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WINDOR

WALLEN

velikosti / sizes: S – XXL
barva / color: 1 černá/black , 2 modrá/blue, 3 zelená/green

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 oranžová/orange, 2 modrá/blue, 3 bílá/blue

technická sportovní bunda na lyže
technical ski jacket

technická ski racová bunda
technical ski race jacket

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • anatomický střih rukávů
• ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa
na permanentku na rukávu • čistič na brýle • integrovaná elastická kukla • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou •
zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • zpevněná ramena • vnitřní elastický rukáv

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • anatomický střih rukávů
• ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa
na permanentku na rukávu • čistič na brýle • integrovaná elastická kukla • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou •
zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape of sleeves • protective
reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket
for a skipass • goggle cleaner • integrated elastic masque • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with
garage flap protection • slightly longer back pannel • reinforcement on shoulders • inner elastic sleeve

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape of sleeves • protective
reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket
for a skipass • goggle cleaner • integrated elastic masque • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with
garage flap protection • slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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SKI RAce • MUŽI / men

SKI RAce • MUŽI / men


prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h



SKI • MUŽI / men

SKI RAce • MUŽI / men








MENG

bristol

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černo-modrá/black-blue, 2 černo-oranžová/black-orange, 3 zelená/green

mens ski pants
pánské lyžařské kalhoty

TECHNICKÁ SKI BUNDA
tECHNICAL SKI JACKET

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • ochranné reflexní prvky
• sněhový pás s protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • spodní část nohavic vyztužená speciální fólií
chránící proti oděru • nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • zateplené kapsy

kompletně podlepené švy • hlavní zip krytý légou • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem •
anatomický střih rukávů • ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené
hlavní kapsy • kapsa na permanentku na rukávu • čistič na brýle • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • zateplený
límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • zpevněná ramena • vnitřní elastický rukáv

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • protective reflective details •
snowlocker with anti-slipping rubber • detachable and adjustable braces • bottom hem of legs reinforced by a special
foil, protecting before abrasion • adjustable waist with prolonged back part • warmed pockets

fully taped seams • main zipper covered by flap • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape
of sleeves • protective reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main
pockets • sleeve pocket for a skipass • goggle cleaner • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with
garage flap protection • slightly longer back pannel • reinforcement on shoulders • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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BRADFOR

BRODER

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 zelená/green, 3 černá/black

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 zelená/green, 3 černá/black, 4 oranžová/orange

pánskÁ SKI BUNDA
men ski JACKET

pánské lyžařské kalhoty
men ski pants

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • anatomický střih rukávů •
ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa na
permanentku na rukávu • čistič na brýle • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • zateplený límec s ochraným překrytím
zipu • mírně prodloužený zadní díl • zpevněná ramena • vnitřní elastický rukáv

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • ochranné reflexní prvky
• sněhový pás s protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • vyztužená spodní část nohavic chránící proti
oděru • nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • rozepnutí ve spodní části nohavic

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape of sleeves • protective
reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket
for a skipass • goggle cleaner • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with garage flap protection •
slightly longer back pannel • reinforcement on shoulders • inner elastic sleeve

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • protective reflective details •
snowlocker with anti-slipping rubber • detachable and adjustable braces • reinforced bottom hem of legs protecting
before abrasion • adjustable waist with prolonged back part • zipped opening at bottom part of leg

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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SKI • MUŽI / men

SKI • MUŽI / men


prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

outdoor • MUŽI / men

SKI • MUŽI / men












GALTI M

DEREL M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue, 3 zelená/green

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 antracit/anthracite, 2 modrá/blue, 3 zelená/green

pánské lyžařské softshelové kalhoty
men softshell ski pants

outdoorová budna 2 v 1
outdoor 2-in-1 jacket

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • sněhový pás s
protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • vyztužená spodní část nohavic chránící proti oděru •
nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • rozepnutí ve spodní části nohavic

univerzální outdoorová bunda 2 v 1 • možnost kombinovat vnitřní i vnější bundu • vnější nepromoková bunda s
membránou • podlepené švy • odnímatelná kapuce • odvětrání se síťovinou • nastavitelné rukávy a spodní lem • vnitřní
počesaná flísová bunda na zip se dvěmi kapsami • vnitřní bundu lze nosit i samostatně

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • snowlocker with anti-slipping
rubber • detachable and adjustable braces • reinforced bottom hem of legs protecting before abrasion • adjustable waist
with prolonged back part • zipped opening at bottom part of leg

universal outdoor 2-in-jacket • possibility of combining outer and inner jacket • outer waterproof jacket with membrane
• taped seams • detachable hood • ventilation with mesh • adjustable sleeves and bottom hem • inner brushed fleece
jacket with zipper and 2 pockets • inner jacket can be used also separatelly

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější bunda/outer jacket

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

vnitřní bunda/inner jacket
100% Polyester fleece
100% Polyester fleece
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outdoor • MUŽI / men





NOREL M

NERD

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 šedá/grey

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue, 3 červená/red

zateplená zimní bunda
insulated winter jacket

zateplená zimní bunda
insulated winter jacket

univerzální design vhodný i do města • podlepené švy • mírně prodloužený zadní díl • vyšší límec s překrytím zipu u
brady • odnímatelná kapuce • nastavitelné rukávy a spodní lem

univerzální design vhodný i do města • podlepené švy • ochranné reflexní prvky • mírně prodloužený zadní díl
• vyšší límec s překrytím zipu u brady • odnímatelná kapuce

all-purpose design suitable for using in a city • taped seams • slightly longer back pannel • higher collar with protective
flap at the chin • detachable hood • adjustable sleeves and bottom hem

all-purpose design suitable for using in a city • taped seams • protective reflective details • slightly longer back
pannel • higher collar with protective flap at the chin • detachable hood

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

outdoor • MUŽI / men

outdoor • MUŽI / men




NOREST

ENDER NEW

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 šedá/grey

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black

zateplená zimní vesta
insulated winter vest

pánské celorozepínací softshelové kalhoty
men softshell pants with long side zippers

univerzální design vhodný i do města • podlepené švy • mírně prodloužený zadní díl • vyšší límec s překrytím zipu u
brady • nastavitelné rukávy a spodní lem

plně rozepínací kalhoty • přední zipové kapsy • opasek • tvarované nohavice

all-purpose design suitable for using in a city • taped seams • slightly longer back pannel • higher collar with protective
flap at the chin • adjustable sleeves and bottom hem

fully zip-up pants • front side zipper pockets • waistbelt included • anatomic shape of legs

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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LINDER M

LIMB

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 tmavě modrá/dark blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 tmavě modrá/dark blue

teplé softshelové kalhoty
warm softshell pants

pánské softshelové kalhoty
men softshell pants

snadno dostupné boční kapsy • boční 3D zipové kapsy • opasek • tvarované nohavice

kapsy na zadním díle na zip • boční zipová kapsa • elastický pas • zvýšený zadní díl

front side zipper pockets • side patch zipper pockets • waistbelt included • anatomic shape of legs

back pockets with zipper • side zipper pocket • elastic waist • prolonged back part

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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outdoor • MUŽI / men

outdoor • MUŽI / men


prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h







down • MUŽI / men

down • MUŽI / men








ARKTIDA

HERAL M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1modrá/blue, 2 oranžová/orange, 3 antracit/anthracite, 4 zelená/green

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 zelená/green, 2 červená/red, 3 modrá/blue

extrémní péřová bunda do nejnáročnějších klimatických podmínek
extreme down jacket for the most demanding climatic conditions

sportovní péřová bunda vhodná i do města
sports down jacket suitable for city

testováno v extrémních podmínkách -30°C • dokonalý tepelný komfort • prodloužená délka • prostorná kapuce s vyztuženým kšiltem • dostupné kapsy s voděodolným zipem • hlavní zip překryt légou • odvětrání v podpaží • reflexní prvky •
stahování spodního lemu • vysoký límec s překrytím hlavního zipu

bunda s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • voděodolný zip • raglánový střih rukávů • stahování na okraji
rukávů • vnitřní elastický rukáv

tested at extreme temperatures of -30°C • perfect thermal comfort • prolonged length of jacket • spacious hood with
reinforced hood visor • accessible pockets with waterproof pockets • main zipper covered with flap • armpit ventilation •
reflective parts • bottom hem possible to adjust • high collar with covering at the top of main zipper

jacket with quality down padding • adjustable hood • waterproof zipper • raglan sleeve construction • sleeve hem
adjustment • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky-Tech 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose
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Flory m

