné 
pásiky, krúžok na prichytenie služobnej me-
novky. Vnútro: prešívaná výplň so silnou pod-
šívkou, flísová vnútorná strana goliera, jedno 
vrecko.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TECHNO BAVLNA

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TECHNO BAVLNA

Zadní strana / Zozadu

Kouřová / DymováKouřová / Dymová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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 Airspace 2.0  Shuttle 2.0
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180 g 1/10 pcs 180 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL 3XL - -

[001029-0049] [001036-0049]

Vesty Vesty 

Airspace 2.0Airspace 2.0
Unisexová vesta s 8mm plastovým zipem s 
kovovým jezdcem, tvarovaná záda, dvě velké 
vnější kapsy na zip, velká kapsa na hrudi na 
smartphone a upínací kroužek na jmenovku, 
reflexní lemování na hrudi a na zádech. Vnitřek: 
zateplení, prošívaný materiál podšívky s vyso-
kou hustotou, flísový vnitřek límce, jedna kapsa.

Unisex vesta s 8 mm plastovým zipsom s kovo-
vým bežcom, tvarovaný chrbát, dve priestran-
né vonkajšie vrecká so zipsom, priestranné 
náprsné vrecko na smartfón, krúžok na prichy-
tenie služobnej menovky, reflexná lemovka na 
prsiach a na chrbte. Vnútro: prešívaná výplň so 
silnou podšívkou, flísová vnútorná strana golie-
ra, jedno vrecko.

Shuttle 2.0Shuttle 2.0
Unisexová vesta s 8mm kontrastním plastovým 
zipem s kovovým jezdcem, tvarovaná záda, dvě 
velké vnější kapsy na zip, velká kapsa na hrudi 
na smartphone a upínací kroužek na jmenovku, 
reflexní lemování na hrudi a na zádech. Vnitřek: 
zateplení, materiál podšívky s vysokou husto-
tou, vnitřní flísový límec, jedna vnitřní kapsa.

Unisex vesta s 8  mm plastovým zipsom kon-
trastnej farby s kovovým bežcom, tvarovaný 
chrbát, dve priestranné vonkajšie vrecká so 
zipsom, priestranné náprsné vrecko na smart-
fón, krúžok na prichytenie pracovnej menovky, 
reflexná lemovka na prsiach a chrbte. Vnútro: 
prešívaná výplň so silnou podšívkou, flísová 
vnútorná strana goliera, jedno vrecko.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Černá
Čierna

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Bílá
Biela

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 210T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 210T

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna
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200 g 1/10 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
200 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000873-0051] [001011-0051]

 Vesty Vesty

WantedWanted
Unisexová vesta s 8mm plastovým zipem 
s kovovým jezdcem, dvě velké přední 
kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě postranní 
kapsy, jedna kapsa na hrudi na mobilní 
telefon. Vnitřek: zateplení, zip pro snad-
nější potisk a vyšívání.

Vesta unisex, 8  mm plastový zips s ko-
vovým bežcom, dve priestranné predné 
vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM, dve 
bočné vrecká, náprsné vrecko na mobilný 
telefón. Vnútro: s výplňou, zips na zjedno-
dušenie aplikácie potlače a výšivky.

Vesta unisex, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom 
zakrytý légou s plastovými gombíkmi, tvarovaný chr-
bát, dve vonkajšie vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM 
a dve vrecká na zips, šikmé vrecká uľahčujú vsunutie 
ruky, jedno náprsné vrecko na smartfón a krúžok na pri-
chytenie služobnej menovky, reflexné pásiky na vrecku 
a na chrbte. Vnútro: s výplňou, kontrastná flísová pod-
šívka na chrbte a na golieri, jedno vrecko, vnútorný zips 
na zjednodušenie aplikácie potlače a výšivky.

Mig 2.0Mig 2.0
Unisexová vesta s 8mm plastovým zipem s kovovým 
jezdcem zakrytým klopou s plastovými knoflíky, 
tvarovaná zadní část, dvě vnější kapsy s LOCK SYS-
TEMem, dvě kapsy na zip, šikmé kapsy pro lepší pří-
stup, jedna kapsa na hrudi na smartphone a upínací 
kroužek na jmenovku, reflexní pruhy na kapsách a na 
zádech. Vnitřek: zateplení, kontrastní flísový lem na 
zádech a límci, jedna vnitřní kapsa, zip pro snadnější 
potisk a vyšívání.

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 240T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 240T

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Dress námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka dress blue / Kráľovská modrá

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Zadní strana / Zozadu

Oranžová / Černá
Oranžová / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Zelená / Limetková zelená
Zelená / Limetková zelená

Námořnická modrá / Kráľovská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Bordový / Černá
Bordová / Čierna

Černá / Ocelově šedá
Čierna / Oceľová sivá

Námořnická modrá / Červená
Námornícka modrá / Červená

Kouřová / Oranžová
Dymová / Oranžová

Červená / Černá
Červená / Čierna

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ RIPSTOP 240T

Tkanina 100% POLYESTER, RIPSTOP PONŽÉ 240T

Zadní strana / Zozadu
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200 g 1/10 pcs 200 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

Comfort Fit Comfort Fit

[000184-0051] [000185-0051]   

Vesty Vesty 

FlightFlight
Pánská vesta s 8mm plastovým zipem s kovo-
vým jezdcem zakrytým klopou s plastovými 
knoflíky, odepínatelná tvarovaná kapuce v lím-
ci, šedé reflexní pruhy na přední a zadní straně, 
boční rozparky s klínkem a zipem, devět vněj-
ších kapes, dvě s LOCK SYSTEMem, dvě na zip 
a s vnitřní výztuží, jedna s oboustranným pouz-
drem na jmenovku. Vnitřek: zateplený, mikroflí-
sový límec, více zateplená záda a spodní část, 
stahovací šňůrka v pase a zip na vnitřní straně 
pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska vesta, 8 mm plastový zips s kovovým bež-
com zakrytý légou s plastovými gombíkmi, odo-
berateľná a/alebo skladacia tvarovaná kapucňa s 
možnosťou vsunutia do goliera, bočný rázporok s 
klinom a zipsom, deväť vonkajších vreciek, z toho 
dve s uzatváraním LOCK SYSTEM, dve so zipsom a 
zosilnenou vnútornou stranou, jedno s dvojstran-
nou úchytkou na služobnú menovku. Vnútro: s 
výplňou, golier, mikroflísová vrstva na chrbte a 
krížoch, tunel so šnúrkou a vnútorný zips na zjed-
nodušenie aplikácie potlače a výšivky.

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Flight LadyFlight Lady
Ergonomická dámská vesta s 8mm plastovým 
zipem s kovovým jezdcem zakrytým klopou s 
plastovými knoflíky, odepínatelná tvarovaná 
kapuce v límci, šedé reflexní pruhy na přední a 
zadní straně, boční rozparky s klínkem a zipem, 
devět vnějších kapes, dvě s LOCK SYSTEMem, 
dvě na zip a s vnitřní výztuží, jedna s oboustran-
ným pouzdrem na jmenovku. Vnitřek: zateple-
ný, mikroflísový límec, více zateplená záda a 
spodní část, stahovací šňůrka v pase a zip na 
vnitřní straně pro snadnější potisk a vyšívání.

Ergonomická dámska vesta, 8 mm plastový zips 
s kovovým bežcom s klopou s plastovými gom-
bíkmi, odoberateľná a/alebo skladacia tvarovaná 
kapucňa s možnosťou vsunutia do goliera, bočný 
rázporok s klinom a zipsom, deväť vonkajších vre-
ciek, z toho dve s uzatváraním LOCK SYSTEM, dve 
so zipsom a zosilnenou vnútornou stranou, jedno 
s dvojstrannou úchytkou na služobnú menovku. 
Vnútro: s výplňou, golier, mikroflísová vrstva na 
chrbte a krížoch, tunel so šnúrkou a vnútorný zips 
na zjednodušenie aplikácie potlače a výšivky.

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zelená
Zelená

Červená
Červená

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 240T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 240T

Látka 100% POLYESTER, PONŽÉ PVC 240T

Tkanina 100% POLYESTER, PVC PONŽÉ 240T

Černá
Čierna

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zelená
Zelená

Zadní strana / Zozadu

Kouřová
Dymová
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190 g 1/20 pcs

Breathable

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Comfort Fit

[000187-0054]

 Vesty Vesty

PocketPocket
Letní vesta, zip, systém předních víceúčelových kapes s oboustranným pouzdrem na jmenovku, 
reflexní lemování na ramenou a na zádech, velká lovecká kapsa na zádech. Vnitřek: zátěr dry-tech 
v kontrastní barvě, rozepnutá pro snadnější potisk a vyšívání.

Letná vesta, zips, systém viacerých predných vreciek s obojstrannou úchytkou na služobnú me-
novku, reflexná lemovka na pleciach a na chrbte, priestranné zadné lovecké vrecko, vnútro: kon-
trastná rýchloschnúca podšívka, otvorená na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
KEPR BAVLNA/POLYESTER

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
KEPER BAVLNA/POLYESTER

Vojenská zelená / Vojenská zelená

Khaki / Kaki

Královská modrá / Kráľovská modrá

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Maskáčová / Maskáčová

Červená / Červená

Kouřová / Dymová

Zadní strana / Zozadu
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 Business, Business Lady, Fly

SVETRY
PULÓVRE
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M
an

280 g 1/30 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000298-0081] / MELANGE [001125-0371]

Pulóvre Pulóvre  Svetry  Svetry 

FlyFly
Unisexový svetr s kulatým výstřihem, jemný rovný steh, střih beze švů, jemné žebrování u lemu 
výstřihu, na manžetách a na spodním lemu.

Ľahký pulóver unisex ku krku, pletený hladkým džersejovým vzorom, tvarovaný bez švíkov, s jem-
ným rebrovaním lemu výstrihu, manžiet a spodného lemu.

Námořnická modrá / Námornícka modráČerná / Čierna Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR
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280 g 1/30 pcs 280 g 1/30 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL - - -

La
dy

[000299-0081] / MELANGE [001126-0371] [001062-0081] / MELANGE [001127-0371]

Pulóvre Pulóvre  Svetry  Svetry 

BusinessBusiness
Pánský svetr s výstřihem do V, jemný rovný 
steh, střih beze švů, jemné žebrování u lemu 
výstřihu, na manžetách a na spodním lemu.

Ľahký pánsky pulóver s V výstrihom, pletený 
hladkým džersejovým vzorom, tvarovaný bez 
švíkov, s jemným rebrovaním lemu výstrihu, 
manžiet a spodného lemu.

Business LadyBusiness Lady
Dámský svetr s výstřihem do V, jemný rovný 
steh, střih beze švů, jemné žebrování u lemu 
výstřihu, na manžetách a na spodním lemu.

Ľahký dámsky pulóver s V výstrihom, pletený 
hladkým džersejovým vzorom, tvarovaný bez 
švíkov, s jemným rebrovaním lemu výstrihu, 
manžiet a spodného lemu.

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G

Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Černá / Čierna

Bordový / Bordová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR

Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Černá / Čierna

Bordový / Bordová

Námořnická modrá / Námornícka modrá

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL - - -

La
dy

[001063-0081] / MELANGE [001129-0371][000300-0081] / MELANGE [001128-0371]

 Svetry  Svetry  Pulóvre Pulóvre

DeskDesk
Pánská vesta s výstřihem do V, jemný rovný 
steh, střih beze švů, jemné žebrování u lemu 
výstřihu, na průramkách a na spodním lemu.

Pánska vesta s V výstrihom, pletená hladkým 
džersejovým vzorom, tvarovaná bez švíkov, s 
jemným rebrovaním lemu výstrihu, prieramkov 
a spodného lemu.

Desk LadyDesk Lady
Dámská vesta s výstřihem do V, jemný rovný 
steh, střih beze švů, jemné žebrování u lemu 
výstřihu, na průramkách a na spodním lemu.

Dámska vesta s V výstrihom, pletená hladkým 
džersejovým vzorom, tvarovaná bez švíkov, s 
jemným rebrovaním lemu výstrihu, prieramkov 
a spodného lemu.

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR

Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR

Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá
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M
an

280 g 1/30 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000297-0081] / MELANGE [001124-0371]

Pulóvre Pulóvre  Svetry  Svetry 

BoardingBoarding
Unisexový svetr s vnitřním zipem, jemný rovný steh, střih beze švů, jemné žebrování u výstřihu, na 
manžetách a na spodním lemu, s loketními nášivkami.

Ľahký sveter unisex so zapínaním na zips po celej dĺžke, pletený hladkým džersejovým vzorom, 
tvarovaný bez švíkov, s jemným rebrovaním lemu výstrihu, manžiet a spodného lemu, so zápla-
tami na lakťoch.

Námořnická modrá / Námornícka modráČerná / Čierna Popelavě šedá melanžová / Popolavá melírovaná

Látka 90% BAVLNA + 10% VLNA,
SMĚS BAVLNA/VLNA, 12G

Tkanina 90% BAVLNA + 10% VLNA,
ZMES BAVLNA/VLNA, 12G

50% Bavlna + 50% Akryl GR
50% Bavlna + 50% Akryl GR
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 Trophy Lady, Trophy, Trophy Lady, Trophy

KOŠILE
KOŠELE
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[001021-0334][001020-0334]

Košele Košele  Košile  Košile 

ManagerManager
Pánská košile z jemné česané bavlněné látky, 
mírně vyštíhlená, italský límeček, tvarované 
manžety s 2 knoflíky a knoflíkovou dírkou, 
oboustranně prošitá léga s barevně sladěnými 
knoflíky. Zadní strana: hladké zádové sedlo a 
svislé záševky. Ošetření látky easy care.

Pánska košeľa z jemnej česanej tkaniny, mierne 
priliehavá, golier s talianskym štýlom, prilieha-
vé manžety s 2 gombíkmi a dierkou na gombík, 
šité zapínanie s gombíkmi v rovnakej farbe, 
jedno náprsné vrecko, chrbát so sedlom a zbie-
havými švami.

Manager LadyManager Lady
Dámská vyštíhlená košile s krátkým rukávem z 
jemné česané bavlněné látky, záševky vepředu 
i vzadu, italský límeček, tvarované manžety s 2 
knoflíky a knoflíkovou dírkou, oboustranně pro-
šitá léga s barevně sladěnými knoflíky. Zadní stra-
na: hladké zádové sedlo. Ošetření látky easy care.

Dámska obtiahnutá košeľa z jemnej česanej 
bavlnenej tkaniny, záhyby vpredu a vzadu, go-
lier s talianskym štýlom, priliehavé manžety s 2 
gombíkmi a dierkou na gombík, šité zapínanie s 
gombíkmi v rovnakej farbe, jedno náprsné vrec-
ko, so sedlom a zbiehavými švami na chrbte.

Látka 100% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 100% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Bílá / Biela

Světle modrá / Jasná modrá

Látka 100% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 100% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Bílá / Biela

Světle modrá / Jasná modrá
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 Brighton Lady  Brighton
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000935-0332] [000936-0332]

Košele Košele  Košile  Košile 

BrightonBrighton
Pánská košile z jemné česané bavlněné látky, 
mírně vyštíhlená, italský límeček, tvarované 
manžety s 2 knoflíky a knoflíkovou dírkou, 
oboustranně prošitá léga s barevně sladěný-
mi knoflíky. Zadní strana: hladké zádové sedlo 
a svislé záševky uprostřed zad. Ošetření látky 
easy care.

Pánska košeľa s krátkymi rukávmi z jemnej 
česanej tkaniny, mierne priliehavá, golier s ta-
lianskym štýlom, priliehavé manžety s 2 gom-
bíkmi a dierkou na gombík, šité zapínanie s 
gombíkmi v rovnakej farbe, chrbát so sedlom 
a zbiehavými švami. Tkanina s jednoduchou 
starostlivosťou.

Brighton LadyBrighton Lady
Dámská vyštíhlená košile s krátkým rukávem z 
jemné česané bavlněné látky, záševky vepředu 
i vzadu, italský límeček, tvarované manžety s 
2 knoflíky a knoflíkovou dírkou, oboustranně 
prošitá léga s barevně sladěnými knoflíky. Zad-
ní strana: hladké zádové sedlo. Ošetření látky 
easy care.

Dámska obtiahnutá košeľa z jemnej česanej 
bavlnenej tkaniny, záhyby vpredu a vzadu, go-
lier s talianskym štýlom, priliehavé manžety s 2 
gombíkmi a dierkou na gombík, šité zapínanie 
s gombíkmi v rovnakej farbe, jedno náprsné 
vrecko, so sedlom a zbiehavými švami na chrb-
te. Tkanina s jednoduchou starostlivosťou.

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Černá / Čierna

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Světle modrá / Jasná modrá

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Černá / Čierna

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Světle modrá / Jasná modrá
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 Image Lady, Image  Image Lady
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000938-0333] [000939-0333]

Košele Košele  Košile  Košile 

ImageImage
Pánská košile s krátkým rukávem z jemné če-
sané bavlněné látky, mírně vyštíhlená, italský 
límeček, tvarované manžety s 2 knoflíky a kno-
flíkovou dírkou, oboustranně prošitá léga s ba-
revně sladěnými knoflíky. Zadní strana: hladké 
zádové sedlo a svislé záševky uprostřed zad. 
Ošetření látky easy care.

Pánska košeľa s krátkymi rukávmi z jemnej če-
sanej tkaniny, mierne priliehavá, golier s talian-
skym štýlom, priliehavé manžety s 2 gombíkmi 
a dierkou na gombík, šité zapínanie s gombík-
mi v rovnakej farbe, jedno náprsné vrecko, chr-
bát so sedlom a zbiehavými švami. Tkanina s 
jednoduchou starostlivosťou.

Image LadyImage Lady
Dámská vyštíhlená košile s krátkým rukávem z 
jemné česané bavlněné látky, záševky vepředu 
i vzadu, italský límeček, tvarované manžety s 
2 knoflíky a knoflíkovou dírkou, oboustranně 
prošitá léga s barevně sladěnými knoflíky. Zad-
ní strana: hladké zádové sedlo. Ošetření látky 
easy care.

Dámska obtiahnutá košeľa z jemnej česanej 
bavlnenej tkaniny, záhyby vpredu a vzadu, go-
lier s talianskym štýlom, priliehavé manžety s 2 
gombíkmi a dierkou na gombík, šité zapínanie 
s gombíkmi v rovnakej farbe, jedno náprsné 
vrecko, so sedlom a zbiehavými švami na chrb-
te. Tkanina s jednoduchou starostlivosťou.

Látka 65% POLYESTER + 32% BAVLNA+ 3% ELASTAN, 
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 65% POLYESTER + 32% BAVLNA + 3% ELASTAN, 
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Světle modrá
Jasná modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Bílá
Biela

Bordový
Bordová

Látka 65% POLYESTER + 32% BAVLNA+ 3% ELASTAN, 
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 65% POLYESTER + 32% BAVLNA+ 3% ELASTAN, 
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Světle modrá
Jasná modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Bílá
Biela

Bordový
Bordová
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M
an

125 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000937-0332]

 Košile  Košile  Košele Košele

EleganceElegance
Pánská košile z jemné česané bavlněné látky, mírně vyštíhlená, propínací límeček anglického stři-
hu, zakulacené manžety s 2 knoflíky a knoflíkovou dírkou, oboustranně prošitá léga s perleťovými 
knoflíky, jedna kapsa na straně srdce. Zadní strana: hladké zádové sedlo.