Form m

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 tmavě šedá/dark grey, 3 žlutá/yellow

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 zelená/green, 3 žlutá/yellow, 4 černá/black

pánská péřová bunda vhodná do města
mens down jacket suitable for city

sportovní péřová bunda
sports down jacket

bunda s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • elastické ukončení rukávů a lemu bundy • vnitřní a vnější kapsa

bunda s kvalitní péřovou výplní • zajímavé prošívaní a sportovní design • nastavitelná kapuce • vnitřní a vnější kapsa •
raglánový střih rukávů • elastické ukončení rukávů a lemu bundy

jacket with quality down padding • adjustable hood • elastic binding in sleeve and body hem • inner and outer pocket

jacket with quality down padding • interesting stitching through and sports design • adjustable hood • inner and outer
pocket • raglan sleeve construction • elastic binding on sleeve and body hem

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane
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down • MUŽI / men

down • MUŽI / men


• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose



down • MUŽI / men

down • MUŽI / men




DREES M

DEEP

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue, 2 tmavě červená/dark red

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 šedá/grey

tenká péřová bunda
light down jacket

pánská péřová vesta
men down vest

bunda s kvalitní péřovou výplní • zajímavé prošívaní • možné užití jako převlečná vrstva • vnější kapsy • elastické ukončení rukávů a lemu bundy

vesta s kvalitní péřovou výplní • vnitřní a vnější kapsa • mírně prodloužený zadní díl

jacket with quality down padding • interesting stitching through • possible to use like ine inner layer • outer pockets •
elastic binding on sleeve and body hem

vest with quality down padding • inner and outer pocket • slightly longer back pannel

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky-Tech 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose
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APELI M

BRODY

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue, 2 limetková/ lime green, 3 oranžová/orange

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 tmavě modrá/dark blue, 3 oranžová/orange

teplá softshell bunda do každého počasí
all weather-friendly warm softshell jacket

pánská softshelová bunda ideální pro turistiku
mens softshell jacket ideal for tourism

fleecová laminovaná podšívka • napevno všitá kapuce • zadní díl lehce prodloužený • ochranná léga v horní části hlavního zipu • stahování ve spodním lemu bundy • pryžové táhlo na manžetě rukávu pro snadnější manipulaci • odvětrání
v podpaží

fleecová laminovaná podšívka • slim fit • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • zadní díl lehce prodloužený
• odnímatelná a nastavitelná kapuce • stahování ve spodním lemu bundy • koncovky rukávů nastavitelné na suchý zip
• odvětrání v podpaží

fleece bonded inner material • fixed hood • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper •
drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • rubber cuff puller for easier adjustment • reflective details

fleece bonded inner material • slim fit shape • elasticity of material to provide better movement comfort • back pannel
slighlty longer • detachable and adjustable hood • drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • sleeve cuff
adjustment with velcro • ventilation at the armpit

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside
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softshell • MUŽI / men

softshell • MUŽI / men


prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside

prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h



softshell • MUŽI / men

softshell • MUŽI / men










BELA M

Badis

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 modrá/blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 zelená/green, 2 antracit/anthracite, 3 modrá/blue, 4 červená/red

pánská softshelová bunda ideální do města
mens softshell jacket ideal for city

vícesezónní softshellová bunda
multiple season´s softshell jacket

fleecová laminovaná podšívka • úpletový vzhled • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • pevná kapuce •
stahování ve spodním lemu bundy

laminovaná podšívka z trikotu • odnímatelná a nastavitelná kapuce • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu
• zadní díl lehce prodloužený • ochranná léga v horní části hlavního zipu • stahování ve spodním lemu bundy • gumové
táhlo na manžetě rukávu pro snadnější manipulaci • odvětrání v podpaží

fleece bonded inner material • woven outlook • elasticity of material to provide better movement comfort • fixed hood
• drawcord adjustment at the bottom hem of jacket

jersey bonded inner material • detachable and adjustable hood • elasticity of material to provide better movement
comfort • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper • drawcord adjustment at the bottom hem
of jacket • rubber cuff puller for easier adjustment • ventilation at the armpit

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside

prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining
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cross country • MUŽI / men

softshell • MUŽI / men








BOGLE

Hallen new

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 navy/navy, 3 zelená/green

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue

lehká softshell bunda
light softshell jacket

velmi lehká softshell bunda vhodná nejen na běžky
very lite softshell jacket suitable not only for cross contry skiing

vysoce elastický softshellový materiál • pevně všitá kapuce • zadní díl lehce prodloužený • ochranná léga v horní části
hlavního zipu • stahování ve spodním lemu bundy • gumové táhlo na manžetě rukávu pro snadnější manipulaci • reflexní prvky

softshell bunda vhodná na běh a běžecké lyžování • zadní kapsy • reflexní prvky • náprsní kapsa na zip • elastický
komfortní materiál • ochranný kryt brady

high-elasticity softshell material • fixed hood • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper •
drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • rubber cuff puller for easier adjustment • reflective details

softshell jacket suitable for running and cross country skiing • back pockets • reflective parts • zippered chest
pocket • elastic comfort material • cover chin protection

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkým úpletovým polyesterem na zadní straně
100% Polyester with laminated membrane and light knitted polyester on backside
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prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• XT-Lite Stretch 5.000

100% Polyester laminovaný s flísovou podšívkou a funkční membránou
100% Polyester laminated with fleece on backside and functional membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

cross country • MUŽI / men

cross country • MUŽI / men
vvvvv

vvvvv





HOLY M

HARB M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black

funkční softshell
softshellová
vesta
vesta
s reflexními prvky
functional softshell vest with fleece reflective details

elastické kalhoty na běh/běžecké lyžování
elastic pants for running/cross country skiing

vysoce elastický softshelový materiál • lehce prodloužený zadní díl • vyšší límec s překrytím zipu u brady • reflexní detaily

přední díl s membránou • zadní strana bez membrány (powerstretch materiál) • malá vnitřní kapsa • zadní venkovní
kapsa na zip • elastický pás • spodní část nohavic rozepínatelná - s reflexní paspulí

fully taped seams • high-elasticity softshell material • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper
• reflective details

front part with laminated membrane • back part without membrane (powerstretch material) • inner small pocket • outer
pocket on back part with zipper • elasticated waist • bottom part of leg with zipper and reflective piping

voděodolnost / waterproof • 7.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 7.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Stretch-Lite softshell 7.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Stretch-Lite softshell 7.000 + Powerstretch

100% Polyester s laminovanou membránou s lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining
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Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men

cross country • MUŽI / men







HABEN

ZOREL M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue, 3 zelená/green

elastické kalhoty vhodné na běžky
elastic pants for cross country skiing

pánský flísový rolák
men fleece turtleneck

praktické elastické šle • zip na předním díle • reflexní prvky • zip ve spodní části nohavic • kapsička na zadním díle

měkký elastický materiál • krátký reverzní zip s překrytím u brady • praktický stojáček

practical elastic braces • zipper at front side • reflective details • zipper at bottom part of leg • pocket on back part of
pants

soft elastic material • short reversible zipper with chin protection • practical stand-up collar

voděodolnost / waterproof • 7.000 mm H₂O
MATERIÁL / MATERIAL

• Stretch-Lite softshell 7.000 + Powerstretch

100% Polyester s laminovanou membránou s lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining
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prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h
MATERIÁL / MATERIAL
• Clima fleece

100% Polyester fleece



Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men

Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men








ALEN M

BURNY M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 zelená/green, 2 tmavě modrá/dark blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 šedá/grey

pánská fleecová bunda
men fleece jacket

sportovní mikina pro všestranné užití
sports sweatshirt for versatile usage

měkký elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • praktický stojáček • boční zipové kapsy

měkký a přirozený elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft elastic material • reversible zipper with chin protection • practical stand-up collar • side zipper pockets

soft and natural elastic material • reversible zipper with chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up
collar

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece

• S-Therm

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou
100% Polyester fleece with brushed inner side
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AREST

NORY M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 hnědá/brown

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 hnědá/brown

pohodlná sportovní mikina
sports and comfortable sweatshirt

pánský pohodlný svetr
mens comfortable sweater

měkký a přirozený elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • pevně všitá kapuce

měkký elastický hřejivý materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft and natural elastic material • reversible zipper with chin protection • fixed hood

soft elastic warm material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• S-Therm

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou
100% Polyester fleece with brushed inner side
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Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men

Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men


• Clima fleece - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation



Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men

Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men








APOL M

MILGO M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 antracitová/anthracite, 2 žlutá/yellow

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 červená/red

pánský hřejivý svetr s kapucí
mens warm sweater with hood

pohodlný svetr
comfortable sweater

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Therm-Comfort - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation

• Therm-Comfort - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation
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KLAIDER M

BROFER NEW M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 antracit/anthracite

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 antracit/anthracite

pásnký svetr se vzorem
men sweater with pattern

pánská flísová vesta
men fleece vest

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

jemný flís • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček • elastické okraje

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

soft fleece • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar • elastic binding on bottom and
sleeve edge

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation
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Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men

Druhá vrstva / second layer • MUŽI / men


• Clima fleece

100% Polyester fleece

down • MUŽI / men


florel M
velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 černá/black, 2 žlutá/yellow, 3 světle šedá/light grey

péřová vesta
down vest
vesta s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • elastické ukončení rukávů a lemu bundy • vnitřní a vnější kapsa

Body warmer with top quality down filling • Elastic cuffs and hem of the jacket • Inner and outer pocket

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

ŽENY / WOMEN

DÁMSKÝ
WOmen

windproof

nízká váha
light weight

REFLEXNÍ PRVKY
REFLECTION POINTS

ALL YEAR

waterproof

prodyšnost
BREATHABLE

WATERPROOF ZIPPERS

ELASTICITA
ELASTICITY

TEPELNÁ IZOLACE
THERMAL INSULATION

MASKA Z LYCRY
LYCRA MASK

MP3 KAPSA
MP3 POCKET

2v1
2 in 1
YKK
YKK









WELLY

WONDY

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 zelená/green

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 bílá/white, 2 růžová/pink, 3 zelená/green

technická sportovní bunda na lyže
Technical SKI Jacket

technická ski racová bunda
technical ski race jacket

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • hlavní zip krytý légou •
anatomický střih rukávů • ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené
hlavní kapsy • kapsa na permanentku na rukávu • čistič na brýle • integrovaná elastická kukla • odvětrání na zip se
vsazenou síťovinou • zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • anatomický střih rukávů
• ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa
na permanentku na rukávu • čistič na brýle • integrovaná elastická kukla • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou •
zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • main zipper coverd by flap • anatomical shape
of sleeves • protective reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main
pockets • sleeve pocket for a skipass • goggle cleaner • integrated elastic masque • zipper ventilation with inserted a
mesh • warmed collar with garage flap protection • slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape of sleeves • protective
reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket
for a skipass • goggle cleaner • integrated elastic masque • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with
garage flap protection • slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

32

ski race • ženy / women

ski race • ženy / women


prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h



ski • ženy / women

ski race • ženy / women






Menda

BILLIE

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 vínová/wine

technické lyžařské kalhoty
technical ski pants

technická ski bunda
technical ski jacket

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • ochranné reflexní prvky
• sněhový pás s protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • spodní část nohavic vyztužená speciální fólií
chránící proti oděru • nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • zateplené kapsy

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • anatomický střih rukávů •
ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa na
permanentku na rukávu • čistič na brýle • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • zateplený límec s ochraným překrytím
zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • protective reflective details •
snowlocker with anti-slipping rubber • detachable and adjustable braces • bottom hem of legs reinforced by a special
foil, protecting before abrasion • adjustable waist with prolonged back part • warmed pockets

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • anatomical shape of sleeves • protective
reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket
for a skipass • goggle cleaner • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with garage flap protection •
slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 20.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 20.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 20.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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Bromy

Brita

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue, 2 růžová/pink, 3 vínová/wine

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 antracitová/anthracite, 2 červená/red, 3 modrá/blue, 4 zelená/green

dámská ski bunda s odnímatelným kožíškem na kapuci
ladies ski jacket with removeable hood fur

dámské lyžařské kalhoty
ladies ski pants

kompletně podlepené švy • odnímatelná a nastavitelná kapuce s vystuženým kšiltem • hlavní zip krytý légou •
anatomický střih rukávů • ochranné reflexní prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené
hlavní kapsy • kapsa na permanentku na rukávu • čistič na brýle • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • zateplený
límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • zpevněná ramena • vnitřní elastický rukáv

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • ochranné reflexní prvky
• sněhový pás s protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • vyztužená spodní část nohavic chránící proti
oděru • nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • rozepnutí ve spodní části nohavic

fully taped seams • detachable and adjustable hood with welded visor • main zipper covered by flap • anatomical shape
of sleeves • protective reflective details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main
pockets • sleeve pocket for a skipass • goggle cleaner • zipper ventilation with inserted a mesh • warmed collar with
garage flap protection • slightly longer back pannel • reinforcement on shoulders • inner elastic sleeve

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • protective reflective details •
snowlocker with anti-slipping rubber • detachable and adjustable braces • reinforced bottom hem of legs protecting
before abrasion • adjustable waist with prolonged back part • zipped opening at bottom part of leg

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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ski • ženy / women

ski • ženy / women


prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

Outdoor • ženy / women

ski • ženy / women












Galti L

Derel l

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 zelená/green, 3 červená/red

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 růžová/pink, 2 modrá/blue, 3 černá/black

dámské lyžařské softshelové kalhoty
ladies softshell ski pants

outdoorová budna 2 v 1
outdoor 2-in-1 jacket

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • odvětrání na zip se vsazenou síťovinou • sněhový pás s
protiskluzovou gumou • odnímatelné a nastavitelné šle • vyztužená spodní část nohavic chránící proti oděru •
nastavitelný pás se zvýšeným zadním dílem • rozepnutí ve spodní části nohavic

univerzální outdoorová bunda 2 v 1 • možnost kombinovat vnitřní i vnější bundu • vnější nepromoková bunda s
membránou • podlepené švy • odnímatelná kapuce • odvětrání se síťovinou • nastavitelné rukávy a spodní lem • vnitřní
počesaná flísová bunda na zip se dvěmi kapsami • vnitřní bundu lze nosit i samostatně

fully taped seams • anatomic shape of legs • zipped ventilation with inserted a mesh • snowlocker with anti-slipping
rubber • detachable and adjustable braces • reinforced bottom hem of legs protecting before abrasion • adjustable waist
with prolonged back part • zipped opening at bottom part of leg

universal outdoor 2-in-jacket • possibility of combining outer and inner jacket • outer waterproof jacket with membrane
• taped seams • detachable hood • ventilation with mesh • adjustable sleeves and bottom hem • inner brushed fleece
jacket with zipper and 2 pockets • inner jacket can be used also separatelly

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější bunda/outer jacket

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

vnitřní bunda/inner jacket
100% Polyester fleece
100% Polyester fleece
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NOREL L

nARAL

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 červená/red, 2 tmavě šedá/dark grey, 3 šedá/grey