Pánska košeľa z jemnej česanej tkaniny, mierne priliehavá, golier so zapínaním na gombíky, za-
oblené manžety s 2 gombíkmi a dierkou na gombík, šité zapínanie s gombíkmi s perleťovými 
efektom, jedno náprsné vrecko, so sedlom.

Světle modrá / Jasná modráBílá / Biela Námořnická modrá / Námornícka modrá

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

204

» Index

http://www.payperwear.com


125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001194-0334]
 Trophy

SpringSpring
Pánská košile s krátkým rukávem z jemné če-
sané bavlněné látky, mírně vyštíhlená, italský 
límeček, na přední straně oboustranně prošitá 
léga s barevně sladěným knoflíkem. Zadní stra-
na: hladké zádové sedlo a svislé záševky. Ošet-
ření látky easy care.

Pánska košeľa s krátkymi rukávmi z jemnej če-
sanej tkaniny, pohodlná, mierne priliehavá, go-
lier talianskeho strihu, šité zapínanie s gombík-
mi v rovnakej farbe, jedno náprsné vrecko na 
ľavej strane. Zadný diel: hladké sedlo, záševky 
so zbiehavými švami vo výške polovice chrbta.

Látka 100% BAVLNA, EASY CARE POPELÍN

Tkanina 100% BAVLNA, POPELÍN S JEDNODUCHÝM 
OŠETROVANÍM

Bílá / Biela

Světle modrá / Jasná modrá
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Size - - S M L XL - - - -

125 g 125 g1/20 pcs 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000940-0334] [000941-0334]

La
dy

 Košile  Košile  Košele Košele

TrophyTrophy
Pánská košile s krátkým rukávem z jemné če-
sané bavlněné látky, mírně vyštíhlená, sedlo na 
přední části, zapínání na barevně sladěné kno-
flíky s kontrastními knoflíkovými dírkami, nára-
meníky, dvě kapsy na hrudi s klopou a očky na 
tužku, poutko s knoflíkem na rukávu pro prak-
tické vyhrnování. Košile bílé barvy nemá knoflí-
kové dírky v kontrastní barvě a sedlo v přední 
části. Ošetření látky easy care.

Trophy LadyTrophy Lady
Dámská košile s krátkým rukávem z jemné če-
sané bavlněné látky, mírně vyštíhlená, sedlo na 
přední části, zapínání na barevně sladěné kno-
flíky s kontrastními knoflíkovými dírkami, nára-
meníky, dvě kapsy na hrudi s klopou a očky na 
tužku, poutko s knoflíkem na rukávu pro prak-
tické vyhrnování. Košile bílé barvy nemá knoflí-
kové dírky v kontrastní barvě a sedlo v přední 
části. Ošetření látky easy care.

Pánska košeľa z jemnej česanej tkaniny z bavl-
ny, mierne priliehavý strih, sedlo vpredu, zapí-
nanie s gombíkmi v rovnakej farbe a dierkami 
na gombíky v kontrastnej farbe, výložky na 
pleciach, dve náprsné vrecká s klopou a dier-
kou na pero, vyhrnovacie rukávy s gombíkom 
a príchytkou. Košeľa bielej farby nemá gombí-
kové dierky v kontrastnej farbe a sedlo vpredu. 
Úprava tkaniny easy care.

Dámska košeľa z jemnej česanej tkaniny z bavl-
ny, mierne priliehavý strih, sedlo vpredu, zapí-
nanie s gombíkmi v rovnakej farbe a dierkami 
na gombíky v kontrastnej farbe, výložky na 
pleciach, dve náprsné vrecká s klopou a dier-
kou na pero, vyhrnovacie rukávy s gombíkom 
a príchytkou. Košeľa bielej farby nemá gombí-
kové dierky v kontrastnej farbe a sedlo vpredu. 
Úprava tkaniny easy care.

Látka 100% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 100% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Látka 100% BAVLNA,
EASY CARE POPELÍN

Tkanina 100% BAVLNA,
POPELÍN S JEDNODUCHÝM OŠETROVANÍM

Námořnická modrá / Námornícka modrá Námořnická modrá / Námornícka modrá

Vojenská zelená / Vojenská zelená Vojenská zelená / Vojenská zelená

Teplá hnědá / Teplá hnedá Teplá hnědá / Teplá hnedá

Bílá / Biela Bílá / Biela
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190 g 1/15 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001355-0402]

LabradorLabrador
Skotská košile s dlouhým rukávem s perleťový-
mi knoflíky, anglický propínací límeček, sedlo 
na zadní straně, dvě kapsy na hrudi s klopou na 
knoflík a kapsičkou na tužku.

Skótska košeľa s dlhým rukávom s perleťový-
mi gombíkmi, golier anglického strihu botton 
down, sedlo vzadu, dve vrecká na hrudi zatvo-
rené chlopňou s gombíkmi a vrecko na pero.

Látka 58% BAVLNA + 42% POLYESTER

Tkanina 58% BAVLNA + 42% POLYESTER

Černá / Bílá kostkovaná
Čierna / Biela kockovaná

Červená / Černá kostkovaná
Červená / Čierna kockovaná
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 Classics, Classics

KALHOTY
NOHAVICE
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320 g 1/20 pcs 320 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000419-0388] [000420-0388]

Nohavice Nohavice  Kalhoty  Kalhoty 

ClassicsClassics
Pánské celoroční klasické kalhoty s francouz-
skými kapsami, kapsička na zip, dvě zadní pro-
střižené kapsy s knoflíkem, zapínání na zip a 
na knoflík, poutka v pase, záplata z pravé kůže, 
Česaná dvojmo skaná bavlna vysoké hustoty, 
enzymové praní.

Pánske klasické nohavice pre všetky ro?né 
obdobia, s francúzskymi vreckami, malé vrec-
ko na zips, dve štrbinové vrecká s gombíkom 
vzadu, zapínanie na zips s gombíkom, ušká na 
opasok na páse a záplata z pravej kože, ?esaná 
dvojvrstvová bavlna vysokej hustoty, pranie s 
enzýmom.

Classics LadyClassics Lady
Dámské celoroční klasické kalhoty s francouz-
skými kapsami, kapsička na zip, dvě zadní 
prostřižené kapsy s knoflíkem, zapínání na zip 
a knoflík, poutka v pase, záplata z pravé kůže, 
Česaná dvojmo skaná bavlna vysoké hustoty, 
enzymové praní.

Dámske klasické nohavice pre všetky ro?né 
obdobia, s francúzskymi vreckami, malé vrec-
ko na zips, dve štrbinové vrecká s gombíkom 
vzadu, zapínanie na zips s gombíkom, ušká na 
opasok na páse a záplata z pravej kože, ?esaná 
dvojvrstvová bavlna vysokej hustoty, pranie s 
enzýmom.

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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220 g 1/20 pcs 220 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000295-0080] [000294-0080]

 Kalhoty  Kalhoty  Nohavice Nohavice

Classic/Half SeasonClassic/Half Season
Pánské kalhoty klasického střihu, s francouz-
skými kapsami, kapsička na zip, dvě zadní pro-
střižené kapsy na knoflík, zapínání na zip a na 
knoflík, poutka v pase a záplaty z pravé kůže, 
Česaná dvojmo skaná bavlna vysoké hustoty, 
enzymové praní.

Pánske nohavice klasického strihu s francúz-
skymi vreckami, malé vrecko na zips, dve štrbi-
nové vrecká s gombíkom vzadu, zapínanie na 
zips a gombík, pútka na opasok na páse a zá-
plata z pravej kože, česaná dvojvrstvová bavlna 
vysokej hustoty, predprané s enzýmom.

Classic Lady/Hseas.Classic Lady/Hseas.
Dámské kalhoty klasického střihu, s francouz-
skými kapsami, kapsička na zip, dvě zadní pro-
střižené kapsy na knoflík, zapínání na zip a na 
knoflík, poutka v pase a záplaty z pravé kůže, 
Česaná dvojmo skaná bavlna vysoké hustoty, 
enzymové praní.

Dámske nohavice klasického strihu s francúz-
skymi vreckami, malé vrecko na zips, dve štrbi-
nové vrecká s gombíkom vzadu, zapínanie na 
zips a gombík, pútka na opasok na páse a zá-
plata z pravej kože, česaná dvojvrstvová bavlna 
vysokej hustoty, predprané s enzýmom.

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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M
an

La
dy

280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/20 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000166-0066] [000167-0066]

Nohavice Nohavice  Kalhoty  Kalhoty 

ForestForest
Pánské kalhoty, celoroční, elastické pásky na 
bocích a poutka v pase, zapínání na zip a na ko-
vový knoflík, dvě přední kapsy klasického stři-
hu, dvě postranní kapsy s klopou a druky, jedna 
kapsa na zip po levé straně, skrytá kapsa na svi-
novací metr po pravé straně, dvě zadní prostři-
žené kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske nohavice pre všetky ročné obdobia s 
elastickými bočnými stranami a uškami na opa-
sok na páse. Zapínanie na zips s kovovým gom-
bíkom, dve predné vrecká, dve bočné vrecká s 
prekrytím a zacvakávacími gombíkmi, jedno 
ľavé vrecko na zips, jedno skladacie vrecko na 
meracie pásmo na pravej strane, dve zadné štr-
binové vrecká s gombíkom a dierkou na gombík.

Forest LadyForest Lady
Dámské kalhoty klasického střihu, celoroční, 
elastické pásky na bocích a poutka v pase, za-
pínání na zip a na kovový knoflík, dvě přední 
kapsy klasického střihu, dvě postranní kapsy 
s klopou a druky, jedna kapsa na zip po levé 
straně, skrytá kapsa na svinovací metr po pravé 
straně, dvě zadní prostřižené kapsy s knoflíko-
vou dírkou a knoflíkem.

Dámske klasické nohavice pre všetky ročné ob-
dobia s elastickými bočnými stranami a uškami 
na opasok na páse. Zapínanie na zips s kovovým 
gombíkom, dve predné vrecká, dve bočné vrec-
ká s prekrytím a zacvakávacími gombíkmi, jedno 
ľavé vrecko na zips, jedno skladacie vrecko na 
meracie pásmo na pravej strane, dve zadné štr-
binové vrecká s gombíkom a dierkou na gombík.

Černá
Čierna

Khaki
Kaki

Červená
Červená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Vojenská zelená
Vojenská zelená

Bílá
Biela

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER 

Zadní strana / Zozadu

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Černá
Čierna

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER 

Zadní strana / Zozadu
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 Forest Lady Stretch  Forest
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 60/62 - 64/66 - 68/70 - 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001198-0376] [001197-0376]

Nohavice Nohavice  Kalhoty  Kalhoty 

Forest StretchForest Stretch
Pánské kalhoty, streč, celoroční, elastické pás-
ky na bocích a poutka v pase, zapínání na zip a 
na kovový knoflík, dvě přední kapsy klasického 
střihu, dvě postranní kapsy s klopou a druky, 
jedna kapsa na zip po levé straně, skrytá kapsa 
na svinovací metr po pravé straně, dvě zadní 
prostřižené kapsy s knoflíkovou dírkou a kno-
flíkem.

‚Pánske elastické prechodné nohavice s boč-
nými gumičkami a pútkami v páse, zapínanie 
na kovový zips a gombík, dve predné vrecká 
klasického strihu, dve bočné vrecká s klopou a 
patentnými gombíkmi, jedno vrecko so zipsom 
na ľavej strane, skryté vrecko na meter na pra-
vej strane, dve štrbinové zadné vrecká so zapí-
naním na klasický gombík.

Forest Lady StretchForest Lady Stretch
Dámské kalhoty klasického střihu, streč, ce-
loroční, elastické pásky na bocích a poutka v 
pase, zapínání na zip a na kovový knoflík, dvě 
přední kapsy klasického střihu, dvě postran-
ní kapsy s klopou a druky, jedna kapsa na zip 
po levé straně, skrytá kapsa na svinovací metr 
po pravé straně, dvě zadní prostřižené kapsy s 
knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Dámske elastické prechodné nohavice klasic-
kého strihu s bočnými gumičkami a pútkami v 
páse, zapínanie na kovový zips a gombík, dve 
predné vrecká klasického strihu, dve bočné 
vrecká s klopou a patentnými gombíkmi, jedno 
vrecko so zipsom na ľavej strane, skryté vrecko 
na meter na pravej strane, dve štrbinové zadné 
vrecká so zapínaním na klasický gombík.

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Černá / Čierna

Kouřová / Dymová

Zadní strana / Zozadu

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 1/20 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000169-0067] [000168-0067]

La
dy

 Kalhoty  Kalhoty  Nohavice Nohavice

Forest/SummerForest/Summer
Pánské kalhoty, letní, elastické pásky na bocích 
a poutka v pase, zapínání na zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, dvě 
postranní kapsy s klopou a druky, jedna kapsa 
na zip po levé straně, skrytá kapsa na svinova-
cí metr po pravé straně, dvě zadní prostřižené 
kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske letné nohavice s elastickými bočnými 
stranami a uškami na opasok na páse. Zapína-
nie na zips s kovovým gombíkom, dve predné 
vrecká, dve bočné vrecká s prekrytím a zacva-
kávacími gombíkmi, jedno ľavé vrecko na zips, 
jedno skladacie vrecko na meracie pásmo na 
pravej strane, dve zadné štrbinové vrecká s 
gombíkom a dierkou na gombík.

Forest/Summer LadyForest/Summer Lady
Dámské kalhoty klasického střihu, letní, elastic-
ké pásky na bocích a poutka v pase, zapínání na 
zip a na kovový knoflík, dvě přední kapsy kla-
sického střihu, dvě postranní kapsy s klopou a 
druky, jedna kapsa na zip po levé straně, skrytá 
kapsa na svinovací metr po pravé straně, dvě 
zadní prostřižené kapsy s knoflíkovou dírkou a 
knoflíkem.

Dámske klasické letné nohavice s elastickými 
bočnými stranami a uškami na opasok na páse. 
Zapínanie na zips s kovovým gombíkom, dve 
predné vrecká, dve bočné vrecká s prekrytím a 
zacvakávacími gombíkmi, jedno ľavé vrecko na 
zips, jedno skladacie vrecko na meracie pásmo 
na pravej strane, dve zadné štrbinové vrecká s 
gombíkom a dierkou na gombík.

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP 

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP 

Černá
Čierna

Kouřová
Dymová

Maskáčová
Maskáčová

Khaki
Kaki

Khaki
Kaki

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Maskáčová
Maskáčová

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu
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M
an

M
an

300 g 280 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000170-0068] [001114-0066]

Nohavice Nohavice  Kalhoty  Kalhoty 

Forest/WinterForest/Winter
Pánské kalhoty, zimní, elastické pásky na bo-
cích a poutka v pase, zapínání na zip a na kovo-
vý knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, 
dvě postranní kapsy s klopou a druky, jedna 
kapsa na zip po levé straně, skrytá kapsa na svi-
novací metr po pravé straně, dvě zadní prostři-
žené kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske zimné nohavice s elastickými bočnými 
stranami a uškami na opasok na páse. Zapína-
nie na zips s kovovým gombíkom, dve predné 
vrecká, dve bočné vrecká s prekrytím a zacva-
kávacími gombíkmi, jedno ľavé vrecko na zips, 
jedno skladacie vrecko na meracie pásmo na 
pravej strane, dve zadné štrbinové vrecká s 
gombíkom a dierkou na gombík.

Forest PolarForest Polar
Pánské kalhoty, zimní, s podšívkou z polyestero-
vého flanelu (gramáž 110 g/m2), elastické pásky 
na bocích a poutka v pase, zapínání na zip a ko-
vový knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, 
dvě postranní kapsy s klopou a druky, jedna kap-
sa na zip po levé straně, jedna skrytá kapsa na 
svinovací metr po pravé straně, dvě zadní pro-
střižené kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske zimné nohavice, podšité polyesterovým 
flanelom (hmotnosť 110 g/m2) s bočnými gumič-
kami a pútkami v páse, zapínanie na zips a kovový 
gombík, dve predné vrecká klasického strihu, dve 
bočné vrecká s chlopňou a patentnými gombík-
mi, jedno vrecko so zipsom na ľavej strane, skryté 
vrecko na meter na pravej strane, dve štrbinové 
zadné vrecká so zapínaním na klasický gombík.

Látka 100% BAVLNA, KEPR SAMETOVÝ

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER PESCATO

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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 West, San Francisco

DENIM
DŽÍNSY
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 - 60/62 - 64/66 - 68/70 - 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001206-0377] [001207-0377]

Džínsy Džínsy   Denim Denim 

San FranciscoSan Francisco
Pánské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi, zapínání na kovový zip a knoflík, poutka v 
pase, 1 skrytá kapsa na svinovací metr, 1 kap-
sička na tužky a cutter, ošetření stone washed, 
efekt obnošení a oprání, úzké nohavice, kon-
trastní odolné trojjehlové prošití na vnitřní stra-
ně nohavice. Hmotnost látky: 10,5 oz.

Pánske nohavice džínsového strihu s piatimi 
vreckami, zapínanie na kovový zips a gombík, 
pútka v páse, 1 skrytá úchytka na meter a 1 
vrecko na perá a nôž, povrchová úprava stone 
wash s vypratým vzhľadom. Nohavice rúrovi-
tého strihu, kontrastné štepovanie hrubou ni-
ťou a trojitou ihlou na vnútornej strane nohy. 
Hmotnosť tkaniny: 10,5 oz.

San Francisco LadySan Francisco Lady
Dámské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi, zapínání na kovový zip a knoflík, poutka v 
pase, 1 skrytá kapsa na svinovací metr, 1 kap-
sička na tužky a cutter, ošetření stone washed, 
efekt obnošení a oprání, úzké nohavice, kon-
trastní odolné trojjehlové prošití na vnitřní stra-
ně nohavice. Hmotnost látky: 10,5 oz.

Dámske nohavice džínsového strihu s piatimi 
vreckami, zapínanie na kovový zips a gombík, 
pútka v páse, 1 skrytá úchytka na meter a 1 
vrecko na perá a nôž, povrchová úprava stone 
wash,s vypratým vzhľadom. Nohavice rúrovi-
tého strihu, kontrastné štepovanie hrubou ni-
ťou a trojitou ihlou na vnútornej strane nohy. 
Hmotnosť tkaniny: 10,5 oz.

Látka 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, DENIM STRETCH 10,5 OZ

Tkanina 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 10,5 OZ

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Látka 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, DENIM STRETCH 10,5 OZ

Tkanina 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 10,5 OZ

Modrá denim / Džínsová modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Modrá denim / Džínsová modrá
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340 g 1/20 pcs 340 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000240-0076] [000241-0076]

 Denim  Denim  Džínsy Džínsy

MustangMustang
Pánské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi se zapínáním na kovový zip a knoflík, poutka 
v pase, stone washed, opotřebený a vybledlý 
efekt, kontrastní odolné prošití, dvojité prošití 
na vnitřní straně nohavic, rovný střih, cvočky, 
záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Pánske rifle s piatimi vreckami, zapínanie na ko-
vový zips s gombíkom, ušká na opasok na páse, 
praté s kamienkami, opotrebovaný, vyblednutý 
vzhľad, kontrastné odolné šitie, dvojité švy na 
vnútornej strane nôh, rovné nohavice, cvoky a 
záplaty z pravej kože. Hmotnosť tkaniny: 12 oz.