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 červená/red, 3 modrá/blue

zateplená zimní bunda
insulated winter jacket

zateplená zimní bunda
insulated winter jacket

univerzální design vhodný i do města • podlepené švy • mírně prodloužený zadní díl • vyšší límec s překrytím zipu u
brady • odnímatelná kapuce • nastavitelné rukávy a spodní lem

univerzální design vhodný i do města • podlepené švy • ochranné reflexní prvky • mírně prodloužený zadní díl
• vyšší límec s překrytím zipu u brady • odnímatelná kapuce

all-purpose design suitable for using in a city • taped seams • slightly longer back pannel • higher collar with protective
flap at the chin • detachable hood • adjustable sleeves and bottom hem

all-purpose design suitable for using in a city • taped seams • protective reflective details • slightly longer back
pannel • higher collar with protective flap at the chin • detachable hood

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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Outdoor • ženy / women

Outdoor • ženy / women


prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h



Outdoor • ženy / women

Outdoor • ženy / women






Linder L

LIMBIE

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 zelená/green

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 červená/red

teplé softshelové kalhoty
warm softshell pants

dámské softshelové kalhoty
women softshell pants

snadno dostupné boční kapsy • boční 3D zipové kapsy • opasek • tvarované nohavice

kapsy zadním díle na zip • boční zipová kapsa • elastický pas • zvýšený zadní díl

front side zipper pockets • side patch zipper pockets • waistbelt included • anatomic shape of legs

back pockets with zipper • side zipper pocket • elastic waist • prolonged back part

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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Arktis

Heral l

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 zelená/green, 2 růžová/pink, 3 modrá/blue, 4 červená/red

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 růžová/pink, 2 zelená/green, 3 červená/red

extrémní péřová bunda do nejnáročnějších klimatických podmínek
extreme down jacket for the most demanding climatic conditions

sportovní péřová bunda vhodná i do města
sports down jacket suitable for city

testováno v extrémních podmínkách -30 st • dokonalý tepelný komfort • prodloužená délka • prostorná kapuce s
vyztuženým kšiltem • dostupné kapsy s voděodolným zipem • hlavní zip překryt légou • odvětrání v podpaží • reflexní
prvky • stahování spodního lemu • vysoký límec s překrytím hlavního zipu • projmutý střih podrtrhující ženkost

bunda s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • voděodolný zip • raglánový střih rukávů • stahování na okraji
rukávů • vnitřní elastický rukáv • projmutý střih podrtrhující ženkost

tested at extreme temperatures of -30°C • perfect thermal comfort • prolonged length of jacket • spacious hood with
reinforced hood visor • accessible pockets with waterproof pockets • main zipper covered with flap • armpit ventilation
• reflective parts • bottom hem possible to adjust • high collar with covering at the top of main zipper • shape of jacket
underlines feminity

jacket with quality down padding • adjustable hood • waterproof zipper • raglan sleeve construction • sleeve hem
adjustment • inner elastic sleeve • shape of jacket underlines feminity

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky-Tech 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane
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down • ženy / women

down • ženy / women


• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky-Tech 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose







down • ženy / women

down • ženy / women










Flory L

Form L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 šedá/grey, 3 vínová/wine, 4 světle modrá/ light blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 růžová/pink, 2 světle modrá/light blue, 3 fialová/violet, 4 černá/black

dámská péřová bunda vhodná do města
ladies down jacket suitable for city

sportovní péřová bunda
sports down jacket

bunda s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • elastické ukončení rukávů a lemu bundy • vnitřní a vnější kapsa

bunda s kvalitní péřovou výplní • zajímavé prošívaní a sportovní design • nastavitelná kapuce • vnitřní a vnější kapsa •
raglánový střih rukávů • elastické ukončení rukávů a lemu bundy

jacket with quality down padding • adjustable hood • elastic binding in sleeve and body hem • inner and outer pocket

jacket with quality down padding • interesting stitching through and sports design • adjustable hood • inner and outer
pocket • raglan sleeve construction • elastic binding on sleeve and body hem

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

39









Drees l

Daily

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 červená/red

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 šedý melír/grey melange, 3 vínová/wine

tenká péřová bunda
light down jacket

dámský péřový kabátek
ladies down coat

bunda s kvalitní péřovou výplní • zajímavé prošívaní • možné užití jako převlečná vrstva • vnější kapsy • elastické
ukončení rukávů a lemu bundy

kabátek s kvalitní péřovou výplní • zajímavé prošívaní a design • nastavitelná kapuce • vnější zipové kapsy • reverzní zip
• vnitřní elastický rukáv • projmutý střih podtrhující ženskost

jacket with quality down padding • interesting stitching through • possible to use like ine inner layer • outer pockets •
elastic binding on sleeve and body hem

coat with quality down padding • interesting stitching through and design • adjustable hood • outer zipper pockets •
reversible zipper • inner elastic sleeve • shape of jacket underlines femininity

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane
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down • ženy / women

down • ženy / women


• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with lamined membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose





softshell • ženy / women

softshell • ženy / women










Apeli L

BONNIE

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue, 2 červená/red, 3 oranžová/orange

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1modrá/blue, 2 červená/red, 3 fialová/violet, 4 světle zelená/light green

teplá softshell bunda do každého počasí
all weather-friendly warm softshell jacket

dámská softshelová bunda do každého počasí
all weather-friendly women softshell jacket

fleecová nalaminovaná podšívka • napevno všitá kapuce • zadní díl lehce prodloužený • ochranná léga v horní části
hlavního zipu • stahování ve spodním lemu bundy • pryžové táhlo na manžetě rukávu pro snadnější manipulaci •
odvětrání v podpaží

fleecová nalaminovaná podšívka • slim fit • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • zadní díl lehce
prodloužený • odnímatelná a nastavitelná kapuce • ochranná léga v horní části hlavního zipu • stahování ve spodním
lemu bundy • koncovky rukávů nastavitelné na suchý zip • odvětrání v podpaží

fleece bonded inner material • fixed hood • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper •
drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • rubber cuff puller for easier adjustment • reflective details

fleece bonded inner material • slim fit shape • elasticity of material to provide better movement comfort • back pannel
slighlty longer • detachable and adjustable hood • covering flap at the top of front zipper • drawcord adjustment at the
bottom hem of jacket • sleeve cuff adjustment with velcro • ventilation at the armpit

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside

prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 10.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 10.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside
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BERY

Bela l

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 purpurová/purple, 2 černá/black

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 fialová/violet, 3 zelená/green

dámská softshelová bunda ideální pro turistiku
ladies softshell jacket ideal for tourism

dámská softshelová bunda ideální do města
ladies softshell jacket ideal for city

fleecová nalaminovaná podšívka • slim fit • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • zadní díl lehce
prodloužený • odnímatelná a nastavitelná kapuce • stahování ve spodním lemu bundy • koncovky rukávů nastavitelné
na suchý zip

fleecová nalaminovaná podšívka • úpletový vzhled • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • pevná kapuce
• stahování ve spodním lemu bundy

fleece bonded inner material • slim fit shape • elasticity of material to provide better movement comfort • back pannel
slighlty longer • detachable and adjustable hood • drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • sleeve cuff
adjustment with velcro

fleece bonded inner material • woven outlook • elasticity of material to provide better movement comfort • fixed hood
• drawcord adjustment at the bottom hem of jacket

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside
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softshell • ženy / women

softshell • ženy / women


prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside

prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h







softshell • ženy / women

softshell • ženy / women










Beky

Bolly

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1. černá/black, 2. červená/red, 3. světle modrá/light blue, 4. zelená/green

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 zelená/green, 2 růžová/pink, 3 fialová/violet, 4 tmavě modrá/dark blue

vícesezónní softshellová bunda
multiple season´s softshell jacket

lehká softshell bunda
light softshell jacket

nalaminovaná podšívka z trikotu • odnímatelná a nastavitelná kapuce • elasticita materiálu dodá větší komfort při
pohybu • zadní díl lehce prodloužený • stahování ve spodním lemu bundy • gumové táhlo na manžetě rukávu pro
snadnější manipulaci • odvětrání v podpaží

vysoce elastický softshellový materiál • pevně všitá kapuce • zadní díl lehce prodloužený • ochranná léga v horní části
hlavního zipu • stahování ve spodním lemu bundy • gumové táhlo na manžetě rukávu pro snadnější manipulaci •
reflexní prvky

jersey bonded inner material • detachable and adjustable hood • elasticity of material to provide better movement
comfort • back pannel slighlty longer • drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • rubber cuff puller for easier
adjustment • ventilation at the armpit

high-elasticity softshell material • fixed hood • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper •
drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • rubber cuff puller for easier adjustment • reflective details

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Pro Softshell 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkým úpletovým polyesterem na zadní straně
100% Polyester with laminated membrane and light knitted polyester on backside
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Bela Long

SARA

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 fialová/grey

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black

dámský softshelový kabát ideální do města
ladies softshell coat ideal for city

zateplený softshelový kabát
warm softshell coat

fleecová nalaminovaná podšívka • úpletový vzhled • elasticita materiálu dodá větší komfort při pohybu • pevná kapuce

fleecová nalaminovaná podšívka • vyšší límec s překrytím zipu pod bradou • nastavitelná kapuce • stahování v pase •
stahování ve spodním lemu bundy • kryté zipy s garáží proti průniku vody

fleece bonded inner material • woven outlook • elasticity of material to provide better movement comfort • fixed hood

fleece bonded inner material • higher collar with protective flap under chin • adjustable hood • drawcord adjustment in
waist • drawcord adjustment at the bottom hem of jacket • garaged zippers to prevent water penetration

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 3.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside
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softshell • ženy / women

softshell • ženy / women


prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Extend-Plus Softshell 3.000

100% Polyester s laminovanou membránou a speciálně tkaným polyesterem na rubové straně
100% Polyester with laminated membrane and special knitted polyester on backside

prodyšnost / breathability • 3.000 g/m²/24h

crosscountry • ženy / women

crosscountry • ženy / women

vvvvv
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hallie new

holy l

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 růžová/pink

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black

velmi lehká softshell bunda vhodná nejen na běžky
very lite softshell jacket suitable not only for cross contry skiing

funkční softshell vesta s reflexními prvky
functional softshell vest with fleece reflective details

softshell bunda vhodná na běh a běžecké lyžování • zadní kapsy • reflexní prvky • náprsní kapsa na zip • elastický
komfortní materiál • ochranný kryt brady

vysoce elastický softshelový materiál • lehce prodloužený zadní díl • vyšší límec s překrytím zipu u brady • reflexní detaily

softshell jacket suitable for running and cross country skiing • back pockets • reflective parts • zippered chest
pocket • elastic comfort material • cover chin protection

high-elasticity softshell material • back pannel slighlty longer • covering flap at the top of front zipper • reflective details

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 7.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• XT-Lite Stretch 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Stretch-Lite Softshell 7.000

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining
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druhá vrstva / second layer • ženy / women

crosscountry • ženy / women






Harb L

Zorel L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 červená/red, 2 modrá/blue, 3 fialová/violet

elastické kalhoty na běh/běžecké lyžování
elastic pants for running/cross country skiing

dámský flísový rolák
ladies fleece turtleneck

přední díl s membránou • zadní strana bez membrány (powerstretch materiál) • malá vnitřní kapsa • zadní venkovní
kapsa na zip • elastický pás • spodní část nohavic rozepínatelná - s reflexní paspulí

měkký elastický materiál • krátký reverzní zip s překrytím u brady • praktický stojáček

front part with laminated membrane • back part without membrane (powerstretch material) • inner small pocket • outer
pocket on back part with zipper • elasticated waist • bottom part of leg with zipper and reflective piping

soft elastic material • short reversible zipper with chin protection • practical stand-up collar

voděodolnost / waterproof • 7.000 mm H₂O
MATERIÁL / MATERIAL

• Stretch-Lite Softshell 7.000 + Powerstretch

100% Polyester s laminovanou membránou a lehkou polyesterovou podšívkou
100% Polyester with laminated membrane and light polyester lining

46



prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h
MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece



druhá vrstva / second layer • ženy / women

druhá vrstva / second layer • ženy / women








Alen l

BURNY L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 červená, 2 šedá/grey, 3 světle modrá/light blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 šedá/grey

dámská fleecová bunda
ladies fleece jacket

sportovní mikina pro všestranné užití
sports sweatshirt for versatile usage

měkký elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • praktický stojáček • boční zipové kapsy

měkký a přirozený elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft elastic material • reversible zipper with chin protection • practical stand-up collar • side zipper pockets

soft and natural elastic material • reversible zipper with chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up
collar

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece

• S-Therm

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou
100% Polyester with brushed inner side
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Arista

Nory l

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 šedá/grey, 2 světle modrá/light blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 purpurová/purple, 2 modrá/blue, 3 šedá/grey

pohodlná sportovní mikina
sports and comfortable sweatshirt

dámský pohodlný svetr
ladies comfortable sweater

měkký a přirozený elastický materiál • reverzní zip s překrytím u brady • pevně všitá kapuce

měkký elastický hřejivý materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft and natural elastic material • reversible zipper with chin protection • fixed hood

soft elastic warm material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

MATERIÁL / MATERIAL
• S-Therm

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou
100% Polyester with brushed inner side
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druhá vrstva / second layer • ženy / women

druhá vrstva / second layer • ženy / women


MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation



druhá vrstva / second layer • ženy / women

druhá vrstva / second layer • ženy / women








Apol l

Milgo L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1antracitová/anthracite, 2 zelená/green

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 hnědá/brown, 2 modrá/blue, 3. růžová/pink

dámský hřejivý svetr s kapucí
ladies warm sweater with hood

pohodlný svetr
comfortable sweater

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Therm-Comfort - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation

• Therm-Comfort - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation
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KLAIDER L

BROFER NEW L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 bílá/white, 2 antracitová/anthracite

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 antracitová/anthracite

dámský svetr se vzorem
ladies sweater with pattern

dámská flísová vesta
ladies fleece vest

měkký elastický materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček

jemný flís • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy • vyšší stojáček • elastické okraje

soft elastic material • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar

soft fleece • chin protection • side reversed zipper pockets • higher stand-up collar • elastic binding on bottom and
sleeve edge

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece - sweater look

100% Polyester fleece s počesanou vnitřní stranou, imitace svetru
100% Polyester fleece with brushed inner side, sweater imitation
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druhá vrstva / second layer • ženy / women

druhá vrstva / second layer • ženy / women


MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece

down • ženy / women






florel l
velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 černá/black, 2 světle šedá/light grey, 3 vínová/wine, 4 světle modrá/light blue

Péřová vesta
down vest
vesta s kvalitní péřovou výplní • nastavitelná kapuce • elastické ukončení rukávů a lemu bundy • vnitřní a vnější kapsa

Body warmer with top quality down filling • Elastic cuffs and hem of the jacket • Inner and outer pocket

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000
vnější materiál/outer material

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

• Down 90/10

vnitřní material/inner material
Husí peří
Down goose

děti / kids

windproof

waterproof

prodyšnost
BREATHABLE

nízká váha
light weight

REFLEXNÍ PRVKY
REFLECTION POINTS

ELASTICITA
ELASTICITY

TEPELNÁ IZOLACE
THERMAL INSULATION

ALL YEAR

YKK
YKK













Lona

Lory

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 oranžová/orange, 4 bílá/white