Mustang LadyMustang Lady
Dámské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi se zapínáním na kovový zip a knoflík, poutka 
v pase, stone washed, opotřebený a vybledlý 
efekt, kontrastní odolné prošití, dvojité prošití 
na vnitřní straně nohavic, rovný střih, cvočky, 
záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Dámske rifle s piatimi vreckami, zapínanie na 
kovový zips s gombíkom, ušká na opasok na 
páse, praté s kamienkami, opotrebovaný, vy-
blednutý vzhľad, kontrastné odolné šitie, dvo-
jité švy na vnútornej strane nôh, rovné noha-
vice, cvoky a záplaty z pravej kože. Hmotnosť 
tkaniny: 12 oz.

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
 PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
 PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Černá / Čierna

Světle modrá / Svetlá modrá

Tmavá královská modrá / Tmavá modrá

Zadní strana / Zozadu

Černá / Čierna

Světle modrá / Svetlá modrá

Tmavá královská modrá / Tmavá modrá

Zadní strana / Zozadu
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M
an

La
dy

360 g 1/20 pcs 255 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

[000244-0078] [000245-0078]

Džínsy Džínsy   Denim Denim 

Los AngelesLos Angeles
Pánské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi se zapínáním na kovový zip, stahovací šňůr-
ka a poutka v pase, sepraný efekt, kontrastní 
odolné prošití, dvojité prošití na vnitřní straně 
nohavic, nohavice SLIM, cvočky a záplaty z pra-
vé kůže. Hmotnost látky: 9 oz.

Pánske rifle pre všetky ročné obdobia s piatimi 
vreckami, elastický pás so zaťahovacou šnúr-
kou s uškami na opasok, zapínanie na kovový 
zips, opotrebovaný vzhľad, odolné šitie, dvojité 
švy na vnútornej strane nôh, zoštíhlené noha-
vice, cvoky a záplaty z pravej kože. Hmotnosť 
tkaniny: 9 oz.

Las VegasLas Vegas
Dámské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi a poutky v pase, se zapínáním na kovový 
zip a knoflík, sepraný efekt, kontrastní odolné 
prošití, dvojité prošití na vnitřní straně nohavic, 
nohavice SKINNY, zip na spodní části nohavice, 
cvočky a záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 
9 oz.

Dámske rifle pre všetky ročné obdobia s piati-
mi vreckami, elastický pás s uškami na opasok, 
zapínanie na kovový zips s gombíkom, opotre-
bovaný vzhľad, kontrastné odolné šitie, dvojité 
švy na vnútornej strane nôh, obtiahnuté noha-
vice, zips pri členkoch, cvoky a záplaty z pravej 
kože. Hmotnosť tkaniny: 9 oz.

Látka 86% BAVLNA + 12%POLYESTER + 2%ELASTAN,
DENIM STRETCH FRENCH TERRY 10,65 OZ

Tkanina 86% BAVLNA + 12% POLYESTER + 2% ELASTAN,
PRUZNÁ DZÍNSOVINA FRENCH TERRY 10,65 OZ

Světle modrá / Svetlá modrá

Tmavá královská modrá / Tmavá modrá

Maskáčová / Maskáčová

Zadní strana / Zozadu

Látka 86% BAVLNA + 12%POLYESTER + 2%ELASTAN,
DENIM STRETCH FRENCH TERRY 10,65 OZ

Tkanina 86% BAVLNA + 12% POLYESTER + 2% ELASTAN,
PRUZNÁ DZÍNSOVINA FRENCH TERRY 10,65 OZ

Světle modrá / Svetlá modrá

Tmavá královská modrá / Tmavá modrá

Maskáčová / Maskáčová

Zadní strana / Zozadu
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 Los Angeles, Las Vegas  Los Angeles
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 - 60/62 - 64/66 - 68/70 - 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001201-0377] [001202-0377]

N
ew

N
ew

Džínsy Džínsy   Denim Denim 

WestWest
Pánské vícekapsové kalhoty džínového střihu, 
s pěti kapsami, zapínání na kovový zip a kno-
flík, poutka v pase, jedna velká postranní kap-
sa LOCK SYSTEM vevnitř vyztužená, 1 kapsa 
na zip, 1 kapsa na svinovací metr, 1 kapsa na 
smartphone, 1 kapsa na kladivo, 1 kapsička na 
tužky a cutter, ošetření stone washed, efekt 
obnošení a oprání, úzké nohavice, kontrastní 
odolné trojjehlové prošití na vnitřní straně no-
havice. Hmotnost látky: 10,5 oz.

Pánske nohavice džínsového strihu s piatimi 
vreckami, zapínanie na kovový zips a gombík, 
pútka v páse, 1 veľké bočné vrecko LOCK SYS-
TEM s vnútorným vystužením, 1 vrecko so zip-
som, 1 úchytka na meter, 1 vrecko na smartfón, 
1 úchytka na kladivo, 1 malé vrecko na perá a 
nôž, povrchová úprava stone wash s vypratým 
vzhľadom. Nohavice rúrovitého strihu, kon-
trastné štepovanie hrubou niťou, na vnútre 
nohy trojitou ihlou. Hmotnosť tkaniny: 10,5 oz.

West LadyWest Lady
Dámské vícekapsové kalhoty džínového stři-
hu, s pěti kapsami, zapínání na kovový zip a 
knoflík, poutka v pase, jedna velká postranní 
kapsa LOCK SYSTEM vevnitř vyztužená, 1 kapsa 
na zip, 1 kapsa na svinovací metr, 1 kapsa na 
smartphone, 1 kapsa na kladivo, 1 kapsička na 
tužky a cutter, ošetření stone washed, efekt 
obnošení a oprání, úzké nohavice, kontrastní 
odolné trojjehlové prošití na vnitřní straně no-
havice. Hmotnost látky: 10,5 oz.

Dámske nohavice džínsového strihu s piatimi 
vreckami, zapínanie na kovový zips a gombík, 
pútka v páse, 1 veľké bočné vrecko LOCK SYS-
TEM s vnútorným vystužením, 1 vrecko so zip-
som, 1 úchytka na meter, 1 vrecko na smartfón, 
1 úchytka na kladivo, 1 malé vrecko na perá a 
nôž, povrchová úprava stone wash s vypratým 
vzhľadom. Nohavice rúrovitého strihu, kontrast-
né štepovanie hrubou niťou, na vnútre nohy tro-
jitou ihlou. Hmotnosť tkaniny: 10,5 oz.

Látka 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, DENIM STRETCH 10,5 OZ

Tkanina 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 10,5 OZ

Zadní strana / Zozadu

Modrá denim / Džínsová modrá

Látka 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, DENIM STRETCH 10,5 OZ

Tkanina 72% DENIM + 26% POLYESTER
+ 2% ELASTAN, PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 10,5 OZ

Zadní strana / Zozadu

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Modrá denim / Džínsová modrá

Černá / Čierna
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 Hummer  Hummer Lady
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M
an

La
dy

340 g 1/20 pcs 340 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

[000242-0076] [000243-0076]

Džínsy Džínsy   Denim Denim 

HummerHummer
Pánské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi, dvě postranní kapsy LOCK SYSTEM s malým 
klínkem, zapínání na kovový zip a knoflík, pout-
ka v pase, stone washed, opotřebený a vybled-
lý efekt, kontrastní odolné prošití, dvojité proši-
tí na vnitřní straně nohavic, rovný střih, cvočky, 
záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Pánske rifle pre všetky ročné obdobia s piatimi 
vreckami, dve priestranné bočné vrecká s uza-
tváraním LOCK SYSTEM a prekrytím, zapínanie 
na kovový zips s gombíkom, ušká na opasok na 
páse, praté s kamienkami, opotrebovaný, vybled-
nutý vzhľad, kontrastné odolné šitie, dvojité švy 
na vnútornej strane nôh, rovné nohavice, cvoky 
a záplaty z pravej kože. Hmotnosť tkaniny: 12 oz.

Hummer LadyHummer Lady
Dámské kalhoty džínového střihu, s pěti kapsa-
mi, dvě postranní kapsy LOCK SYSTEM s malým 
klínkem, zapínání na kovový zip a knoflík, pout-
ka v pase, stone washed, opotřebený a vybled-
lý efekt, kontrastní odolné prošití, dvojité proši-
tí na vnitřní straně nohavic, rovný střih, cvočky, 
záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Dámske rifle pre všetky ročné obdobia s piatimi 
vreckami, dve priestranné bočné vrecká s uza-
tváraním LOCK SYSTEM a prekrytím, zapínanie 
na kovový zips s gombíkom, ušká na opasok na 
páse, praté s kamienkami, opotrebovaný, vybled-
nutý vzhľad, kontrastné odolné šitie, dvojité švy 
na vnútornej strane nôh, rovné nohavice, cvoky 
a záplaty z pravej kože. Hmotnosť tkaniny: 12 oz.

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Světle modrá
Svetlá modrá

Ocelově šedá
Oceľová sivá

Tmavá královská modrá
Tmavá modrá

Khaki
Kaki

Černá
Čierna

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN, 
PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Zadní strana / Zozadu

Světle modrá
Svetlá modrá

Tmavá královská modrá
Tmavá modrá

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu
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 Seattle Lady, Seattle, Seattle Lady, Seattle

KALHOTY Z TEPLÁKOVINY
ÚPLETOVÉ NOHAVICE
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M
an

280 g 5/20 pcs

[001214-0308]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Úpletové nohavice Úpletové nohavice  Kalhoty z teplákoviny  Kalhoty z teplákoviny 

Jogging+Jogging+
Pánské kalhoty z teplákoviny, elastický pas se stahovací šňůrkou sladěné barvy, dvě přední kapsy 
a kapsička na zadní straně.

Teplákové pánske nohavice, elastický pás s tunelom a šnúrkou rovnakej farby, dve predné vrecká 
a jedno malé vrecko vzadu.

Námořnická modrá / Námornícka modráKouřová / Dymová

Kráľovská modrá / Kráľovská modrá Černá / Čierna

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Zadní strana / Zozadu

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL - - - -

La
dy

MATCH MATCH

[000391-0001] [000392-0001]

 Kalhoty z teplákoviny  Kalhoty z teplákoviny  Úpletové nohavice Úpletové nohavice

SeattleSeattle
Pánské teplákové kalhoty s elastickým žebrová-
ním v pase a na nápletech nohavic, poklopec 
na zip, bílá stahovací šňůrka s kontrastním pro-
šitím a kovovými kroužky, dvě přední kapsy s 
žebrovaným lemem, zadní kapsička s klopou 
na zip a zesílenými švy.

Pánske teplákové nohavice so strečovým 
rebrovaním na páse a pri členkoch, zapínanie 
na zips, biela zaťahovacia šnúrka s kontrastným 
šitím a kovovými krúžkami, dve predné vrecká 
s rebrovaním a zadné vrecko so zapínaním na 
zips, zosilnené švy.

Seattle LadySeattle Lady
Dámské teplákové kalhoty s elastickým žebro-
váním v pase a na nápletech nohavic, bílá sta-
hovací šňůrka s kontrastním prošitím a kovo-
vými kroužky, dvě přední kapsy s žebrovaným 
lemem a zesílenými švy.

Dámske teplákové nohavice so strečovým 
rebrovaním na páse a pri členkoch, biela zaťa-
hovacia šnúrka s kontrastným šitím a kovovými 
krúžkami, dve predné vrecká s rebrovaním, zo-
silnené švy.

Červená
Červená

Černá
Čierna

Bílá
Biela

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Kouřová
Dymová

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Gelová zelená
Gélová zelená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Zadní strana / Zozadu

Červená
Červená

Sytě korálová
Coral hot

Černá
Čierna

Bílá
Biela

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Kouřová
Dymová

Gelová zelená
Gélová zelená

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Zadní strana / Zozadu
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 Seattle Seattle
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280 g 5/20 pcs 280 g 5/20 pcs

M
an

Size - XS S M L - - - - -

La
dy

MATCH

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

MATCH

[001050-0358][001049-0358]

 Kalhoty z teplákoviny  Kalhoty z teplákoviny  Úpletové nohavice Úpletové nohavice

Freedom+Freedom+
Pánské kalhoty z teplákoviny s elastickým 
žebrováním v pase a na nápletech nohavic, sta-
hovací šňůrka v pase, dvě přední kapsy a malá 
kapsička, poklopec na zip.

Teplákové nohavice pre všetky ročné obdobia 
so strečovým rebrovaným lemom okolo pása a 
pri členkoch, zaťahovacia šnúrka, dve predné 
vrecká a malé vrecko, rázporok na zips.

Freedom+ LadyFreedom+ Lady
Dámské kalhoty z teplákoviny s elastickým 
žebrováním v pase a na nápletech nohavic, sta-
hovací šňůrka v pase, dvě přední kapsy a malá 
kapsička.

Teplákové nohavice pre všetky ročné obdobia 
so strečovým rebrovaným lemom okolo pása a 
pri členkoch, zaťahovacia šnúrka, dve predné 
vrecká a malé vrecko.

Šedá melanžová-Itálie
Sivá melírovaná-Taliansko

Kouřová
Dymová

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Zadní strana / Zozadu

Šedá melanžová-Itálie
Sivá melírovaná-Taliansko

Černá-Itálie
Čierna-Taliansko

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Černá
Čierna

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY

Zadní strana / Zozadu
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 Seattle Lady, Seattle, Seattle Lady, Seattle
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 Combat, Combat Lady

 
BERMUDY
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M
an

La
dy

200 g 1/20 pcs 200 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

[000152-0072] [001293-0072]

Bermudy Bermudy 

BoatBoat
Pánské klasické bermudy s francouzskými 
kapsami, se zapínáním na zip a na knoflík, pá-
sek s poutky, dvě zadní štěrbinové kapsy s kno-
flíkem.

Klasické pánske bermudy s rozparkom na zips 
a gombík, ušká na opasok okolo pása, dve 
predné vrecká a dve štrbinové zadné vrecká s 
gombíkom.

SeaSea
Dámské bermudy klasického střihu s francouz-
skými kapsami, se zapínáním na zip s knoflí-
kem, pásek s poutky, dvě zadní štěrbinové kap-
sy na knoflík.

Klasické dámske bermudy s rozparkom na zips 
a gombík, ušká na opasok okolo pása, dve šik-
mé predné vrecká a dve štrbinové zadné vrec-
ká s gombíkom.

Látka 97% BAVLNA + 3% ELASTAN,
BAVLNA STRETCH

Tkanina 97% BAVLNA + 3% ELASTAN,
BAVLNA PRUŽNÝ 

Černá / Čierna

Bílá / Biela

Khaki / Kaki

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 97% BAVLNA + 3% ELASTAN,
BAVLNA STRETCH

Tkanina 97% BAVLNA + 3% ELASTAN,
BAVLNA PRUŽNÝ 

Černá / Čierna

Bílá / Biela

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu
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 Rimini Summer, Sea  Rimini Summer
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M
an

La
dy

210 g 1/20 pcs 210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

[001193-0067] [001203-0067]

Bermudy Bermudy 

Rimini SummerRimini Summer
Pánské bermudy, elastické pásky na bocích 
a poutka v pase, zapínání na zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, dvě 
postranní kapsy s klopou a druky, jedna kapsa 
na zip po levé straně, skrytá kapsa na svinova-
cí metr po pravé straně, dvě zadní prostřižené 
kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske bermudy s bočnými gumičkami a pút-
kami v páse, zapínanie na kovový zips a gom-
bík, dve predné vrecká klasického strihu, dve 
bočné vrecká s klopou a patentnými gombík-
mi, jedno vrecko so zipsom na ľavej strane, 
skryté vrecko na meter na pravej strane, dve 
štrbinové zadné vrecká so zapínaním na klasic-
ký gombík.

Rimini Summer LadyRimini Summer Lady
Dámské bermudy, elastické pásky na bocích 
a poutka v pase, zapínání na zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, dvě 
postranní kapsy s klopou a druky, jedna kapsa 
na zip po levé straně, skrytá kapsa na svinova-
cí metr po pravé straně, dvě zadní prostřižené 
kapsy s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Dámske bermudy s bočnými gumičkami a pút-
kami v páse, zapínanie na kovový zips a gombík, 
dve predné vrecká klasického strihu, dve bočné 
vrecká s klopou a patentnými gombíkmi, jedno 
vrecko so zipsom na ľavej strane, skryté vrecko 
na meter na pravej strane, dve štrbinové zadné 
vrecká so zapínaním na klasický gombík.

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Kouřová
Dymová

Khaki
Kaki

Maskáčová
Maskáčová

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu
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M
an

200 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000154-0063]

 Bermudy Bermudy

DensityDensity
Pánské bermudy, elastické pásky na bocích a poutka v pase, zapínání na zip a na kovový knoflík, 
dvě přední kapsy klasického střihu, dvě postranní kapsy ve tvaru psaníčka s klopou, knoflíkovou 
dírkou a knoflíky, dvě zadní kapsy s klopou, knoflíkovou dírkou a knoflíkem.

Pánske bermudy s elastickými bočnými stranami a uškami na opasok na páse. Zapínanie na zips s 
kovovým gombíkom, dve predné vrecká, dve bočné vrecká s prekrytím, gombíkom a dierkou na 
gombík, dve zadné vrecká s prekrytím, gombíkom a dierkou na gombík.

Látka 100% BAVLNA, KEPR 

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER 

Khaki / Kaki Bílá / Biela

Červená / Červená

Zadní strana / Zozadu
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 California  California
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M
an

340 g 1/20 pcs340 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000246-0076][000247-0076]

Bermudy Bermudy 

JeepJeep
Pánské bermudy džínového střihu, s pěti 
kapsami, dvě postranní velké kapsy LOCK SYS-
TEM s malým klínkem, zapínání na kovový zip a 
knoflík, poutka v pase, stone washed, opotře-
bený a vybledlý efekt, kontrastní odolné prošití, 
dvojité prošití na vnitřní straně nohavic, cvoč-
ky, záplaty z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Pánske bermudové rifle pre všetky ročné obdo-
bia s piatimi vreckami, dve priestranné bočné 
vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM a prekrytím, 
zapínanie na kovový zips s gombíkom, ušká na 
opasok na páse, praté s kamienkami, opotre-
bovaný, vyblednutý vzhľad, kontrastné odolné 
šitie, dvojité švy na vnútornej strane nôh, cvoky 
a záplaty z pravej kože. Hmotnosť tkaniny: 12 oz.

CaliforniaCalifornia
Dámské bermudy džínového střihu, s pěti 
kapsami se zapínáním na kovový zip a knoflík, 
poutka v pase, záložka na nápletech nohavic, 
stone washed, opotřebený a vybledlý efekt, 
kontrastní odolné prošití, dvojité prošití na 
vnitřní straně nohavic, rovný střih, cvočky, zá-
platy z pravé kůže. Hmotnost látky: 12 oz.

Dámske bermudové rifle s piatimi vreckami, 
zapínanie na kovový zips s gombíkom, ušká na 
opasok na páse, vyhnuté nohavice, praté s ka-
mienkami, opotrebovaný, vyblednutý vzhľad, 
kontrastné odolné šitie, dvojité švy na vnútor-
nej strane nôh, rovné nohavice, cvoky a záplaty 
z pravej kože. Hmotnosť tkaniny: 12 oz.

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Khaki / Kaki

Světle modrá / Svetlá modrá

Ocelově šedá / Oceľová sivá

Zadní strana / Zozadu

Látka 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
DENIM STRETCH 12 OZ/300D

Tkanina 70% DENIM + 28% POLYESTER + 2% ELASTAN,
PRUŽNÁ DŽÍNSOVINA 12 OZ/300D

Světle modrá / Svetlá modrá

Zadní strana / Zozadu
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 Combat, Game, Combat Lady, Combat
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M
an

155 g 1/60 pcs

Size XXS XS S M L XL - - - -

[000162-0038]

Bermudy Bermudy 

GameGame
Unisexové sportovní bermudy se stahovací šňůrkou v pase a kontrastním lemováním. Športové unisex bermudy s pásom na zaťahovaciu šnúrku a kontrastným lemom.

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Trávníková zelená / Bílá
Zelená relva / Biela

Bílá / Námořnická modrá 
Biela / Námornícka modrá

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Zadní strana / Zozadu
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 Combat Lady  Combat Lady
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M
an

La
dy

200 g 1/50 pcs 200 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL XXL - - - Size - - S M L - - - - -

MATCH MATCH

[000158-0015] [000160-0015]

Bermudy Bermudy 

CombatCombat
Pánské teplákové bermudy s elastickým pasem 
a stahovací šňůrkou, poklopec na zip, dvě před-
ní kapsy a kontrastní lem.

Pánske teplákové bermudy so strečovým pá-
som a zaťahovacou šnúrkou, rázporok na zips, 
dve predné vrecká a kontrastný lem.

Combat LadyCombat Lady
Dámské teplákové bermudy s elastickým pa-
sem a stahovací šňůrkou, dvě přední kapsy a 
kontrastní lem.

Dámske teplákové bermudy so strečovým pá-
som a zaťahovacou šnúrkou, dve predné vrec-
ká a kontrastný lem.

Látka 100% BAVLNA, TEPLÁKOVINA FRENCH TERRY

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET FRENCH TERRY

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Šedá melanžová / Bílá
Sivá melírovaná / Biela

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, TEPLÁKOVINA FRENCH TERRY

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET FRENCH TERRY

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Šedá melanžová / Bílá
Sivá melírovaná / Biela

Zadní strana / Zozadu
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 Thermo Pro 160 SS, Thermo Pro 160 SS

ZÁKLADNÍ VRSTVA
SPODNÁ VRSTVA
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M
an

160 g 1/30 pcs

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL LIGHT: −5 °C / +15 °C

Breathable

[001531-0494]

BIG SIZE

Spodná vrstva Spodná vrstva  Základní vrstva  Základní vrstva 

Černá melanžová
Čierna melírovaná

Královská modrá melanžová
Kráľovská modrá melírovaná

Zadní strana / Zozadu

Thermo Pro 160 SSThermo Pro 160 SS
Pánské termo tričko s kulatým výstřihem a krátkým raglánovým rukávem. Měkký strečový úplet, 
na bocích spirálové reliéfní motivy pro zajištění správné prodyšnosti a stálé termoregulace. Líme-
ček, spodní část a lemy rukávů žebrované ze stejného materiálu, pro větší pohodlí. Ergonomická 
tubulární struktura zajišťuje dokonalé přizpůsobení fyziognomii těla.

Pánske termoizolačné tričko, okrúhly výstrih, krátke raglánové rukávy. Mäkká a pružná tkanina, 
reliéfne špirálové motívy na bokoch na zaručenie správnej priepustnosti vzduchu a neustálej ter-
moregulácie. Lem pri krku, na spodnom okraji a na rukávoch z rovnakého materiálu zvyšujú po-
hodlie. Ergonomická priliehavá štruktúra zaisťuje dokonalé prispôsobenie tvaru tela.

Látka 65% POLYAMID + 35% POLYESTER,
BEZEŠVÝ LEHKÁ VÁHA

Tkanina 65% POLYAMID + 35% POLYESTER, 
BEZŠVOVÁ ĽAHKÁ VÁHA
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 Thermo Pro 240 LS  Thermo Pro Lady 240 LS 
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M
an

240 g 240 g1/30 pcs 1/30 pcs

Breathable Breathable

[001527-0493] [001529-0493]

La
dy

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL Size XS / S M / L XL / 2XLWELTER: −20 °C / +5 °C WELTER: −20 °C / +5 °CBIG SIZE

Spodná vrstva Spodná vrstva  Základní vrstva  Základní vrstva 

Thermo Pro 240 LSThermo Pro 240 LS
Pánské termo tričko s kulatým výstřihem a 
dlouhým raglánovým rukávem. Měkký strečo-
vý úplet, speciální textury na hrudi a na zádech, 
na bocích spirálové reliéfní motivy pro zajiště-
ní správné prodyšnosti a stálé termoregulace. 
Límeček, spodní část a lemy rukávů žebrované 
ze stejného materiálu, pro větší pohodlí. Ergo-
nomická tubulární struktura a speciální zdrsně-
ní na loktech zajišťuje dokonalé přizpůsobení 
fyziognomii těla.

Thermo Pro Lady 240 LSThermo Pro Lady 240 LS
Dámské termo tričko s kulatým výstřihem a 
dlouhým raglánovým rukávem. Měkký strečo-
vý úplet, speciální textury na hrudi a na zádech, 
na bocích spirálové reliéfní motivy pro zajištění 
správné prodyšnosti a stálé termoregulace. Lí-
meček, spodní část a lemy rukávů žebrované ze 
stejného materiálu, pro větší pohodlí. Ergono-
mická tubulární struktura a speciální zdrsnění 
na loktech zajišťuje dokonalé přizpůsobení se 
fyziognomii těla.

Pánske termoizolačné tričko, okrúhly výstrih, 
dlhé raglánové rukávy. Mäkká a  pružná tka-
nina, so špeciálnou štruktúrou na hrudi a na 
chrbte, reliéfne špirálové motívy na bokoch 
na zaručenie správnej priepustnosti vzduchu 
a  neustálej termoregulácie. Lem pri krku, na 
spodnom okraji a  na rukávoch z rovnakého 
materiálu zvyšujú pohodlie. Ergonomická pri-
liehavá štruktúra a vrásnenie na lakťoch zaisťu-
jú dokonalé prispôsobenie tvaru tela.

Dámske termoizolačné tričko, okrúhly výstrih, 
dlhé raglánové rukávy. Mäkká a  pružná tka-
nina, so špeciálnou štruktúrou na hrudi a na 
chrbte, reliéfne špirálové motívy na bokoch 
na zaručenie správnej priepustnosti vzduchu 
a  neustálej termoregulácie. Lem pri krku, na 
spodnom okraji a  na rukávoch z rovnakého 
materiálu zvyšujú pohodlie. Ergonomická pri-
liehavá štruktúra a vrásnenie na lakťoch zaisťu-
jú dokonalé prispôsobenie tvaru tela.

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ VELTEROVÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ WELTEROVÁ VÁHA

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ VELTEROVÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ WELTEROVÁ VÁHA

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Černá
Čierna

Černá
Čierna
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M
an

280 g 1/30 pcs

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL CRUISER: −30 °C / 0 °C

Breathable

[001526-0492]

BIG SIZE

 Základní vrstva  Základní vrstva  Spodná vrstva Spodná vrstva

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ POLOTĚŽKÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ ŤAŽKÁ VÁHA

Thermo Pro 280 SSThermo Pro 280 SS
Pánské termo tričko s kulatým výstřihem a krátkým raglánovým rukávem. Měkký strečový úplet, 
speciální textury na hrudi a na zádech, na bocích spirálové reliéfní motivy pro zajištění správné 
prodyšnosti a stálé termoregulace. Límeček, spodní část a lemy rukávů žebrované ze stejného 
materiálu, pro větší pohodlí. Ergonomická tubulární struktura zajišťuje dokonalé přizpůsobení 
fyziognomii těla.

Pánske termoizolačné tričko, okrúhly výstrih, krátke raglánové rukávy. Mäkká a pružná tkanina, 
so špeciálnou štruktúrou na hrudi a na chrbte, reliéfne špirálové motívy na bokoch na zaručenie 
správnej priepustnosti vzduchu a neustálej termoregulácie. Lem pri krku, na spodnom okraji a na 
rukávoch z rovnakého materiálu zvyšujú pohodlie. Ergonomická priliehavá štruktúra zaisťuje do-
konalé prispôsobenie tvaru tela.

Bílá
Biela

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu
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 Thermo Pro 280 SS
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M
an

280 g 1/30 pcs

[001525-0492]

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL CRUISER: −30 °C / 0 °CBIG SIZE

 Thermo Pro 280 LS, Thermo Pro 280 LS 

Breathable

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ POLOTĚŽKÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ ŤAŽKÁ VÁHA

Thermo Pro 280 LSThermo Pro 280 LS
Herren-Thermoshirt, Rundhalsausschnitt, 
lange Raglanärmel. Weicher und elastischer 
Stoff mit besonderer Gewebestruktur im Brust- 
und Rückenbereich, korrekte Transpiration 
und konstante Wärmeregulierung durch die 
seitliche besondere Gewebestruktur mit Pro-
pellermotiv. Für einen guten Tragekomfort Ein-
fassung an Hals, Taille und Ärmeln aus Feinripp 
im gleichen Material. Taillierter Rundstrick und 
Flexzone an den Ellbogen für eine perfekte An-
passung an die Körperkonturen.

Pánske termoizolačné tričko, okrúhly výstrih, 
dlhé raglánové rukávy. Mäkká a  pružná tka-
nina, so špeciálnou štruktúrou na hrudi a na 
chrbte, reliéfne špirálové motívy na bokoch 
na zaručenie správnej priepustnosti vzduchu 
a  neustálej termoregulácie. Lem pri krku, na 
spodnom okraji a  na rukávoch z rovnakého 
materiálu zvyšujú pohodlie. Ergonomická pri-
liehavá štruktúra a vrásnenie na lakťoch zaisťu-
jú dokonalé prispôsobenie tvaru tela.
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M
an

240 g 240 g1/30 pcs 1/30 pcs

Breathable Breathable

[001528-0493] [001530-0493]

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL WELTER: −20 °C / +5 °CBIG SIZE

La
dy

Size XS / S M / L XL / 2XL WELTER: −20 °C / +5 °C

Spodná vrstva Spodná vrstva  Základní vrstva  Základní vrstva 

Černá
Čierna

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ VELTEROVÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ WELTEROVÁ VÁHA

Látka 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZEŠVÝ VELTEROVÁ VÁHA

Tkanina 66% POLYAMID + 26% POLYESTER
+ 8% ELASTAN, BEZŠVOVÁ WELTEROVÁ VÁHA

Thermo Pro 240 LPANTThermo Pro 240 LPANT
Pánské termo kalhoty, žebrované v pase a ve 
spodní části. Zdrsněné na přední a na zadní 
straně, vsadka pod rozkrokem, dokonalý ana-
tomický střih. Textury na přední a na zadní stra-
ně nohavic pro zaručení správné prodyšnosti v 
oblastech svalů.

Dámské termo kalhoty, žebrované v pase a ve 
spodní části. Zdrsněné na přední a na zadní 
straně, vsadka pod rozkrokem, dokonalý ana-
tomický střih. Textury na přední a na zadní stra-
ně nohavic pro zaručení správné prodyšnosti v 
oblastech svalů.

Pánske termoizolačné nohavice s  pružným 
rebrovaným pásom a  spodným lemom. Vrás-
nenie vpredu a vzadu, ako aj vložka na sede 
nohavíc zaručuje anatomické prispôsobenie. 
Štruktúra tkaniny na prednej a  zadnej strane 
nohavíc zaručuje správnu priepustnosť vzdu-
chu v oblasti svalov.

Dámske termoizolačné nohavice s  pružným 
rebrovaným pásom a  spodným lemom. Vrás-
nenie vpredu a vzadu, ako aj vložka na sede 
nohavíc zaručuje anatomické prispôsobenie. 
Štruktúra tkaniny na prednej a  zadnej strane 
nohavíc zaručuje správnu priepustnosť vzdu-
chu v oblasti svalov.

Thermo Pro Lady 240 LPANTThermo Pro Lady 240 LPANT
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 Thermo Pro 160 SS,  Thermo Pro 240 LPANT, Thermo Pro 280 SS, Thermo Pro Lady 240 LPANT, Thermo Pro 280 SS, Thermo Pro 240 LPANT
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 Thermo Pro Lady 240 LS Thermo Pro 280 LS
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 Sunset Kids, Sunset Kids, Sunset Kids, Sunset Kids

DĚTI
DETI
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Size 0/1 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

150 g 1/100 pcs

MATCH

0/1 0/1

[000467-0030] / MELANGE [000833-0252] / FLUO [000839-0253]

3/4

3/4

3/4

3/4 3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4 3/4

Deti Deti  Děti  Děti 

Sunset KidsSunset Kids
Dětské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem ze směsi 
spandex u krku s vrchním prošíváním na přední straně, barevně kontrastní vyztužovací páska od 
ramene k rameni viditelná na límečku, pružné švy, postranní sešití.

Detské tričko ku krku, s krátkymi rukávmi, 1,5 cm páska okolo krku zo zmesi spandexu s horným 
šitím vpredu, kontrastná zosilňujúca páska od jedného pleca k druhému viditeľná na vnútornej 
strane goliera, strečové švy, trubicový dizajn (maskáčová verzia s bočnými švami).

Fuchsiová fluo / Fuksia fluo

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Oranžová / Oranžová

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Černá / Čierna Červená / Červená

Letní fialková / Letná fialová Fuchsiová / Fuksia

Obláčkově růžová / Špinavá ružová

Žlutá / Žltá

Královská modrá / Kráľovská modráAkvamarínová / Akvamarínová

Bílá / Biela

Gelová zelená / Gélová zelenáMaskáčová / Maskáčová Kyselá zelená / Limetková zelená

93% Bavlna + 7% Viskóza
93% Bavlna + 7% Viskózy

65% Polyester + 35% Bavlna
65% Polyester + 35% Bavlna

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET
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 Runner Kids  Runner Kids
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

150 g 5/100 pcs

MATCH

Breathable

[000889-0028]

Deti Deti  Děti  Děti 

Runner KidsRunner Kids
Technické/sportovní tričko s raglánovými rukávy, dvojité postranní švy pro pohodlnější nošení, 
pásek na vnitřní straně límečku.

Funkčné-športové tričko s raglánovými rukávmi, dvojité bočné švy pre pohodlnejšie nosenie, lem 
okolo krku.

Bílá / Biela Červená / Červená Fluo zelená / Zelená fluo

Královská modrá / Kráľovská modrá Námořnická modrá / Námornícka modrá Černá / Čierna

Žlutá fluo / Žltá fluo Fuchsiová fluo / Fuksia fluo Oranžová fluo / Oranžová fluo

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH
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 Venice Kids, Venice Kids
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160 g 5/50 pcs200 g 5/50 pcs

MATCH MATCH

Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 Size - - - - 7/8 9/10 11/12 -

[000954-0305] [000265-0024]

Deti Deti  Děti  Děti 

Venice KidsVenice Kids
Dětská polokošile s krátkým rukávem s 3 barev-
ně sladěnými perleťovými knoflíky, žebrovaný 
límeček a manžety, postranní rozparky, skryté 
prošití límečku s kontrastním páskem, pružné 
švy, postranní vyztužovací páska, tvarovaná vý-
ztuž na spodní straně límečku.

Detská polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gom-
bíkmi rovnakej farby s perleťovými efektom, 
rebrovaný golier a okraje rukávov, bočné od-
vetrávacie prvky, prekryté šitie goliera s kon-
trastnou páskou, strečové švy, bočná zosilňujú-
ca páska, vnútorná páska okolo krku.

Nautic KidsNautic Kids
Dětská polokošile s krátkým rukávem s 3 barevně 
sladěnými perleťovými knoflíky, límeček na jedné 
straně s kontrastními pruhy a na druhé straně s 
fluorescentními pruhy, které jsou vidět pouze při 
zvednutí, žebrovaný límeček a lemy rukávů, ten-
ká vsadka na pravé straně, postranní rozparky a 
prošití límečku s fluo páskou, nažehlovací etiketa.

Detská polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gom-
bíkmi v rovnakej farbe s perleťovým efektom, go-
lier s kontrastnými pásikmi a fluoreskujúcimi pá-
sikmi na spodnej strane, rebrovaný golier a okraje 
rukávov, pravý rukáv s vloženým dielom, bočné 
odvetrávacie prvky a prekryté šitie goliera s fluo-
reskujúcou páskou, nažehľovacie označenie.

Bílá / Námořnická modrá - Bílá / Žlutá fluo
Biela / Námornícka modrá - Biela / Žltá fluo

Vášnivě červená / Bílá - Žlutá fluo
Intenzívna červená / Biela - Žltá fluo

Námořnická královská / Bílá - Žlutá fluo
Námornícka kráľovská / Biela - Žltá fluo

 Modrá denim / Bílá - Žlutá fluo
Džínsová modrá / Biela - Žltá fluo

Akvamarínová
Akvamarínová

Fuchsiová
Fuksia

Gelová zelená
Gélová zelená

Černá
Čierna

Letní fialková
Letná fialová

Královská modrá
Kráľovská modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Atolová modrá
Atolová modrá

Bílá
Biela

Červená
Červená

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Látka 100% BAVLNA, ŽERZEJ SLUB YARN

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET SLUB YARN
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Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

210 g 5/50 pcs

MATCH

[001322-0021]

 Děti  Děti  Deti Deti

Florence KidsFlorence Kids
Polokošile s dlouhým rukávem se zapínáním na 3 knoflíky ve sladěné barvě, postranní rozparky a 
šitý šev na zadní straně límečku.

Polokošeľa s dlhým rukávom a so zapínaním na 3 gombíky rovnakej farby, bočné rázporky a lem 
na zadnej strane krku.

Látka 100% BAVLNA, PIKÉ

Tkanina 100% BAVLNA, PIKET

Bílá / Biela

Černá / Čierna

Červená / Červená Námořnická modrá / Námornícka modrá

Královská modrá / Kráľovská modrá
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MATCH

Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 -Size - 3/4 - 5/6 7/8 9/10 11/12 -

300 g280 g 1/20 pcs1/20 pcs

[000003-0001][001084-0308]

Deti Deti  Děti  Děti 

Zico+Zico+
Dětská mikina s barevně sladěným plastovým 
polozipem s kovovým jezdcem, raglánové ru-
kávy, manžety a pas s elastickým žebrováním, 
zesílené švy.

Detská mikina, s polovičným plastovým zipsom 
v rovnakej farbe a kovovým uškom, raglánové 
rukávy, strečové rebrované manžety a pás, zo-
silnené švy.

Orlando KidsOrlando Kids
Dětská mikina s kulatým výstřihem, V-prošívá-
ní pod krkem, všívané rukávy, manžety a pas s 
elastickým žebrováním, zesílené švy.