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 oranžová/orange, 2 modrá/blue, 3 zelená/green, 4 růžová/pink

dětská lyžařská bunda
kids ski jacket

dětská lyžařská bunda
kids ski jacket

kompletně podlepené švy • hlavní voděodolný zip • nastavitelná kapuce • anatomický střih rukávů • ochranné reflexní
prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa na rukávu • čistič na brýle
• zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

kompletně podlepené švy • hlavní zip krytý légou • nastavitelná kapuce • anatomický střih rukávů • ochranné reflexní
prvky • sněhový pás s elastickou vsadkou pro komfortní pohyb • zateplené hlavní kapsy • kapsa na rukávu • čistič na brýle
• zateplený límec s ochraným překrytím zipu • mírně prodloužený zadní díl • vnitřní elastický rukáv

fully taped seams • main waterpoof zipper • adjustable hood • anatomical shape of sleeves • protective reflective details
• snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket • goggle cleaner •
warmed collar with garage flap protection • slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

fully taped seams • main zipper covered by flap • adjustable hood • anatomical shape of sleeves • protective reflective
details • snowlocker with elastic insert for a comfortable movement • warmed main pockets • sleeve pocket • goggle
cleaner • warmed collar with garage flap protection • slightly longer back pannel • inner elastic sleeve

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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děti / kids

děti / kids


prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h





děti / kids

děti / kids








Lipel

Padeli

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 antracitová/anthracite, 2 zelená/green, 3 modrá/blue

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 oranžová/orange

dětské lyžařské kalhoty
kids ski pants

dětský lyžařský overal
kids ski overalls

kompletně podlepené švy • anatomický tvar nohavic • ochranné reflexní prvky • sněhový pás s protiskluzovou gumou
• odnímatelné a nastavitelné šle • vyztužená spodní část nohavic chránící proti oděru • nastavitelný pás se zvýšeným
zadním dílem • rozepnutí ve spodní části nohavic

kompletně podlepené švy • hlavní zip krytý légou • nastavitelná kapuce • anatomický střih rukávů • ochranné reflexní
prvky • zateplené hlavní kapsy • zateplený límec s ochraným překrytím zipu • vnitřní elastický rukáv • gumové úchyty
na boty

fully taped seams • anatomic shape of legs • protective reflective details • snowlocker with anti-slipping rubber •
detachable and adjustable braces • reinforced bottom hem of legs protecting before abrasion • adjustable waist with
prolonged back part • zipped opening at bottom part of leg

fully taped seams • main zipper covered by flap • adjustable hood • anatomical shape of sleeves • protective reflective
details • warmed main pockets • warmed collar with garage flap protection • inner elastic sleeve • rubber shoes fixation

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 10.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 7.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL
• Aquablock Plus

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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Zera

Goupy

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 růžová/pink, 2 modrá/blue 3, zelená/green

velikosti / sizes: 110-140
barva / color: 1 bílá/white, 2 růžová/pink, 3 tmavě modrá/dark blue, 4 zelená/green

dětský flísový rolák
kids fleece turtleneck

dětský pohodlný svetr
kids comfortable sweater

měkký elastický materiál • krátký reverzní zip s překrytím u brady • praktický stojáček

plyšový vzhled • měkký elastický hřejivý materiál • překrytí zipu u brady • boční zipové kapsy

soft elastic material • short reversible zipper with chin protection • practical stand-up collar

plush outlook • soft elastic warm material • chin protection • side reversed zipper pockets

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece
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děti / kids

děti / kids


• Clima fleece

100% Polyester fleece s počesanou vnější stranou
100% Polyester fleece with brushed outer side

TERMOPRÁDLO / UNDERWEAR

DÁMSKÝ
WOmen

ELASTICITA
ELASTICITY

nízká váha
light weight

ODVOD VLHKOSTI
DEMOISTURISING

pánský
men

prodyšnost
BREATHABLE

ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANTIBACTERIAL

TEPELNÁ IZOLACE
THERMAL INSULATION







db short sleeve m

DB SCAMPOLLO M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 světle modrá/light blue, 2 tmavě modrá/dark blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 světle modrá/light blue, 2 tmavě modrá/dark blue

tričko s krátkým rukávem
short sleeve t-shirt

tričko bez rukávů
scampollo

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Drybase

89% Polyester wicking, 11% Elastan
89% Polyester wicking, 11% Elasthan
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termoprádlo / underwear • muži / men

termoprádlo / underwear • MUŽI / men


• Drybase

89% Polyester wicking, 11% Elastan
89% Polyester wicking, 11% Elasthan

termoprádlo / underwear • ženy / women

termoprádlo / underwear • muži / men




DB BOXERS M

DB SHORT SLEEVE L

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 oranžová/orange

boxerky
boxer shorts

tričko s krátkým rukávem
short sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Drybase

89% Polyester wicking, 11% Elastan
89% Polyester wicking, 11% Elasthan

• Drybase

89% Polyester wicking, 11% Elastan
89% Polyester wicking, 11% Elasthan
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DB PANTIES

CB short sleeve M

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 oranžová/orange

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 navy/navy, 2 modrá/blue

kalhotky
panties

tričko s krátkým rukávem
short sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Drybase

89% Polyester wicking, 11% Elastan
89% Polyester wicking, 11% Elasthan
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termoprádlo / underwear • muži / men

termoprádlo / underwear • ženy / women


• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking



termoprádlo / underwear • MUŽI / men

termoprádlo / underwear • muži / men




CB long sleeve M

CB pants M

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 navy/navy, 2 modrá/blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 navy/navy

tričko s dlouhým rukávem
long sleeve t-shirt

kalhoty
pants

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking

• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking
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CB short sleeve L

CB long sleeve L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 oranžová/orange, 2 bílá/white

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 oranžová/orange, 2 bílá/white

tričko s krátkým rukávem
short sleeve t-shirt

tričko s dlouhým rukávem
long sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking
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termoprádlo / underwear • ženy / women

termoprádlo / underwear • ženy / women


• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking

termoprádlo / underwear • MUŽI / men

termoprádlo / underwear • ženy / women




CB pants L

T-EB Long Sleeve Zip M

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 oranžová/orange

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue

kalhoty
pants

Tričko se zipem
T-shirt with zipper

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Comfort Base

100% Polyester wicking
100% Polyester wicking

• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan
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T-EB long sleeve M

t-eb pants m

velikosti / sizes: S-xXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue

velikosti / sizes: S-XXL
barva / color: 1 tmavě modrá/dark blue

Tričko s dlouhým rukávem
long sleeve t-shirt

kalhoty
pants

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan
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termoprádlo / underwear • muži / men

termoprádlo / underwear • muži / men


• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan

termoprádlo / underwear • ženy / women

termoprádlo / underwear • ženy / women




T-EB long sleeve zip L

T-EB long sleeve L

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue

tričko se zipem
t-shirt with zipper

tričko s dlouhým rukávem
long sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan

• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan
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T-EB pants L

Seamless short sleeve m

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 modrá/blue

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 navy/navy

Kalhoty
pants

bezešvé tričko s krátkým rukávem
seamless short sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Therm-Exbase

92% Polyester, 8% Elastan
92% Polyester, 8% Elasthan
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termoprádlo / underwear • MUŽI / men

termoprádlo / underwear • ženy / women


• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan

termoprádlo / underwear • MUŽI / men

termoprádlo / underwear • MUŽI / men






Seamless long sleeve m

Seamless pants M

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 modrá/blue

velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1modrá/blue, 2 navy/navy

bezešvé tričko s dlouhým rukávem
Seamless long sleeve t-shirt

bezešvé kalhoty
Seamless pants

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan

• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan
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Seamless short sleeve l

Seamless long sleeve l

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 světle modrá/light blue

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 růžová/pink

bezešvé tričko s krátkým rukávem
seamless short sleeve t-shirt

bezešvé tričko s dlouhým rukávem
seamless long sleeve t-shirt

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan
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termoprádlo / underwear • ženy / women

termoprádlo / underwear • ženy / women


• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan

termoprádlo / underwear • ženy / women




Seamless pants l
velikosti / sizes: XS-XL
barva / color: 1 růžová/pink, 2 světle modrá/light blue

bezešvé kalhoty
seamless pants

MATERIÁL / MATERIAL
• Seamless

75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elastan
75% Nylon, 18% Polyester, 7% Elasthan
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DOPLŇKY / ACCESSORIES

ELASTICITA
ELASTICITY

nízká váha
light weight

prodyšnost
BREATHABLE

ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANTIBACTERIAL

TEPELNÁ IZOLACE
THERMAL INSULATION







ring

flake

velikosti / sizes: uni
barva / color: 1 šedá/grey, 2 zelená/green, 3 antracit/anthracite

velikosti / sizes: uni
barva / color: 1 zelená/green, 2 bílá/white

čepice
hat

čepice
hat

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

universal hat with inner fleece • nice design

universal hat with inner fleece • nice design

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Polyester fleece

100% Polyester fleece

• Clima fleece
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


• Clima fleece















doplŇky / accessories

doplŇky / accessories




husky hat 1

husky hat 2

velikosti / sizes: uni
barva / color: 1 bílá/white, 2 černá/black, 3 šedá/grey, 4 modrá/blue,
5 růžová/pink, 6 purpurová/purple, 7 tmavě modrá/dark blue, 8 khaki

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 šedá/grey

čepice
hat

čepice
hat

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

universální čepice s zahnutým lemem • pěkný design

universal hat with inner fleece • nice design

universal hat with folded hem • nice design

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

• Clima fleece

100% Polyester fleece

100% Akryl
100% Acryl
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HUSKY HAT 3

HUSKY HAT 4

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 tmavě modrá/navy, 2 krémová/cream

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 růžová/pink, 2 modrá/blue, 3 zelená/green

čepice
hat

čepice
hat

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

universal hat with inner fleece • nice design

universal hat with inner fleece • nice design

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

60% Polyakryl, 40% Vlna
60% Polyacryl, 40% Wool
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


100% Akryl
100% Acryl

doplŇky / accessories

doplŇky / accessories






HUSKY HAT 5

Husky h-band 6

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 modrá/blue

velikosti / sizes: S/M, L/XL
barva / color: 1 modrá/navy, 2 krémová/cream

čepice
hat

čelenka
headband

univerzální čepice s vnitřním fleecem • pěkný design

univerzální čelenka s vnitřním fleecem • pěkný design

universal hat with inner fleece • nice design

universal headband with inner fleece • nice design

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Akryl
100% Acryl

100% Akryl
100% Acryl
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WALKING NEW

sport

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 černá/black, 2 šedá/grey, 3 bílá/white

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 bílá/white, 2 černá/black, 3 modrá/blue, 4 červená/red, 5 fialová/violet, 6 oranžová/orange, 7 zelená/green

nízká tenká ponožka pod kotník
low thin sock under ankle

nízká sportovní ponožka pod kotník
low sports sock under ankle

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

66% Bambus, 23% Polyamid, 8% Polypropylen Siltex, 3% Elastan
66% Bamboo, 23% Polyamid, 8% Polypropylen Siltex, 3% Elasthan
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


35% Bavlna, 33% Polyester, 20% Polyamid, 10% Polypropylen Siltex, 2% Elastan
35% Cotton, 33% Polyester, 20% Polyamid, 10% Polypropylen Siltex, 2% Elasthan





doplŇky / accessories

doplŇky / accessories










active

HIKING NEW

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 bílá/white, 2 šedá/grey, 3 černá/black

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 šedá/grey, 2 červená/red, 3 modrá/blue, 4 žlutá/yellow

univerzální ponožka nad kotník
versatile sock above ankle

lehčí ponožka nad kotník
lighter sock above ankle

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

43% Polyester Coolmax, 16% Bavlna, 19% Polyamid, 15% Polypropylen Siltex, 2% Elastan
43% Polyester Coolmax, 16% Cotton, 19% Polyamid, 15% Polypropylen Siltex, 2% Elasthan

66% Bambus, 23% Polyamid, 8% Polypropylen Siltex, 3% Elastan
66% Bamboo, 23% Polyamid, 8% Polypropylen Siltex, 3% Elasthan
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TREKING NEW

ALPINE new

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1
 oranžová/orange, 2 světle modrá/light blue, 3 světle zelená/light green, 4 červená/red, 5 tmavě modrá/dark blue,
6 tmavě zelená/dark green

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 červená/red, 2 modrá/blue, 3 oranžová/orange, 4 černá/black, 5 šedá/grey

teplá ponožka
warm sock

vyšší teplá ponožka
higher warm sock

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

37% Polyester Thermcool, 35% Bavlna, 25% Polyamid, 3% Elastan
37% Polyester Thermcool, 35% Cotton, 25% Polyamid, 3% Elasthan
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


38% Polyester Thermcool, 23% Bavlna, 21% Polyamid, 16% Polyester, 2% Elastan
38% Polyester Thermcool, 23% Cotton, 21% Polyamid, 16% Polyester, 2% Elasthan





doplŇky / accessories

doplŇky / accessories










ALL-WOOL

SNOW-SKI

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue, 3 šedá/grey

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1 bílá/white, 2 modrá/blue, 3 zelená/green, 4 oranžová/orange

teplá vlněná ponožka
warm wool sock

teplá podkolenka vhodná pro lyžování i treking
warm knee-high sock suitable for skiing as well as for trekking

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

77% Vlna Merino, 17% Polyamid, 6% Elastan
77% Merino Wool, 17% Polyamid, 6% Elasthan

30% Polyester Coolmax, 28% Bavlna, 20% Polyamid, 17% Polyester, 3% Elastan, 2% Polypropylen Silex
30% Polyester Coolmax, 28% Cotton, 20% Polyamid, 17% Polyester, 3% Elasthan, 2% Polypropylen Silex
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SNOW-WOOL

daphne

velikosti / sizes: M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)
barva / color: 1
 modrá/blue, 2 světle modrá/light blue, 3 zelená/green, 4 červená/red

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 fialová/purple, 2 zelená/green, 3 růžová/pink, 4 žlutá/yellow

teplá vlněná podkolenka
warm wool knee-high sock

univerzální multifunkční šátek
versatile multifunstional scarf

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

39% Vlna Merino, 30% Polyamid, 15% Bavlna, 13% Polyester, 3% Elastan
39% Merino Wool, 30% Polyamid, 15% Cotton, 13% Polyester, 3% Elasthan
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


100% Polyester pletený
100% Polyester Spun







doplŇky / accessories

doplŇky / accessories








doks

DOORY

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 modrá/blue, 2 zelená/green, 3 černá/black, 4 oranžová/orange

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 3 červená/red

univerzální multifunkční šátek
versatile multifunstional scarf

univerzální multifunkční šátek
versatile multifunstional scarf

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Polyester pletený
100% Polyester Spun

100% Polyester pletený
100% Polyester Spun
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DUNDY

TALY

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 černá/black, 2 modrá/blue, 3 oranžová/orange, 4 žlutá/yellow

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 zelená/green, 2 modrá/blue, 2 šedá/grey, 4 červená/red

univerzální multifunkční šátek
versatile multifunstional scarf

univerzální šátek s přídavnou flísovou částí
versatile scarf with additional fleece part

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Polyester pletený
100% Polyester Spun
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


100% Polyester předený, Polyester Fleece
100% Polyester Spun, Polyester Fleece





doplŇky / accessories

doplŇky / accessories










PORTEN

Portis

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 růžová/pink, 2 černá/black, 3 zelená/green

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 zelená/green, 2 černá/black, 3 žlutá/yellow, 4 modrá/blue

univerzální multifunkční šátek s vnitřní počesanou stranou
versatile multifunctional scarf with inner brushed side

univerzální multifunkční šátek s vnitřní počesanou stranou
versatile multifunctional scarf with inner brushed side

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Polyester
100% Polyester

100% Polyester
100% Polyester
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ESENT M

esent l

velikosti / sizes: M-XL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: S-L
barva / color: 1 černá/black

pánské lyžařské rukavice
mens ski gloves

dámské lyžařské rukavice
ladies ski gloves

sportovní design • zesílený materiál na dlani • ochrana kloubů • stahovatelný spodní lem

sportovní design • zesílený materiál na dlani • ochrana kloubů • stahovatelný spodní lem

sport design • reinforced palm section • finger joint protection • adjustable bottom hem

sport design • reinforced palm section • finger joint protection • adjustable bottom hem