Detská mikina ku krku, šitie okolo krku v tvare 
V, obtiahnuté rukávy, strečové rebrované man-
žety a pás, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená / Červená

Šedá melanžová / Sivá melírovaná

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Královská modrá / Kráľovská modrá

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená
Červená

Oranžová
Oranžová

Gelová zelená
Gélová zelená

Žlutá
Žltá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Atolová modrá
Atolová modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá
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 Orlando Kids  Colorado+
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Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 - Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 -

300 g 300 g1/20 pcs 1/20 pcs

MATCH MATCH

[000016-0001] [000023-0001]

3/4

3/43/4

Deti Deti  Děti  Děti 

Junior+Junior+
Dětská mikina s plastovým celozipem SBS v 
kontrastní barvě s dvojitým kovovým jezdcem, 
žebrovaný krk s kontrastním lemem, postranní 
kapsy s kontrastním lemováním, všívané ruká-
vy, dvě vnější kapsy s kontrastním zipem, man-
žety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.

Detská mikina s plným plastovým zipsom SBS v 
kontrastnej farbe a s dvojitým kovovým uškom, 
rebrovaný golier s kontrastným lemom, bočné 
vrecká s kontrastným lemom, obtiahnuté ruká-
vy, dve vonkajšie vrecká s kontrastným zipsom, 
strečové rebrované manžety a pás, zosilnené švy.

Colorado+Colorado+
Dětská mikina s kapucí s dvojitým prošitím, bílá 
stahovací šňůrka se sladěným prošitím a se za-
pínáním na dvojité kovové kroužky, raglánové 
rukávy, V-prošívání pod krkem, klokaní kapsa, 
kapsička na zip, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, zesílené švy.

Detská mikina, kapucňa so švami s dvojitým 
štepovaním, biely tunel so zaťahovacou šnú-
rkou vo farbe mikiny, uzatváranie pomocou 
dvoch kovových krúžkov, raglánový rukáv, 
ozdobné štepovanie v tvare V na krku, klokanie 
vrecká, malé vrecko na zips, pružné rebrované 
manžety a pruh v páse, zosilnené švy.

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Šedá melanžová / Námořnická modrá 
Sivá melírovaná / Námornícka modrá

Černá / Bílá
Čierna / Biela

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Červená / Bílá
Červená / Biela

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Červená
Červená

Královská modrá
Kráľovská modrá

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Černá
Čierna

Bílá
Biela
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320 g 1/10 pcs

[001605-0355]

Breathable

Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 -

MATCH

 Děti  Děti  Deti Deti

Gale KidsGale Kids
MP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dětská ergonomická bunda, raglánové rukávy, tvarovaná 
kapuce s dvojitým prošitím a stahovací šňůrkou, utěsněný celozip, elastický pásek a stahovací 
manžety na suchý zip s páskami na zápěstí, dvě postranní kapsy na zip.

MP 8000 mm H2O, MVP 3000 g/m2 24h. Dětská ergonomická bunda s raglánovým rukávom, tvaro-
vaná kapucňa s dvojitým štepovaním a s tunelom so šnúrkou, dlhý zips zakrytý légou, manžety s 
gumičkou a zapínaním na suchý zips, dve vonkajšie vrecká so zipsom.

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Červená
Červená

Kráľovská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Látka 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICAL STRETCH

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT SHELL
MECHANICKÝ PRUŽNÝ
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

105 g 1/20 pcs

MATCH

Breathable

[001164-0343]

Deti Deti  Děti  Děti 

Pacific Kids R. 2.0Pacific Kids R. 2.0
Dětská bunda s 8mm kontrastním zipem, tvarovaná kapuce s dvojím prošitím a stahovací šňůr-
kou, elastický pásek v pase, pogumované manžety se stahovací páskou na zápěstí, dvě vnější kap-
sy se skrytým zipem. Vnitřek: nezateplený, síťkový, jedna kapsa na zip na smartphone s otvorem 
pro kabel, zip na hrudi a na zádech pro snadnější potisk a vyšívání.

Detská krátka bunda, 8 mm kontrastný zips, tvarovaná kapucňa s dvojitým štepovaním a tunelom 
so šnúrkou, pružný lem v páse, gumičky na leme manžiet a s pogumovanými nastaviteľnými man-
žetami, dve vonkajšie vrecká so zakrytým zipsom. Vnútro bez výplne, so sieťkou, jedno vnútorné 
vrecko so zipsom na smartfón s priechodkou na slúchadlá, zips na prsiach a chrbte na uľahčenie 
aplikácie potlače a výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Červená / Červená Námořnická modrá / Námornícka modrá Královská modrá / Kráľovská modrá

263

» Index

http://www.payperwear.com


 Pacific Kids R. 2.0  Pacific Kids R. 2.0
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 -

105 g 1/10 pcs

MATCH

Breathable

[001015-0343]

Deti Deti  Děti  Děti 

North Kids 2.0North Kids 2.0
Dětská lehká bunda s 8mm plastovým zipem s kovovým jezdcem, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, dvě vnější kapsy se skrytým zipem. Vnitřek: zateplení, mikroflísová podšívka límce a 
zad, kapsa na zip na smartphone s otvorem pro kabel, zip na hrudi a zadní straně pro snadnější 
potisk a vyšívání.

Detská krátka bunda, 8 mm plastový zips s kovovým bežcom, s pružnými rebrovanými manžetami 
a s pružným rebrovaným pruhom v páse, dve vonkajšie vrecká so zakrytým plastovým zipsom. 
Vnútro: s výplňou, mikroflís na golieri a na chrbte, jedno vrecko so zipsom na smartfón s priechod-
kou na kábel, zips na prsiach a chrbte na uľahčenie aplikácie potlače a výšivky.

Látka 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Tkanina 100% NYLON, NYLON TASLON 288T

Námořnická modrá / Námornícka modráČerná / Černá
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 Seattle Kids  Seattle Kids
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Size - 2/3 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

280 g300 g 5/20 pcs5/20 pcs

MATCHMATCH

[001051-0358][001246-0001]

Deti Deti  Děti  Děti 

Freedom+ KidsFreedom+ Kids
Dětské kalhoty z teplákoviny s elastickým 
žebrováním v pase a na nápletech nohavic, sta-
hovací šňůrka v pase, dvě přední kapsy a malá 
kapsička, poklopec na zip.

Detské teplákové nohavice pre všetky ročné 
obdobia so strečovým rebrovaným lemom 
okolo pása pri členkoch, zaťahovacia šnúrka, 
dve predné vrecká a malé vrecko, rázporok na 
zips.

Seattle KidsSeattle Kids
Dětské teplákové kalhoty s elastickým žebrová-
ním v pase a na nápletech nohavic, poklopec 
na zip, bílá stahovací šňůrka s kontrastním pro-
šitím a kovovými kroužky, dvě přední kapsy s 
žebrovaným lemem, zadní kapsička s klopou 
na zip a zesílené švy.

Detské teplákové nohavice, pružný rebrovaný 
pruh v páse a na spodku nohavíc, zips s klopou, 
biely tunel so šnúrkou s kontrastným štepova-
ním a s kovovými krúžkami, dve predné vrecká 
s pružným rebrovaným lemom a zadným vrec-
kom, klopa so zipsom a zosilnenými švami.

Látka 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY S POLYESTEREM

Tkanina 80% BAVLNA + 20% POLYESTER,
FRENCH TERRY S POLYESTEROM

Šedá melanžová-Itálie
Sivá melírovaná-Taliansko

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Šedá melanžová
Sivá melírovaná

Námořnická modrá 
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Černá
Čierna

Zadní strana / Zozadu
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 Seattle Kids, Seattle Kids
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Size - - - - 7/8 9/10 11/12 -

200 g 1/50 pcs

MATCH

[000161-0015]

Deti Deti  Děti  Děti 

Combat KidsCombat Kids
Dětské teplákové bermudy s elastickým pasem a stahovací šňůrkou, poklopec na zip, dvě přední 
kapsy a kontrastní lem.

Detské teplákové bermudy so strečovým pásom a zaťahovacou šnúrkou, rázporok na zips, dve 
predné vrecká a kontrastný lem.

Královská modrá / Bílá
Kráľovská modrá / Biela

Šedá melanžová / Biela
Sivá melírovaná / Bílá

Námořnická modrá / Bílá
Námornícka modrá / Biela

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, TEPLÁKOVINA FRENCH TERRY

Tkanina 100% BAVLNA, ÚPLET FRENCH TERRY
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DOPLŇKY
DOPLNKY
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50/3500 pcs 50/3500 pcs

[001171-0374] [001172-0374]

10 cm

7 cm

6 cm

11 cm

Doplnky Doplnky  Doplňky  Doplňky 

Badge HolderBadge Holder
Pouzdro na jmenovku s páskem, v balení po 50 
kusech.

Emb-badge HolderEmb-badge Holder
Pouzdro na jmenovku pro přišití k oděvu, v 
balení po 50 kusech.

Držiak na služobnú menovku so šnúrkou, bale-
nie 50 kusov.

Držiak na služobnú menovku na upevnenie na 
odev so švom, balenie 50 kusov.

Černá / Čierna Černá / Čierna
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Flag
 24 

Print
 15 

Sunset
 16 

Rome
 41 

Italia
 53  

France
 54 

Aviazione
 55 

Verona
 42 

Running
 30 

Skipper
 48 

Nation
 56 

Pineta
 23 

Sunrise
 20 

V-Neck
 31 

Free
 19 

Party
 26 

Sound+
 28 

Venice Pro
 43 

Venice
 44 

Nautic
 51 

Florence
 46 

Runner
 29 

Všechny týmy, společnosti a pracovní skupi-
ny mají potřebu oblékat své vlastní pracov-
níky do jednotné „uniformy“. Je tedy stále 
důležitější mít k dispozici škálu velikostí a 
zásadní je dostupnost i extrémních velikos-
tí. Ti, kteří nosí velké velikosti, mají více než 
ostatní potřebu praktického pohodlného 
oblečení navrženého právě pro ně.
Payper věnuje velkou pozornost těmto 
pracovníkům a nabízí následující výrobky 
označené v katalogu symbolem BIG SIZE, 
k dispozici jsou i velké velikosti.
Pro každý uvedený výrobek je třeba v kaž-
dém případě zkontrolovat skutečnou do-
stupnost velikostí v různých barvách, ně-
které jsou dostupné až do velikosti 3XL, 
jiné do 4XL nebo až do 5XL.

Všetky tímy, spoločnosti a pracovné sku-
piny majú záujem obliekať svojich ľudí 
do vlastnej „uniformy“. Preto je čím ďalej 
tým dôležitejšie, a často rozhodujúce, 
mať k dispozícii aj odevy mimoriadnych 
veľkostí. Predovšetkým pre ľudí, ktorí 
nosia nadmerné čísla, sú veľmi dôležité 
praktické a pohodlné pracovné odevy.
Spoločnosť Payper venuje týmto pra-
covníkom veľkú pozornosť a navrhuje 
položky označené v katalógu symbo-
lom BIG SIZE, čo znamená, že k dispo-
zícii sú aj veľké a nadmerné veľkosti.
Pri každej položke treba v každom prí-
pade skontrolovať, či sú k dispozícii 
potrebné veľkosti vo vyobrazených 
farbách, pretože niektoré sú k dispo-
zícii po veľkosť 3XL, iné až po veľkosť 
4XL alebo aj 5XL.

TRIČKA
TRIČKÁ

POLOKOŠILE
POLOKOŠELE
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Long-Nation
 59 

Vancouver
 82 

New Orleans
 71 

Toronto
 92 

Houston
 84 

Rio
 82 

Maverick 2.0
 91 

Canada
 79 

Chic
 66 

Portland
 98 

Austin
 83 

Pirenei
 108 

Soft+
 107 

Dallas+
 100 

Hawaii+
 104 

Panama+
 86 

Class+
 90 

Nazionale
 89 

Malibu+
 76 

Mistral+
 74 

Training
 68 

Cambridge
 64 

Memphis
 60 

Prestige
 62 

Orlando
 73 

Miami+
 80 

Sydney
 88 

Atlanta+
 94 

Aspen+
 113 

Easy+
 116 

Nepal
 110 

Dolomiti+
 109 

Norway
 111 

FLÍS

MIKINY
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Bering
 130 

Storm
 126 

Wind
 143 

Freelance
 153 

Oregon
 133 

Indianapolis
 150 

Sailing R. 2.0
 149 

Freetime
 153 

North R. 2.0
 147 

Sailing 2.0
 149 

Maps
 145 

Galaxy
 156 

Orion 2.0
 158 

Warm 2.0
 157 

Atlantic 2.0
 135 

Pacific 2.0
 137 

Dublin
 120 

Glasgow
 129 

Alaska
 124 

Extreme
 128 

Trip
 131 

Renegade
 160 

Renegade Mid
 161 

Escape
 162 

Fighter FX Mid
 165 

Fighter 2.0
 165 

Phantom
 166 

Lancer
 166 

Informal
 154 

Pacific R. 2.0
 139 

North 2.0
 146 

Gale
 123 

Perth
 119 

CELOROČNÍ
CELOROČNÉ BUNDY

SOFTSHELLOVÉ BUNDY
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Pocket
 190 

Azua 2.0
 183 

Shuttle 2.0
 185 

Star
 182 

Radar 2.0
 183 

Airspace 2.0
 185 

Parkatris
 170 

South R. 2.0
 174 

Daytona
 175 

Flight
 189 

Memory
 179 

Fly
 193 

Time
 180 

Intercontinental 2.0
 168 

Tornado
 169 

Thunder
 167 

Wanted
 186 

Mig 2.0
 186 

Tornado Plus
 170 

Casual
 181 

Business
 195 

Desk
 196 

Gate
 178 

Horizon R. 2.0
 173 

Boarding
 197 

Labrador
 207 

Trophy
 206 

Elegance
 204 

Brighton
 201 

Image
 203 

Manager
 199 

Spring
 205 

VESTY

SVETRY
PULÓVRE

KOŠILE
KOŠELE
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Forest/Winter
 215 

Forest Polar
 215 

Density
 234 

Jeep
 237 

Los Angeles
 219 

Forest Stretch
 213 

San Francisco
 217 

Boat
 231 

Rimini Summer
 233 

Mustang
 218 

West
 221 

Hummer
 223 

Classic/Half Season
 210 

Classics
 209 

Forest
 211 

Forest/Summer
 214 

Jogging+
 225 

Seattle
 226 

Thermo Pro 160 SS
 243 

Thermo Pro 240 LPANT
 249 

Thermo Pro 280 SS
 246 

Thermo Pro 280 LS
 248 

Freedom+
 228 

Thermo Pro 240 LS
 245 

DENIM
DŽÍNSY

KALHOTY
Z TEPLÁKOVINY

ÚPLETOVÉ NOHAVICE

BERMUDY
ZÁKLADNÍ VRSTVA

SPODNÁ VRSTVA

KALHOTY
NOHAVICE
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MATCHINGMATCHING
LOOKLOOK

Sunrise / Sunrise Lady
 20 / 21 

Running / Running Lady
 30 / 30 

Sound+ / Sound+ Lady
 28 / 28 

Look Man / Look
 37 / 37 

Party / Party Lady
 26 / 26 

V-Neck / V-Neck Lady
 31 / 31 

Free / Free Lady
 19 / 19 

Pineta / Pineta Lady
 23 / 23 

Young / Young Lady
 27 / 27 

Sunset / Sunset Lady / Sunset Kids
 16 / 17 / 253 

Runner / Runner Lady / Runner Kids
 29 / 29 / 255 

TRIČKA
TRIČKÁ

Výborná prezentace je synonymem or-
ganizace a profesionality.
Z této potřeby pro značku Payper vyplý-
vá nutnost nabízet různá řešení kombi-
nace pánských, dámských a dětských 
modelů, od sportovních až po elegantní.
Symboly „Man+Lady+Kids” – „Man+La-
dy” – „Man+Kids” v katalogu označují 
možné kombinace.
Níže je uveden souhrn fotografií s čís-
lem stránky, která přináší informace o 
různých výrobcích.

Vynikajúci vzhľad je synonymom orga-
nizácie a profesionality.
Táto potreba podnietila značku 
Payper, aby navrhovala rôzne riešenia 
pre uniformy pre mužov, ženy aj deti, 
športového aj elegantného vzhľadu.
Symboly „Man+Lady+Kids“ – 
„Man+Lady“ – „Man+Kids“ v kataló-
gu signalizujú možné kombinácie.
V nasledujúcom texte nájdete foto-
grafický súhrn s číslom strany, na kto-
rých môžete skontrolovať informácie 
o príslušných položkách.
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Prestige / Glamour
 62 / 63 

Memphis / Memphis Lady
 60 / 60 

Skipper / Skipper Lady
 4 8 / 49 

Nation / Nation Lady
 56 / 57 

Cambridge / Leeds
 64 / 64 

Long-Nation / Long-Nation Lady
 59 / 59 

Mistral+ / Mistral+ Lady
 74 / 75 

Malibu+ / Malibu+ Lady
 76 / 76 

Training / Training Lady
 68 / 68 

Orlando / Orlando Kids
 73 / 259 

Venice / Venice Lady / Venice Kids
 44 / 45 / 257 

Nautic / Nautic Lady / Nautic Kids
 51 / 51 / 257 

Florence / Florence Lady / Florence Kids
 46 / 48 / 258 

Miami+ / Miami+ Lady / Zico+
 80 / 81 / 259 

Panama+ / Panama+ Lady
 86 / 87 

POLOKOŠILE
POLOKOŠELE

MIKINY
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Class+ / Class+ Lady
 90 / 90 

Dallas+ / Dallas+ Lady
 100 / 101 

Hawaii+ / Hawaii+ Lady
 104 / 105 

Nazionale / Nazionale Lady
 89 / 89 

Norway / Norway Lady
 111 / 111 

Dublin / Dublin Lady
 120 / 120 

Perth / Perth Lady
 119 / 119 

Aspen+ / Aspen+ Lady
 113 / 113 

Easy+ / Easy+ Lady
 116 / 116 

Sydney / Melbourne / Junior+
 88 / 88 / 261 

Atlanta+ / Atlanta+ Lady / Colorado+
 94 / 95 / 261 

Gale / Gale Lady / Gale Kids
 123 / 123 / 262 

Trip / Trip Lady
 131 / 131 

Atlantic 2.0 / Atlantic Lady 2.0
 135 / 135 

Alaska / Sunny
 124 / 125 

Extreme / Extreme Lady
 12 8 / 128 

SOFTSHELLOVÉ BUNDY

FLÍS

CELOROČNÍ
CELOROČNÉ
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Pacific R. 2.0 / Pacific L. R. 2.0 / Pacific K. R. 2.0
 139 / 139 / 262 

North 2.0 / North L. 2.0 / North K. 2.0
 146 / 146 / 265

Pacific 2.0 / Pacific Lady 2.0
 137 / 137 

Informal / Informal Lady
 154 / 154 

Casual / Casual Lady
 181 / 181 

Horizon R. 2.0 / Horizon L. R. 2.0
 173 / 173 

Gate / Gate Lady
 178 / 178 

Business / Business Lady
 195 / 195 

Tornado / Tornado Lady
 169 / 169 

Flight / Flight Lady
 189 / 189 

Desk / Desk Lady
 196 / 196 

Brighton / Brighton Lady
 201 / 201 

Image / Image Lady
 203 / 203 

Manager / Manager Lady
 199 / 199 

Trophy / Trophy Lady
 206 / 206 

BUNDY

VESTY

SVETRY
PULÓVRE

KOŠILE
KOŠELE

281281
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Forest / Forest Lady
 211 / 211 

Classics / Classics Lady
 209 / 209 

Mustang / Mustang Lady
 218 / 218 

San Francisco / San Francisco L.
 217 / 217 

Classic/Half S. / Classics L/ Hse.
 210 / 210 

Forest/Summer / Forest/Sum. L.
 214 / 214 

West / West Lady
 221 / 221 

Rimini Summer / Rimini Sum. L.
 233 / 233 

Boat / Sea
 231 / 231 

Hummer / Hummer Lady
 223 / 223 

Forest Stretch / Forest L. Stretch
 213 / 213 

Los Angeles / Las Vegas
 219 / 219 

Seattle / Seattle Lady / Seattle Kids
 226 / 226 / 267 

Freedom+ / Freedom+ L. / Freedom+ K.
 228 / 228 / 267 

KALHOTY
NOHAVICE

DENIM
DŽÍNSY

KALHOTY
Z TEPLÁKOVINY

ÚPLETOVÉ NOHAVICE

BERMUDY
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Combat / Combat Lady / Combat Kids
 241 / 241 / 269 

T. P. 240 LS / T. P. Lady 240 LS
 245 / 245 

T. P. 240 LPANT / T. P. Lady 240 LPANT
 259 / 249 

ZÁKLADNÍ VRSTVA
SPODNÁ VRSTVA

283283

» Index

http://www.payperwear.com


LOCKLOCK
SYSTEMSYSTEM

Fighter 2.0
 165 

Fighter FX Mid
 165 

Wanted
 186 

Mig 2.0
 186 

Escape
 162 

Tornado Plus
 170 

Renegade
 160 

Renegade Mid
 161 

Thunder
 167 

Phantom
 166 

Lancer
 166 

Flight
 189 

West
 221 

West Lady
 221 

Flight Lady
 189 

Tornado
 169 

Tornado Lady
 169 

BUNDY

VESTY

Lock System je inovativní technologie, která 
se zrodila z potřeby zvýšit funkčnost kapes se 
zavírací klopou. Klopa slouží k tomu, aby před-
měty vložené do kapsy náhodně nevyklouzly 
ven. Nicméně, jestliže pracovník vkládá a vyjí-
má opakovaně z kapsy nějaký předmět, může 
být nepohodlné klopu stále zvedat a v případě, 
že je třeba pracovat v nouzových situacích, v 
nepohodlných polohách a v nejisté rovnováze, 
klopa se může stát i nebezpečnou překážkou. 
Pro zajištění maximální bezpečnosti společ-
nost Payper vyvinula důmyslný, jednoduchý a 
zároveň originální systém, který díky o trochu 
užším vnějším zavíracím klopám než základ 
spodní kapsy umožňuje vkládání a zajišťová-
ní předmětů uvnitř a udržuje kapsu vždy ote-
vřenou pokaždé, když je potřeba.

Lock System je inovačná technológia, ktorá 
sa zrodila z potreby zvýšiť funkčnosť vreciek 
s uzatváracími chlopňami. Chlopňa bráni 
náhodnému vypadnutiu predmetov vlože-
ných do vrecka. Napriek tomu, jej neustále 
nadvihovanie a zatváranie pri opakovanom 
vkladaní predmetov do vrecka a ich vybera-
ní môže byť únavné a niekedy, pri prácach 
v nebezpečných situáciách, pri nepohodl-
nom postoji, kedy je ťažko udržať rovnová-
hu, môže chlopňa dokonca predstavovať 
nebezpečnú prekážku. S cieľom zaistiť ma-
ximálnu bezpečnosť, spoločnosť Payper 
navrhla mimoriadne inteligentný systém, 
veľmi jednoduchý a originálny, ktorý vďa-
ka vonkajším uzatváracím chlopniam 
o trochu užším ako je základňa vrecka, 
umožňuje vloženie predmetov do vnútra 
a ich zablokovanie, pričom sa vrecko udrží 
otvorené vždy, keď je to potrebné. DENIM

DŽÍNSY
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Jeep
 237 

Hummer
 223 

Hummer Lady
 223 

LOCK SYSTEM DESIGNED BY PAYPER®LOCK SYSTEM DESIGNED BY PAYPER®

BERMUDY

LOCK SYSTEM je důmyslný, jednoduchý a zároveň 
originální systém, který díky o trochu užším vněj-
ším zavíracím klopám než základ spodní kapsy 
umožňuje vkládání a zajišťování předmětů uvnitř 
a udržuje kapsu vždy otevřenou pokaždé, když je 
potřeba.

LOCK SYSTEM je inteligentný systém, veľmi jedno-
duchý a originálny, ktorý vďaka vonkajším uzatvá-
racím chlopniam o trochu užším ako je základňa 
vrecka, umožňuje vloženie predmetov do vnútra a 
ich zablokovanie, pričom sa vrecko udrží otvorené 
vždy, keď je to potrebné.
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C

D

E

A

B

G

M
an

TOP TRIČKA / VRCHNÝ DIEL
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(G) Krk / Golier - cm 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42,5 42,5 44 44 45 45 46 46 47 47
(G) Krk / Golier - in 14 ½ 14½ 15 15 15½ 15½ 15¾ 15¾ 16 16 16¾ 16¾ 17¼ 17¼ 17¾ 17¾ 18 18 18½ 18½
(A) Hrudník / Hrudník - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
(A) Hrudník / Hrudník- in 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(B) Boky / Boky - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Boky / Boky - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(E) Výška / Výška - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Výška / Výška - in 67/71 69/73 69/75

KALHOTY / NOHAVICE
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(B) Pas / Pás - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Pas / Pás - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 90 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
(C) Boky / Boky - in 31 33 34 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59
(D) Vnitřní strana nohy - cm
       Vnútro nohy - cm

82 82 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89

(D) Vnitřní strana nohy - in
       Vnútro nohy - in

32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35

(E) Výška / Výška - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Výška / Výška - in 67/71 69/73 69/75

PRPRŮŮVODCEVODCE
VELIKOSTMIVELIKOSTMI

Nalézt správnou velikost je snadné. Chcete-li si koupit oděv, který má při-
krýt horní část těla, musíte zkontrolovat vaše míry v tabulce TOP TRIČKA. 
Jestliže máte zájem o kalhoty, džíny nebo bermudy, musíte zkontrolovat 
tabulku KALHOTY. Podle oděvu, který chcete koupit, je třeba poměřit růz-
né míry přímo na těle. Jestliže změřené míry neodpovídají přesně žádné 
velikosti v tabulce, doporučujeme vám v každém případě zvolit velikost o 
trochu větší, abyste měli větší volnost pohybu.

Pozn: 
• Výrobní toleranční rozpětí u rozměrů velikosti může být +/- 3%. 
• U bavlněných oděvů může po praní dojít k přirozené změně rozměrů až 

o 5%, i když je praní prováděno správným způsobem dle pokynů uve-
dených na vnitřní etiketě. 

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce
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La
dy

E

C

D

A

B

G

SPRIEVODCA SPRIEVODCA 
VEĽKOSŤAMIVEĽKOSŤAMI

Vyhľadanie správnej veľkosti je jednoduché. Ak chcete kúpiť odev, ktorý za-
krýva hornú časť tela, mali by ste skontrolovať svoje miery v tabuľke VRCHNÝ 
DIEL. Ak máte, naopak, záujem o nohavice, džínsy alebo bermudy, musíte si 
vyhľadať údaje v tabuľke NOHAVICE. Podľa toho, aký odev si chcete kúpiť, 
mali by ste vziať miery priamo na tele. Ak odmerané údaje nezodpovedajú 
presne nejakej veľkosti v tabuľke, odporúčame vám zvoliť si v každom prípa-
de nasledujúcu väčšiu veľkosť, aby ste sa pohybovali pohodlnejšie.

Pozn:
• Rozpätie výrobnej tolerancie vzhľadom na rozmery veľkosti môže byť 

+/-3 %. 
• 2) Bavlnené odevy sa po praní bežne môžu zraziť až o 5 %, aj pri praní 

presne podľa pokynov na etikete na vnútornej strane odevu. 

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce

TOP TRIČKA / VRCHNÝ DIEL
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(G) Krk / Golier - cm 36 36 37 37 38,5 38,5 39,5 39,5 41 41 42 42 43 43
(G) Krk / Golier - in 14 14 14½ 14½ 15 15 15½ 15½ 16 16 16½ 16½ 17 17
(A) Poprsí / Prsia - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
(A) Poprsí / Prsia - in 28 30 31 33 35 36 37 39 41 42 44 45 47 48
(B) Pas / Pás - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Pas / Pás - in 21 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Boky / Boky - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(E) Výška / Výška - cm 160/175 168/185
(E) Výška / Výška - in 63/69 66/73

KALHOTY / NOHAVICE
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(B) Pas / Pás - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Pas / Pás - in 22 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Boky / Boky - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - cm 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85
(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - in 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34
(E) Výška / Výška - cm 160/175 168/185
(E) Výška / Výška - in 63/69 66/73
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E

A

C

D

Pro stanovení správné velikosti u dětských výrobků jsme připravili jednu souhrnnou tabulku. Doporu-
čení jsou stejná jako u dospělých: jestliže změřené míry přesně neodpovídají žádné velikosti v tabulce, 
doporučujeme vám v každém případě zvolit velikost o trochu větší, která umožní větší volnost pohybu.

Pre detský tovar sme vypracovali na určenie správnej veľkosti jedinú súhrnnú tabuľku. Odporúčanie je 
rovnaké ako pri tovare pre dospelých: ak odmerané rozmery nezodpovedajú presne veľkostiam v tabuľ-
ke, odporúčame vám zvoliť si radšej o trochu väčšie číslo, aby sa zaručilo pohodlie pri pohybe.

DÍTĚ / DIEŤA
VĚK
VEK 0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI 3XS XXS XS S M L XL XXL

(A) Hrudník / Hrudník- cm 47 52 58 64 69 75 80 84

(A) Hrudník / Hrudník- in 19 21 23 25 27 29 31 33

(C) Boky / Boky - cm 47 53 59 65 71 76 82 86

(C) Boky / Boky - in 19 21 23 25 28 30 32 33

(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - cm 31 34 39 48 54 61 67 72

(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - in 12 14 15 19 21 24 26 28

(E) Výška / Výška - cm 68/78 80/86 98/106 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

(E) Výška / Výška - in 26/31 32/34 38/42 43/45 48/50 53/55 57/60 62/64

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce
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ÚDRŽBAÚDRŽBA
ODODĚĚVUVU

Oficiální symboly týkající se údržby nejsou označeny na stránkách 
katalogu, ale na každém výrobku Payper se nachází etiketa s pří-
slušnými pokyny o údržbě (care label). 
Postupování podle těchto pokynů prodlužuje životnost oděvů, 
neboť uvedené pokyny pro praní, sušení a žehlení berou vždy 

ohled na nejdelikátnější část každého oděvu. Následuje krátké 
vysvětlení různých symbolů.

STAROSTLIVOSSTAROSTLIVOSŤŤ
O ODEVO ODEV

Oficiálne symboly na údržbu nie sú uvedené na 
stranách katalógu, ale každý odev značky Payper 
má na vnútornej strane etiketu s príslušnými po-
kynmi na údržbu (care label). 
Dodržiavanie týchto pokynov predlžuje život-
nosť odevov, pretože usmernenia pre pranie, 

čistenie, sušenie a žehlenie sa vzťahujú vždy na 
starostlivosť o najcitlivejšiu časť každého ode-
vu. V nasledujúcom texte nájdete vysvetlenia 
rôznych symbolov.
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PŘIROZENÉ SUŠENÍ
PRIRODZENÉ SUŠENIE

POSTUPY PRANÍ
POSTUP PRI PRANÍ

Maximální teplota praní 50 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 50 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 50 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 50 °C / 
Šetrný cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Šetrný cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Velmi delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Veľmi šetrný cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Šetrný cyklus 

Pověšení 
Vyvesenie 

Maximální teplota praní 95 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 95 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Velmi delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Veľmi šetrný cyklus

Sušení odkapáváním 
Vysušenie odkvapkaním

BĚLENÍ
BIELENIE

SUŠENÍ POMOCÍ ROTAČNÍHO BUBNU
SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE

Ruční praní / Maximální teplota 40 °C
Ručné pranie / Maximálna teplota 40 °C 

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA LÁTKY
PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA TKANÍN

Suché čištění jakýmkoliv ředidlem
Chemické čistenie s ľubovoľným 
rozpúšťadlom

ŽEHLENÍ
ŽEHLENIE

Sušení na rovné podložce 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 

Suché čištění perchlorethylenem /
Normální cyklus
Chemické čistenie s tetrachlóretylénom / 
Normálny cyklus

Suché čištění perchlorethylenem / 
Delikátní cyklus
Chemické čistenie s tetrachlóretylénom / 
Šetrný cyklus

Suché čištění uhlovodíky / 
Normální cyklus
Chemické čistenie s uhľovodíkmi / 
Normálny cyklus

Suché čištění uhlovodíky / 
Delikátní cyklus
Chemické čistenie s uhľovodíkmi / 
Šetrný cyklus

Nečistit na sucho
Nečistiť chemicky

Profesionální čištění vodou / 
Normální cyklus 
Profesionálne pranie / Normálny cyklus 

Profesionální čištění vodou / 
Delikátní cyklus
Profesionálne pranie / Šetrný cyklus

Profesionální čištění vodou /
 Velmi delikátní cyklus
Profesionálne pranie / 
Veľmi šetrný cyklus

Neprovádět profesionální čištění vodou
Neprať profesionálne

Sušení odkapáváním na rovné podložce 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
odkvapkaním 

Pověšení ve stínu 
Vyvesenie v tieni 

Sušení odkapáváním ve stínu 
Vysušenie odkvapkaním v tieni 

Sušení na rovné podložce ve stínu
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
v tieni

Sušení odkapáváním na rovné podložce 
ve stínu 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
odkvapkaním v tieni 

Žehlit při maximální teplotě 200 °C
Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C

Žehlit při maximální teplotě 150 °C
Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C

Žehlit při maximální teplotě 110 °C 
bez páry
Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C 
bez pary

Nežehlit
Nežehliť

Neprat ve vodě
Neperte vo vode

Jakékoliv bělení
Ľubovoľné bielidlo

Jakékoliv bělení bez chlóru
Ľubovoľné bielidlo bez chlóru

Nepoužívat bělicí prostředky
Nebieliť

Sušení pomocí bubnu / 
Normální teplota, max. 80 °C
Sušenie v bubnovej sušičke /
Normálna teplota, max 80 °C

Sušení pomocí bubnu / 
Nízká teplota, max. 60 °C
Sušenie v bubnovej sušičke /
Nízka teplota, max 60 °C

Nesušit pomocí rotačního bubnu
Nesušiť v bubnovej sušičke

Maximální teplota praní 70 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 70 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 60 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 60 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 60 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 60 °C / 
Šetrný cyklus

RADY K ÚDRŽBĚ
ODPORÚČANIA PRI ÚDRŽBE

Prát naruby
Prať naruby
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300 g

5/20 pcs

CHARAKTERISTIKY CHARAKTERISTIKY 
VÝROBKVÝROBKŮŮ

Každý výrobek katalogu doprovází různé grafické symboly realizované oddělením R&D společnosti Payper. 
Tyto symboly poskytují všeobecný přehled o vlastnostech výrobku. Na této stránce naleznete více informací 
o každém symbolu.

HMOTNOST: pro každý výrobek je uvede-
na hmotnost v gramech na metr čtvereč-
ní základní látky.

COMFORT FIT: označuje výrobek volněj-
šího střihu než Regular.

SLIM FIT: označuje výrobek přiléhavější-
ho střihu než Regular.

WATER REPELLENT: označuje materiál, 
který byl ošetřen vodoodpudivě; tato 
vlastnost nezaručuje totální nepropust-
nost výrobku a nemusí být dlouhodobě 
trvalá.

WATERPROOF FABRIC: označuje nepro-
pustnost materiálu; mějte na paměti, že 
každý materiál má svůj stupeň odolnosti 
vůči propustnosti vody a že výrobek ob-
sahuje švy, zipy a knoflíky, které mohou 
ovlivňovat jeho nepropustnost.

WATERPROOF GARMENT: označuje to-
tálně nepropustný výrobek, jak svou lát-
kou, tak podlepovanými švy, které nedo-
volí vodě proniknout dovnitř.

BREATHABLE: označuje prodyšnost ma-
teriálu; tato vlastnost látky umožňuje snad-
nější odstranění vlhkosti z lidského těla 
snížením kondenzace potu a zvýšením po-
hodlí a tepelné izolace.

BALENÍ: pro každý výrobek je uvedeno 
množství kusů stejné velikosti obsaže-
ných v krabici a minimální balené a nevy-
balitelné množství.

BIG SIZE: označuje dostupnost alespoň 
jedné velikosti větší než XXL.

MATCH MAN + LADY: označuje dostup-
nost stejného výrobku v kombinaci pán-
ského a dámského.

MATCH MAN + KID: označuje dostupnost 
stejného výrobku v kombinaci pánského 
a dětského

MATCH MAN + LADY + KID: označuje do-
stupnost stejného výrobku v kombinaci 
pánského, dámského a dětského.

LOCK SYSTEM: označuje přítomnost kap-
sy s patentovaným LOCK SYSTEMem.

REGULAR FIT: označuje výrobek normál-
ního střihu Payper. Velikosti v tabulce 
jsou stanoveny s mírnou rezervou, která 
poskytuje tu správnou volnost pohybu a 
dodává oděvům praktičnost a pohodlí při 
používání.

HMOTNOSŤ: pri každom článku je uvede-
ná hmotnosť v gramoch na meter štvor-
cový hlavnej tkaniny.

COMFORT FIT: označuje výrobok pre nad-
merné postavy zaručujúci väčšie pohodlie 
ako odevy s normálnym strihom Regular.

SLIM FIT: označuje výrobok pre drobné 
postavy ako odevy s normálnym strihom 
Regular.

WATER REPELLENT: označuje materiál, 
ktorý bol ošetrený s cieľom odpudzovať 
vodu. Táto charakteristika nezaručuje 
úplnú nepremokavosť výrobku a nemusí 
pretrvávať dlhodobo.

WATERPROOF FABRIC: označuje nepre-
mokavosť materiálu. Nezabudnite, že 
každý materiál má svoju úroveň odolnosti 
voči prenikaniu vody a že odev je vybave-
ný švíkmi, zipsami, gombíkmi, ktoré môžu 
ovplyvniť nepremokavosť odevu.

WATERPROOF GARMENT: označuje 
úplne nepremokavý výrobok, na kto-
rom tkanina ani tepelne upravené švíky 
neumožňujú prenikanie vody.

BREATHABLE: označuje priedušnosť ma-
teriálu. Táto vlastnosť tkaniny umožňuje 
ľahšie odstránenie vlhkosti z ľudského tela 
znížením kondenzácie potu, zvyšovaním 
pohodlia a tepelnej izolácie.

OBAL: pri každom článku je uvedené 
množstvo kusov rovnakej veľkosti v ška-
tuli a minimálne množstvo, ktoré obsahu-
je jedno vrecko.

BIG SIZE: označuje dostupnosť aspoň 
jednej veľkosti väčšej ako XXL.

MATCH MAN + LADY: označuje dostup-
nosť rovnakého výrobku pre pánov a 
dámy.

MATCH MAN + KID: označuje dostupnosť 
rovnakého výrobku pre pánov a deti.

MATCH MAN + LADY + KID: označuje do-
stupnosť rovnakého výrobku pre pánov, 
dámy aj pre deti.

LOCK SYSTEM: označuje prítomnosť 
vrecka s patentovanou pomôckou LOCK 
SYSTEM.

REGULAR FIT: označuje výrobok s nor-
málnym veľkostným číslovaním Payper. 
Tabuľka s veľkosťami bola vypracovaná 
tak, aby zaručovala určitú toleranciu, kto-
rá zaručí voľnosť pohybu a pohodlie pri 
nosení.
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VLASTNOSTIVLASTNOSTI
POLOŽIEKPOLOŽIEK

Každú položku v katalógu sprevádza niekoľko symbolov realizovaných v oddelení R&D spoločnosti Payper. 
Tieto symboly ponúkajú súhrnný prehľad vlastností výrobku. Na tejto strane nájdete podrobnejšie informá-
cie o každom symbole.

SBS: označuje výrobek vybavený zipy 
SBS.

SBS: označuje výrobok obsahujúci zipsy 
SBS.

WINDPROOF: označuje materiál odolný 
proti větru; struktura a textura látky ne-
dovolují průchod vzduchu.

FLEXIBILITY: označuje neelastický mate-
riál, který je v každém případě pružný a 
pohodlný.

THREE-NEEDLE STITCHING: označuje tří-
jehlové stehy na výrobku, které zaručují 
větší odolnost a životnost.

EASY ZIPPER: označuje výrobek, který 
má celý zip s dvojitým jezdcem s usnad-
něným zapínáním.

NO LABEL: označuje výrobky bez etikety 
Payper; jde o výrobky vhodné pro větší 
přizpůsobení ze strany zákazníka.

TEAR-AWAY: označuje výrobky s hlavní 
odtrhávací etiketou.

INSULATED 1: označuje výrobek s dosta-
tečnou tepelnou izolací.

INSULATED 2: označuje výrobek s celkem 
dobrou tepelnou izolací.

INSULATED 3: označuje výrobek s dob-
rou tepelnou izolací.

EASY CARE: označuje výrobek se snad-
nou údržbou, který nevyžaduje speciální 
ošetření při praní.

LIGHT: označuje lehký oděv (160 gr), ide-
ální pro teploty od −5 °C do +10 °C.

WELTER: označuje střední oděv (240 gr), 
ideální pro teploty od −20 °C do +5 °C.

CRUISER: označuje těžký oděv (280 gr), 
ideální pro teploty od −30 °C do 0 °C.

EASY IRON: označuje výrobek, který se 
snadno žehlí díky ošetření, které bylo pro-
vedeno na materiálu; tato vlastnost však 
není trvalá.

STRETCH: označuje materiál, který je ale-
spoň zčásti elastický, což výrobku dodává 
pružnost a pohodlí.

WINDPROOF: označuje materiál proti 
vetru. Konzistencia a textúra tkaniny neu-
možňujú prenikanie vzduchu.

FLEXIBILITY: označuje materiál, ktorý nie 
je elastický, ale napriek tomu je ohybný a 
pohodlný.

THREE-NEEDLE STITCHING: označuje 
štepovanie 3 ihlami, čo dodáva výrobku 
väčšiu odolnosť a trvanlivosť.

EASY ZIPPER: označuje výrobok s 
vnútorným zipsom s dvojitým bežcom, 
čo uľahčuje zatváranie.

NO LABEL: označuje výrobky bez etikety 
Payper. Výrobky sú vhodné, aby si ich 
mohol zákazník lepšie prispôsobiť vla-
stným požiadavkám.

TEAR-AWAY: identifikuje výrobky s odo-
pínacou hlavnou etiketou.

INSULATED 1: označuje výrobok s dosta-
točnou tepelnou izoláciou.

INSULATED 2: označuje výrobok s mier-
nou tepelnou izoláciou.

INSULATED 3: označuje výrobok s do-
brou tepelnou izoláciou.

EASY CARE: označuje výrobok s jednodu-
chou údržbou, ktorý si pri praní nevyžad-
uje špeciálnu starostlivosť.

LIGHT: identifikuje ľahký odev (160  g), 
ideálny pre teploty −5 °C až +10 °C.

WELTER: identifikuje stredný odev 
(240  g), ideálny pre teploty −20  °C až 
+5 °C.

CRUISER: identifikuje ťažký odev (280 g), 
ideálny pre teploty −30 °C až 0 °C.

EASY IRON: označuje výrobok, ktorý sa 
žehlí jednoducho vďaka úprave mate-
riálu. Táto vlastnosť sa však neuchová 
natrvalo.

STRETCH: označuje materiál, ktorý je 
aspoň čiastočne elastický, čím sa výrobok 
stáva pružnejším a pohodlnejším.
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Zapsaný průmyslový vzor EU (ZPV) je výlučné právo udělované na vnější 
vzhled výrobku nebo jeho části vyplývající z jeho vlastností, zvláště linií, 
obrysů, barev, forem, povrchové struktury, materiálů a/nebo jeho ozdo-
bení; uděluje výlučné právo užívat návrh nebo model nebo zakázat jeho 
používání třetími stranami v jakékoliv zemi Evropské unie.

Vlastník ZPV je chráněn jak proti úmyslnému napodobování svého návrhu 
nebo modelu, tak proti nezávislému vývoji podobného návrhu či modelu. 
Práva se týkají zejména výroby, nabídky, prodeje, importu, exportu nebo 
použití výrobku obsahujícího návrh nebo model nebo na němž je tento 
aplikován, jakož i držení tohoto výrobku pro výše uvedené účely.

Vzor alebo typ zaregistrovaný v Európskych spoločenstvách 
(ZDS) predstavuje výhradné právo udelené vzhľadom na von-
kajší vzhľad nejakého výrobku alebo nejakej jeho časti, v súvis-
losti s líniami, obrysmi, farbami, tvarom, povrchovou úpravou, 
materiálmi a/alebo s dekoráciami. To poskytuje výhradné právo 
na používanie návrhu alebo modelu a zakazuje jeho používanie 
tretími stranami v ktorejkoľvek krajine Európske krajine.

Vlastník ZDS je chránený pred podvodným napodobňovaním 
vlastného návrhu, ako aj pred samostatným vývojom podob-
ného návrhu alebo modelu. Práva sa týkajú, predovšetkým, vý-
roby, ponuky, uvádzania na trh, importu, exportu a používania 
nejakého výrobku, ktorý zahŕňa návrh alebo model, prípadne 
výrobku, na ktorom je aplikovaný návrh alebo model, ako aj pre-
chovávanie takéhoto výrobku na vyššie uvedené účely.

ZAPSANÝ 
PRŮMYSLOVÝ  
VZOR EU
Označuje výrobek, jehož návrh nebo mo-
del je zapsán v EUIPO, Úřad Evropské unie 
pro duševní vlastnictví.

TYP ZAREGISTROVANÝ 
V EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTVÁCH
Označuje výrobok, ktorého vzor alebo typ bol zaregistrovaný v 
EUIPO, Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo.
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Většina výrobků společnosti Payper je ozna-
čena jako osobní ochranné prostředky kate-
gorie I, protože prošly testy požadovanými 
evropským nařízením 2016/425, které se tý-
kají: nezávadnosti, mechanické odolnosti 
a změny rozměrů po vyprání. 

Väčšina artiklov značky Payper sú označené 
ako OOPPI kategórie I, pretože spĺňajú po-
žiadavky testov podľa Európskeho naria-
denia 2016/425 vzhľadom na: neškodnosť, 
mechanickú pevnosť, zmeny rozmerov 
po praniach.

Nezávadnost

Ochranný oděvy nesmí nepříznivě ovlivňovat zdraví 
nebo hygienu uživatele. Spolupracujeme již řadu let s 
partnery, kteří používají textilie vyhovující STANDARD 
100 by OEKO-TEX®, z materiálů neobsahujících škodlivé látky.

Neškodnosť

Ochranný odev nesmie negatívne ovplyvňovať zdravie 
ani hygienu používateľa. Už dlhé roky spolupracujeme 

predovšetkým s partnermi, ktorí používajú tkaniny spĺňajúce 
požiadavky NORMY 100 by OEKO-TEX®, podľa ktorej sa 

uprednostňujú materiály bez obsahu škodlivých látok.

Mechanická pevnost

Testy provedené na našich výrobcích vykazují hodnoty 
překračující normy pro pevnost při výbuchu, roztržení a 
tahu. To je výsledkem pečlivého výběru materiálů, které jsou 
odolné a ochranné. 

Mechanická pevnosť

Testy vykonávané na našich artikloch vykazujú hodnoty vyš-
šie vzhľadom na hodnoty požadované normou, čo sa týka 

odolnosti voči prasknutiu, roztrhnutiu a v ťahu, čo je výsledkom 
starostlivého výberu materiálov, ktoré sú robustné a ochranné.

Rozměrová změna

Rozměrové změny výrobků klasifikovaných jako OOP po 5 
cyklech praní nesmí překročit 3% u ortogonálních tkanin a 
5% u pletených tkanin. Kromě vynikající úrovně rozměrových 
změn umožňují oděvy Payper praní při 40°C a zaručují vysokou 
stálost barev v průběhu času.

Zmeny rozmerov

Zmeny rozmerov artiklov klasifikovaných ako OOP po ukon-
čení 5 cyklov prania nesmie prevyšovať 3 % u tkaných textílií 

a 5 % u úpletov. Odevy značky Payper, okrem toho, že dosahujú 
vynikajúce úrovne kvality vzhľadom na zmeny rozmerov, umožňu-

jú pranie pri teplote 40 °C a dlhodobo zaručujú vysokú stálosť farieb.

OSOBNÍ OCHRANNÉ  OSOBNÍ OCHRANNÉ  
PROSTŘEDKYPROSTŘEDKY

OSOBNÉ OCHRANNÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ 
PROSTRIEDKYPROSTRIEDKY
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Seznam certifikovaných výrobků.  

Zoznam certifikovaných položiek.

  TRIČKA
 TRIČKÁ

BACKFIRE

BEVERLY

FENCER

FLAG

FLEXTOP

FLORIDA

LOOK

LOOK MAN

PINETA

PINETA LADY

PINETA MELANGE

PRINT

SHORE

SOUND+

SOUND+LADY

SUNRISE

SUNRISE MELANGE

SUNRISE LADY

SUNRISE LADY MELANGE

SUNSET

SUNSET FLUO

SUNSET LADY

SUNSET LADY FLUO

SUNSET LADY MELANGE

SUNSET MELANGE

V-NECK

V-NECK LADY

V-NECK LADY MELANGE

V-NECK MELANGE

  POLOKOŠILE
 POLOKOŠELE

AVIAZIONE

AVIAZIONE MELANGE

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE MELANGE

FLORENCE

FLORENCE LADY

FLORENCE LD MELANGE

FLORENCE MELANGE

FRANCE

GLAMOUR

ITALIA

ITALIA MELANGE

LEEDS

LEEDS MELANGE

LONG-NATION

LONG-NATION LADY

LONG-NATION LD MEL

LONG-NATION MELANGE

MEMPHIS

MEMPHIS LADY

NATION

NATION LADY

NATION LADY MELANGE

NATION MELANGE

NAUTIC

NAUTIC LADY

PRESTIGE

ROME

ROME MELANGE

SKIPPER

SKIPPER LADY

SKIPPER LADY MELANGE

SKIPPER MELANGE

VENICE

VENICE LADY

VENICE LADY MELANGE

VENICE MELANGE

VENICE PRO

VERONA

  MIKINY

ATLANTA+

ATLANTA+LADY

CANADA

CLASS+

CLASS+LADY

DALLAS+

DALLAS+LADY

HAWAII+

HAWAII+LADY

HOUSTON

MAVERICK 2.0

MELBOURNE

MIAMI+

MIAMI+LADY

MISTRAL+

MISTRAL+LADY

NAZIONALE

NAZIONALE LADY

NEW ORLEANS

ORLANDO

PANAMA+

PANAMA+LADY

PORTLAND

RIO

SYDNEY

TORONTO

VANCOUVER

  FLÍS

ASPEN+

ASPEN+LADY

DOLOMITI+

EASY+

EASY+LADY

NEPAL

NORWAY

NORWAY LADY

PIRENEI

SOFT+

  SOFTSHELLOVÉ BUNDY

ALASKA

BERING

DUBLIN

DUBLIN LADY

GALE

GALE LADY

GLASGOW

OREGON

PERTH

PERTH LADY

STORM

SUNNY

TRIP

TRIP LADY

  CELOROČNÍ
 CELOROČNÉ

ATLANTIC 2.0

ATLANTIC R. 2.0

PACIFIC LADY 2.0

PACIFIC LADY R. 2.0

PACIFIC R. 2.0

PACIFIC 2.0

WIND

  BUNDY

ESCAPE

FIGHTER 2.0

FIGHTER FX MID

INDIANAPOLIS

INTERCONTINENTAL 2.0

LANCER

MAPS

NORTH 2.0

NORTH LADY 2.0

NORTH R. 2.0

ORION 2.0

PHANTOM

RENEGADE

RENEGADE MID

SAILING 2.0

SAILING R. 2.0

TORNADO

TORNADO LADY

TORNADO PLUS

WARM 2.0

  VESTY

AIRSPACE 2.0

AZUA 2.0

DAYTONA

FLIGHT

FLIGHT LADY

HORIZON LADY R. 2.0

HORIZON R. 2.0

MIG 2.0

POCKET

RADAR 2.0

SHUTTLE 2.0

SOUTH R. 2.0

SPEED

STAR

WANTED

  KALHOTY
 NOHAVICE

FOREST

FOREST LADY

FOREST STRETCH

FOREST LADY STRETCH

FOREST POLAR

FOREST/SUMMER

FOREST/SUMMER LADY

FOREST/WINTER

  KALHOTY Z TEPLÁKOVINY
 ÚPLETOVÉ NOHAVICE

JOGGING+

SEATTLE

SEATTLE LADY

  BERMUDY

RIMINI SUMMER

RIMINI SUMMER LADY
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UŽITEUŽITEČČNÉ INFORMACENÉ INFORMACE
• Materiály použité pro realizaci výrobků Payper byly pečlivě zvoleny tak, aby zaručily kvalitu, 

dlouhou životnost a pohodlí při používání.
• S ohledem na běžné opotřebení je pro zachování neporušenosti a dlouhé životnosti výrobku 

je nutné věnovat zvýšenou péči jeho používání a důsledně dodržovat pokyny k praní uvedené 
na vnitřní etiketě.

• Je třeba mít na paměti, že bavlněné výrobky při vystavení slunci a světlu mají tendenci bled-
nout a tento jev se zintenzivňuje, jestliže výrobek na slunci používají osoby, které vykonávají 
namáhavou činnost a jsou vystaveny intenzivnímu pocení.

• U bavlněných oděvů je přirozené, že se po prvních praních mírně srazí a odbarví; proto dopo-
ručujeme pečlivě dbát na dodržování teploty praní, rozdělení prádla podle barev, používání 
vhodných pracích prostředků a na sušení výrobku.

• Jakákoliv odchylka, která překračuje uvedené hodnoty, je způsobena nevhodným použitím a/
nebo praním výrobku.

• Zipy použité na výrobcích jsou testovány u výrobců pomocí zkoušek tahem, které zaručují 
odolnost při běžném používání.

• Časté používání nějakého oděvu, zejména na pracovišti, značně namáhá zip; pro zaručení 
jeho dlouhé životnosti je jednoduše nutné ho správně používat, zvláště pokud je vybaven 
dvojitým jezdcem, který má jemnější mechanismus než jednoduchý. Násilné pohyby mohou 
poškodit posuvný mechanismus.

• Hmotnosti uvedené v katalogu mají několikaprocentní toleranci.
• Barvy reprodukované v katalogu a na webových stránkách je třeba považovat za orientační, 

ne vždy věrně reprodukují skutečný barevný odstín materiálu.
• Neustálý výzkum, vývoj a zdokonalování výrobků mohou v jednotlivých sezónách přinášet 

změny technických specifikací, proto je vhodné se vždy informovat o případných aktualiza-
cích výrobků před jejich prezentací.

• Barevný odstín u různých produkcí jednoho výrobku není z přirozených důvodů a kvůli barvi-
cím technikám nikdy stejný; na výrobku se mohou vyskytovat často nepostřehnutelné odchyl-
ky, které v žádném případě není třeba považovat za vady.

PERSONALIZACEPERSONALIZACE

Všechny výrobky jsou přizpůsobitelné; doporučujeme však se poradit s odborníky a určit nej-
vhodnější metodu podle typu materiálu. Při přizpůsobování věnujte maximální pozornost zipu, 
aby nemohlo dojít k poškození kvůli tlaku a/nebo vysokým teplotám strojů.

UŽITOUŽITOČČNÉ INFORMÁCIENÉ INFORMÁCIE
• Materiály používané na realizáciu odevov značky Payper sa vyberajú tak, aby bola zaručená 

ich kvalita, trvanlivosť a pohodlie pri používaní.
• Berúc do úvahy normálne opotrebovanie, s cieľom zachovať celistvosť a trvanlivosť odevu, 

treba dodržať určité pokyny pri používaní a dôsledne dodržiavať postupy pri praní uvedené 
na vnútornej etikete.

• Netreba zabúdať, že bavlnené výrobky vystavené slnečnému žiareniu a ostrému svetlu vy-
blednú, pričom tento jav je výraznejší, ak výrobok používajú ľudia na slnku pri namáhavej 
práci, ktorí sa intenzívne potia.

• Je normálne, že bavlnené odevy sa pri prvých praniach trochu zrazia a vyblednú. Preto sa 
odporúča dávať mimoriadny pozor na teploty pri praní, na oddeľovanie farbených a bielych 
odevov pred praním, na použitie vhodného pracieho prípravku a na sušenie odevov.

• Každá zmena odevu, ktorá presahuje špecifikované modifikácie, je spôsobená nevhodným 
použitím a/alebo praním výrobku.

• Zipsy našité na odevoch boli preskúšané výrobcami prostredníctvom skúšok pri ťahu a skúšok 
odolnosti pri bežnom používaní.

• Časté používanie odevu, predovšetkým v pracovných podmienkach, vystavuje zips značnému 
namáhaniu. Aby bola zaručená dlhodobá trvácnosť odevu, jednoducho stačí dodržiavať pokyny 
pri používaní, najmä ak je k dispozícii dvojitý bežec fungujúci na mechanizme, ktorý je citlivejší 
ako zips s jedným bežcom. Násilné posúvanie bežca môže poškodiť posuvný mechanizmus.

• Špecifická hmotnosť uvedená v katalógu môže mať rozmedzie tolerancie niekoľkých percent.
• Farby uvedené v katalógu a na webovej stránke sú iba orientačné, a preto nemusia verne 

zobrazovať skutočný odtieň farby materiálu.
• Nepretržitý výskum, vývoj a zdokonaľovanie výrobkov môže počas jednotlivých sezón určo-

vať zmeny technických špecifikácií. Odporúča sa informovať sa o jednotlivých aktualizáciách 
produktov ešte pred ich prezentáciou.

• Vzhľadom na prírodný pôvod a techniky farbenia môžu mať výrobky rôznych šarží výroby rôz-
ne odtiene. Farebné odtiene sa často nedajú ani rozoznať, preto sa v žiadnom prípade nesmú 
považovať za chyby.

PRISPÔSOBENIE VLASTNÝM PRISPÔSOBENIE VLASTNÝM 
POŽIADAVKÁMPOŽIADAVKÁM
Všetky odevy sa dajú upraviť, aby vyhovovali vlastným požiadavkám zákazníkov. Preto je vhodné 
overiť si metódu najvhodnejšiu pre daný typ materiálu. Vo fáze úpravy podľa vlastných požiada-
viek venujte maximálnu pozornosť prítomnosti zipsu, aby sa predišlo jeho poškodeniu tlakom a/
alebo zvýšenými teplotami strojov.
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POTISK 
POTLAČ

VÝŠIVKA
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PRODUCTS PRODUCTS 
MAPMAP

Uvnitř tabulek výrobky umístěné ve stejném řádku, ale v různých sloupcích, 
patří do stejné obchodní „rodiny“, pokud jde o styl a/nebo hlavní látku, ale 
liší se typem. V některých tabulkách jsou také uvedeny „kombinace“ kalhot 
s příslušnou horní částí nebo doplňky, které lze s nimi spojovat ze stylistic-
ko-funkčního hlediska.

V  rámci tabuliek patria výrobky nachádzajúce sa v  tom istom riadku, ale 
v iných stĺpcoch, do tej istej komerčnej „rodiny“, čo sa týka štýlu a/alebo zlože-
nia hlavnej tkaniny, ale patria k rôznym typom výrobkov. Okrem toho sú v nie-
ktorých tabuľkách uvedené aj „kombinácie“ nohavíc a  príslušných horných 
dielov alebo príslušenstva, ktoré sa k sebe hodia z hľadiska štýlu a funkčnosti.

„Mapa výrobků“ je nástroj, který umož-
ňuje jednoduchou interpretaci katalogu a 
usnadňuje nalezení nejvhodnějšího vý-
robku, který lze nabídnout v souvislosti 
s každým konkrétním požadavkem. Jedná 
se o grafické znázornění, které se skládá 
z několika tabulek kombinujících nejdů-
ležitější obchodní informace podle třídy 
výrobku, typu nebo řady každého jed-
notlivého výrobku. V každé tabulce jsou 
výrobky seřazeny shora dolů vzestupně 
podle ceny, přičemž zelená políčka ozna-
čují výrobky považované za „entry level“.

„Mapa výrobkov“ je nástroj, ktorý 
umožňuje jednoducho interpretovať 
katalóg, sprístupňovať vyhľadávanie 
najvhodnejšej položky, v  závislosti od 
všetkých špecifických požiadaviek. Je 
to grafické zobrazenie tvorené rôzny-
mi tabuľkami, v  ktorých sú uvedené 
najdôležitejšie obchodné informácie 
v závislosti od tovarovej triedy, typu 
alebo výrobnej série každej jednotlivej 
položky tovaru. V rámci každej tabuľky 
sú položky usporiadané, zhora nadol, 
v poradí podľa rastúcej ceny a zelené 
políčka označujú položky považované 
za „entry level“.

Legenda

Entry Level
Výrobek základní úrovně, výhodný.

Položka základnej úrovne, výhodná cena.

Match Man+Lady
Výrobek dostupný v kombinaci  
pánský a dámský.

K dispozícii je spárovaná položka  
pre mužov a ženy.

Match Man+Kids
Výrobek dostupný v kombinaci
pánský a dětský.

K dispozícii je spárovaná položka  
pre mužov a deti.

Match Man+Lady+Kids
Výrobek dostupný v kombinaci
pánský, dámský a dětský.

K dispozícii je spárovaná položka  
pre mužov, ženy a deti.

Lady
Označuje pouze dámský výrobek.

Identifikuje položku len pre ženy.

Výrobky bez grafického symbolu po straně jsou 
buď pánské nebo unisexové.

Položky bez grafického symbolu na boku sú pre 
mužov alebo sú unisex.

Hood
Výrobek s kapucí (neodnímatelná nebo v límci).

Položka s kapucňou (fixnou alebo skladacou).

No Label
Výrobky bez hlavní etikety PAYPER.

Položky bez hlavnej etikety PAYPER.

Tear-Away
Výrobky s odtrhávací etiketou.

Výrobky s etiketou, ktorá sa dá odtrhnúť.

Pocket
Košile s kapsou/kapsami na hrudi.

Košele s vreckom a/alebo vreckami na hrudi.
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100% CO 100% PL 100% CO 100% CO CO/EA 100% CO 100% CO 100% PL 100% CO CO/EA

Classic

PRINT
   

SUNSET 
 

V-NECK
   

PINETA
   

SHORE

FREE
  

SUNRISE
  

Classic/Multicolor FLAG

Casual

PARTY
  

YOUNG
  

SOUND+ 
  

FENCER
 

BACKFIRE
 

BEVERLY
 

FLORIDA
 

Sport

RUNNER
 

SMASH

RUNNING
  

LOOK
  

FLEXTOP
 

Trička | Tričká

Krátký rukáv
Krátke rukávy

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Bez rukávů
Bez rukávov

Kulatý výstřih
Ku krku

Výstřih do V
Výstrih v tvare V

Široký výstřih
Hlboký výstrih

Kulatý výstřih
Ku krku

Kulatý výstřih
Ku krku

Tílko
Tielko
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*  PRESTIGE =  GLAMOUR |  CAMBRIDGE =  LEEDS.

Piquet 100% CO Jersey 100% CO PL/CO 100% PL Piquet 100% CO

Classic

ROME
   

VERONA
   

VENICE
 

FLORENCE
 

VENICE PRO

Casual

SKIPPER
 

NAUTIC
 

ITALIA AVIAZIONE

FRANCE

NATION
 

LONG NATION
 

MEMPHIS
 

Classic/Chic

PRESTIGE 
 *

CAMBRIDGE 
 *

CHIC

SHEFFIELD

Sport TRAINING
 

Polokošile | Polokošele

Krátký rukáv
Krátke rukávy

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

302302  Products map Products map
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*
  MIAMI+ =  MIAMI+ LADY =  ZICO+ |  ATLANTA+ =  ATLANTA+ LADY=  COLORADO+ |  SYDNEY =  MELBORNE =  JUNIOR+.

Classic

CO/PL 260 g. NEW ORLEANS
 

CO/PL 280 g. ORLANDO
  

CANADA 
 

HOUSTON
 

TORONTO
 

PORTLAND
 

CO/PL 300 g. MISTRAL+
 

MIAMI+
 *

PANAMA+
 

ATLANTA+
 *

DALLAS+
 

100% CO 330 g. AUSTIN

CO/PL French Terry HAWAII+

Casual

CO/PL 300 g.

RIO SYDNEY
 *

NAZIONALE
 

VANCOUVER

CO/PL 320 g. CLASS+
 

CO/PL French Terry MALIBU+
 

CO/EA French Terry MAVERICK 2.0

JOGGINS+
 

SEATTLE
 

FREEDOM+
 

SEATTLE
 

Combo

Kulatý výstřih
Ku krku

Polozip
Polovičný zips

Celozip
Celý zips

Kapuce
Kapucňa

Kapuce + Zip
Kapucňa + Zips

Kalhoty
Nohavice

Mikiny
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100 g. SOFT+

280 g.

PIRENEI
 

NEPAL
 

DOLOMITI+ NORWAY
 

EASY+
 

CLIMBER

OSLO

280 g. 2 colors ASPEN+
 

Light THERMO PRO 160 SS

Welter THERMO PRO 240 LS
 

THERMO PRO 240 LPANT
 

Cruiser THERMO PRO 280 SS THERMO PRO 280 LS

FLY

BUSINESS
 

DESK
 

BOARDING

Flís

Polozip
Polovičný zips

Celozip
Celý zips

Bez rukávů
Bez rukávov

Nákrčník

Základní vrstva | Spodná vrstva

Krátký rukáv
Krátke rukávy

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Kalhoty
Nohavice

Svetry | Pulóvre

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Vesty

Kulatý výstřih | Ku krku

Výstřih do V | Výstrih v tvare V

Na zip | So zipsom
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PERTH
   

GLASGOW
  

DUBLIN
 

GALE
 

ALASKA BERING

STORM

SUNNY
 

 

EXTREME
 

OREGON

TRIP
 

100% CO PL/CO PL/CO/EA 100% CO

Formal

MANAGER
 

BRIGHTON
 

IMAGE
 

SPRING
 

ELEGANCE
 

Casual

TROPHY
  

LABRADOR
 

Softshellové Bundy

Bez kapuce
Bez kapucne

Zapínací kapuce
Skladacia kapucňa

Neodnímatelná kapuce
Fixná kapucňa

Vesty

2 Vrstvy

3 Vrstvy

Zateplený | S výplňou

Tričko se softshellovými vsadkami
Pulóver s vložkami Soft-Shell

Košile | Košele

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Krátký rukáv
Krátke rukávy
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Casual

MAPS
 

NORTH 2.0
 

ATLANTIC 2.0
 

NORTH R 2.0 PACIFIC 2.0
 

SOUTH R 2.0 SAILING R 2.0
 

HORIZON R 2.0 PACIFIC R 2.0
    

DAYTONA INDIANAPOLIS 

SPEED

GATE
 

POCKET

Down Jackets

MEMORY
 

TIME FREELANCE

FREETIME
 

CASUAL
 

INFORMAL
 

Pro

STAR
 

GALAXY
    

RADAR 2.0
 

AZUA 2.0 WARM 2.0
 

AIRSPACE 2.0 ORION 2.0
 

SHUTTLE

WANTED RENEGADE
 

ESCAPE
 

RENEGADE MID
 

MIG 2.0 FIGHTER FX MID
 

FIGHTER 2.0
 

PHANTOM
 

LANCER
 

PARKATRIS
 

INTERCONTINENTAL 2.0
 

FLIGHT
  

TORNADO
    

TORNADO PLUS
 

THUNDER
 

Vesty-Bundy

Zateplené | S výplňou
Celoroční
Celoročné

Vesty
Neodnímatelný rukáv

Fixné rukávy
Odnímatelný rukáv
Odopínacie rukávy

4 v 1 Vesty
Neodnímatelný rukáv

Fixné rukávy
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*
  BOAT =  SEA.

100% CO CO/EA CO/PL/EA CO/PL 100% CO CO/EA 100% CO

Workinstyle

FOREST
 FOREST  

STRETCH
 FOREST  

SUMMER
 FOREST WINTER

FOREST POLAR

Formal CLASSICS
 

CLASSIC / HALF SEASON
 

Denim Casual

SAN FRANCISCO
 

MUSTANG
 

LOS ANGELES

LAS VEGAS
 

  

Denim Pro

WEST
 

HUMMER
 

Sport

Sweatpants

JOGGING+

SEATTLE
 

FREEDOM+
 

RIMINI  
SUMMER

 

DENSITY

BOAT
 *

CALIFORNIA
 

JEEP

GAME

COMBAT
 

Kalhoty | Nohavice

Celoroční | Celoročné Letní | Letné
Zimní
Zimné

Bermudy
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GALE KIDS
 

Casual

NORTH KIDS 2.0
 

PACIFIC KIDS 2.0
 

CO/PL 280 g. ORLANDO KIDS
 

CO/PL 300 g. ZICO+
 

COLORADO+
 

CO/PL 300 g. 2 colors JUNIOR+
 

CO/PL French Terry

Piquet VENICE KIDS
 

VENICE KIDS
 

Jersey NAUTIC KIDS
 

 Combo

SEATTLE KIDS
 

FREEDOM+ KIDS
 

COMBAT KIDS
 

100% CO SUNSET KIDS
 

Sport 100% PL RUNNER KIDS
 

DĚTI | DETI

Softshellové Bundy

Neodnímatelná kapuce
Fixná kapucňa

3 Vrstvy

Bundy

Zateplený
S výplňou

Celoroční
Celoročné

Mikiny

Kulatý výstřih
Ku krku

Polozip
Polovičný zips

Celozip
Celý zips

Kapuce
Kapucňa

Polokošile | Polokošele

Krátký rukáv
Krátke rukávy

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Kalhoty
Nohavice

Bermudy

Trička | Tričká

Krátký rukáv
Krátke rukávy

308308  Products map Products map
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A
AIRSPACE 2.0 185

ALASKA 124

ASPEN+ 113

ASPEN+ LADY 113

ATLANTA+ 94

ATLANTA+ LADY 95

ATLANTIC 2.0 135

ATLANTIC LADY 2.0 135

AUSTIN 83

AVIAZIONE 55

AZUA 2.0 183

B
BACKFIRE 32

BADGE HOLDER 271

BERING 130

BEVERLY 34

BOARDING 197

BOAT 231

HUMMER LADY 223

I
IMAGE 203

IMAGE LADY 203

INDIANAPOLIS 150

INFORMAL 154

INFORMAL LADY 154

INTERCONTINENTAL 2.0 168

ITALIA 53

J
JEEP 237

JOGGING+ 225

JUNIOR+ 261

L
LABRADOR 207

LANCER 166

LAS VEGAS 219

LEEDS 64

LONG-NATION 59

LONG-NATION LADY 59

LOOK 37

LOOK MAN 37

LOS ANGELES 219

BRIGHTON 201

BRIGHTON LADY 201

BUSINESS 195

BUSINESS LADY 195

C
CALIFORNIA 237

CAMBRIDGE 64

CANADA 79

CASUAL 181

CASUAL LADY 181

CHIC 66

CLASS+ 90

CLASS+ LADY 90

CLASSIC/HALF SEASON 210

CLASSIC LADY/HSEAS. 210

CLASSICS 209

CLASSICS LADY 209

CLIMBER 117

COLORADO+ 261

COMBAT 241

COMBAT KIDS 269

COMBAT LADY 241

D
DALLAS+ 100

DALLAS+ LADY 101

DAYTONA 175

DENSITY 234

DESK 196

DESK LADY 196

DOLOMITI+ 109

DUBLIN 120

DUBLIN LADY 120

E
EASY+ 116

EASY+ LADY 116

ELEGANCE 204

EMB-BADGE HOLDER 271

ESCAPE 162

EXTREME 128

EXTREME LADY 128

F
FENCER 32

FIGHTER 2.0 165

FIGHTER FX MID 165

FLAG 24

FLEXTOP 38

FLIGHT 189

FLIGHT LADY 189

FLORENCE 46

FLORENCE KIDS 258

FLORENCE LADY 47

FLORIDA 34

FLY 193

FOREST 211

FOREST LADY 211

FOREST LADY STRETCH 213

FOREST POLAR 215

FOREST STRETCH 213

FOREST/SUMMER 214

FOREST/SUMMER LADY 214

FOREST/WINTER 215

FRANCE 54

FREE 19

FREE LADY 19

FREEDOM+ 228

FREEDOM+ KIDS 267

FREEDOM+ LADY 228

FREELANCE 153

FREETIME 153

G
GALAXY 156

GALE 123

GALE KIDS 262

GALE LADY 123

GAME 239

GATE 178

GATE LADY 178

GLAMOUR 63

GLASGOW 129

H
HAWAII+ 104

HAWAII+ LADY 105

HORIZON LADY R. 2.0 173

HORIZON R. 2.0 173

HOUSTON 84

HUMMER 223

VYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
ZBOŽÍZBOŽÍ
Kompletní abecední seznam pro identifi-
kaci výrobku, který hledáte.

VYHVYHĽĽADÁVANIE ADÁVANIE 
POLOŽKYPOLOŽKY
Kompletný abecedný zoznam na identifikovanie hľa-
daného výrobku.
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NAZIONALE LADY 89

NEPAL 110

NEW ORLEANS 71

NORTH 2.0 146

NORTH KIDS 2.0 265

NORTH LADY 2.0 146

NORTH R. 2.0 147

NORWAY 111

NORWAY LADY 111

O
OREGON 133

ORION 2.0 158

ORLANDO 73

ORLANDO KIDS 259

OSLO 117

P
PACIFIC 2.0 137

PACIFIC LADY 2.0 137

PACIFIC R. 2.0 139

PACIFIC KIDS R. 2.0 263

PACIFIC LADY R. 2.0 139

PANAMA+ 86

PANAMA+ LADY 87

PARKATRIS 170

PARTY 26

PARTY LADY 26

PERTH 119

PERTH LADY 119

PHANTOM 166

PINETA 23

PINETA LADY 23

PIRENEI 108

POCKET 190

PORTLAND 98

PRESTIGE 62

PRINT 15

R
RADAR 2.0 183

RENEGADE 160

RENEGADE MID 161

RIMINI SUMMER 233

RIMINI SUMMER LADY 233

RIO 82

ROME 41

RUNNER 29

RUNNER KIDS 255

RUNNER LADY 29

RUNNING 30

RUNNING LADY 30

M
MALIBU+ 76

MALIBU+ LADY 76

MANAGER 199

MANAGER LADY 199

MAPS 145

MAVERICK 2.0 91

MELBOURNE 88

MEMORY 179

MEMPHIS 60

MEMPHIS LADY 60

MIAMI+ 80

MIAMI+ LADY 81

MIG 2.0 186

MISTRAL+ 74

MISTRAL+ LADY 75

MUSTANG 218

MUSTANG LADY 218

N
NATION 56

NATION LADY 57

NAUTIC 51

NAUTIC KIDS 257

NAUTIC LADY 51

NAZIONALE 89

SUNSET 16

SUNSET KIDS 253

SUNSET LADY 17

SYDNEY 88

T
THERMO PRO 160 SS 243

THERMO PRO 240 LS 245

THERMO PRO 240 LPANT 249

THERMO PRO LADY 240 LS 245

THERMO PRO LADY 240 LPANT 249

THERMO PRO 280 LS 248

THERMO PRO 280 SS 246

THUNDER 167

TIME 180

TORNADO 169

TORNADO LADY 169

TORNADO PLUS 170

TORONTO 92

TRAINING 68

TRAINING LADY 68

TRIP 131

TRIP LADY 131

TROPHY 206

TROPHY LADY 206

S
SAILING 2.0 149

SAILING R. 2.0 149

SAN FRANCISCO 217

SAN FRANCISCO LADY 217

SEA 231

SEATTLE 226

SEATTLE KIDS 267

SEATTLE LADY 226

SHEFFIELD 67

SHORE 35

SHUTTLE 2.0 185

SKIPPER 48

SKIPPER LADY 49

SMASH 35

SOFT+ 107

SOUND+ 28

SOUND+ LADY 28

SOUTH R. 2.0 174

SPEED 177

SPRING 205

STAR 182

STORM 126

SUNNY 125

SUNRISE 20

SUNRISE LADY 21

V
VANCOUVER 82

VENICE 44

VENICE KIDS 257

VENICE LADY 45

VENICE PRO 43

VERONA 42

V-NECK 31

V-NECK LADY 31

W
WANTED 186

WARM 2.0 157

WEST 221

WEST LADY 221

WIND 143

Y
YOUNG 27

YOUNG LADY 27

Z
ZICO+ 259
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