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

86

accessories • doplŇky

accessories • doplŇky


prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

accessories • doplŇky

accessories • doplŇky




event m

event l

velikosti / sizes: SM-XL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: S-L
barva / color: 1 černá/black

pánské lyžařské rukavice
mens ski gloves

dámské lyžařské rukavice
ladies ski gloves

víceúčelová zimní rukavice • pogumované prvky na dlani • zesílený palec • stahovatelný spodní lem • tvarované
prsty

sportovní design • zesílený materiál na dlani • ochrana kloubů • stahovatelný spodní lem

multipurpose gloves • rubber parts on the palm • reinforced thumb • adjustable bottom hem • shaped fingers

sport design • reinforced palm section • finger joint protection • adjustable bottom hem

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

voděodolnost / waterproof • 5.000 mm H₂O

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

prodyšnost / breathability • 5.000 g/m²/24h

MATERIÁL / MATERIAL

• Husky Optimal 5.000

100% Polyester s laminovanou membránou
100% Polyester with laminated membrane
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doplŇky / accessories


gh1

gh2 m

gh 2 l

velikosti / sizes: UNI
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: M-XL
barva / color: 1 černá/black

velikosti / sizes: S-L
barva / color: 1 černá/black

Unisexové sportovn9 rukavice
Unisex sport gloves

Pánské sportovní rukavice
Mens sport gloves

Dámské sportovní rukavice
Ladies sport gloves

Unisexové hřejivé rukavice s vnitřní počesanou stranou

Pánské zateplené softshelové rukavice

Dámské zateplené softshelové rukavice

Unisex warm gloves with inner side brushed

Mens warm softshell gloves

Ladies warm softshell gloves

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

MATERIÁL / MATERIAL

100% Polyester
100% Polyester
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doplŇky / accessories

doplŇky / accessories


100% Polyester
100% Polyester

100% Polyester
100% Polyester

3 - VRSTVÉ MATERIÁLY / 3 - layer materials
Extend-Plus Softshell 10.000
Lehký, voděodolný materiál nabízí dostatečnou tepelnou
izolaci,prodyšnost a odolnost proti větru zároveň, s
ohledem na váhu materiálu.Parametry: 10000 mm H2O
a 10000 g/m2/24 h v kombinacis DWR úpravou zajišťují
extrémní trvanlivost.
Light, weatherproof material offers sufficient insulation,
breathability and windproofness with regard to weight
of fabric. Features: 10000 mm H2O and 10000 g/m2/24
h combined with DWR finish provide extra durability for
every outdoor activity.
Extend-Plus Softshell 5.000
LLehký, vodeodolný materiál nabízí dostatečnou tepelnou
izolaci, prodyšnost a odolnost proti větru zároven, s
ohledem na váhu materiálu. Parametry: 5000 mm H2O
a 5000 g/m2/24 h v kombinaci s DWR úpravou zajištují
extrémní trvanlivost.
Light, weatherproof cient insulation, breathability and
windproofness with regard to weight of fabric. Features:
5000 mm H2O and 5000 g/nish provide extra durability for
every outdoor activity.			
Extend-Plus Softshell 3.000
Lehký, vodeodolný materiál nabízí dostatečnou tepelnou
izolaci, prodyšnost a odolnost proti větru zároven, s
ohledem na váhu materiálu. Parametry: 3000 mm H2O
a 3000 g/m2/24 h v kombinaci s DWR úpravou zajištují
extrémní trvanlivost.
Light, weatherproof cient insulation, breathability and
windproofness with regard to weight of fabric. Features:
3000 mm H2O and 3000 g/nish provide extra durability for
every outdoor activity.			
Extend-Pro Softshell 10.000
Membrána Extend-Pro nabízí kromě tradiční tepelné
izolace, větruodolnosti, prodyšnosti (10 000 g/m2/24 h),
také vysokou odolnost proti oděru, zvýšenou voděodolnost
(10 000 mm H2O), a zlepšenou pružnost materiálu pro větší
komfort a svobodu pohybu.
Membrane Extend-Pro features in addition to traditional
insulation, windproof, breathablility (10000 g/ m2/24 h),
a high abrasion resistance, enhanced water resistance
(10000 mm H2O) and improved flexibility of the material
for greater comfort and freedom of movement.
Extend-Pro Softshell 5.000
Membrána Extend-Pro nabízí kromě tradiční tepelné
izolace, větruodolnosti, prodyšnosti (5000 g/m2/24 h), také
vysokou odolnost proti oděru, zvýšenou voděodolnost
(5000 mm H2O), a zlepšenou pružnost materiálu pro větší
komfort a svobodu pohybu.
Membrane Extend-Pro features in addition to traditional
insulation, windproof, breathablility (5000 g/ m2/24 h),
a high abrasion resistance, enhanced water resistance
(5000 mm H2O) and improved flexibility of the material for
greater comfort and freedom of movement.

2 - vrstvé
XT-lite Stretch 5000
2,5-vrstvý velmi lehký laminovaný materiál s potištěnou
zadní stranou, vykazuje rezistenci vůči vodě (5000 mm
H2O), větru a zároveň zajišťuje prodyšnost materiálu (5000
g/m2/24 hod).
Extremely light 2,5-layer laminate material with print on
its rear surface, its main features are water resistance (5000
mm H2O) and wind resistance while maintaining excellent
air permeability (5 000 g/m2/24 h).
Stretch-Lite softshell 7000
Tento materiál je tou správnou volbou pro jarní/letní
sezónu. Je velmi lehký, vysoce elastický a prodyšný (5000
g/m2/24 H), což zaručuje maximální přizpůsobivost tělu a
vysoký komfort při nošení. Díky voděodolné membráně
(7000 MM H2O) vás nezaskočí ani nečekaný déšť.
This material is the perfect choice for spring / summer
season. It is very light, highly elastic and breathable (5000
g/m2/24 H), which guarantees maximum flexibility and
high comfort while wearing . Thanks to the waterproof
membrane (7000 MM H2O) you won’t be surprised by
unexpected rain.

2,5 - VRSTVÉ MATERIÁLY / 2,5 - layer materials
Aquablock plus
Nová verze membrány Aquablock, tentokrát s vylepšenými
parametry 10000 mm H2O a 7000 g/m2/24 h. Membrána je
laminována na hustou svrchní látku a přitom je zachována
nízká hmotnost materiálu. Materiál má navíc vysoce
účinnou DWR úpravu.
Updated version of functional Aquablock membrane, this
time with improved parameters of 10000 mm H2O and
7000 g/m2/24 h. Membrane is laminated onto dense and
relatively light upper layer. Fabric is also enhanced by higheffective DWR finish.
XT-lite Stretch 5000
2,5-vrstvý velmi lehký laminovaný materiál s potištěnou
zadní stranou, vykazuje rezistenci vůči vodě (5000 mm
H2O), větru a zároveň zajišťuje prodyšnost materiálu (5000
g/m2/24 hod).
Extremely light 2,5-layer laminate material with print on
its rear surface, its main features are water resistance (5000
mm H2O) and wind resistance while maintaining excellent
air permeability (5 000 g/m2/24 h).

Husky Optimal 3000
Díky vyváženým parametrům membrány je oblečení
vyrobené z tohoto materiálu tou ideální pro každodenní
nošení. Prodyšnost 3000 g/m2/24h zaručí dobrý odvod
vodní par od těla a voděodolnost 3000 g/m2/24h vás
kdykoliv dostatečně ochrání proti nepřízni počasí.
Thanks to the balanced parameters of membrane is clothes
made of this material the ideal choise for everyday wear.
Breathability 3000 g/m2/24h ensures good drainage of
water vapor from your body and waterproof 3000 mm H2O
off ers suffi cient protection against bad weather anytime.
Husky Optimal 5000
Díky vyváženým parametrům membrány je oblečení
vyrobené z tohoto materiálu tou ideální pro každodenní
nošení. Prodyšnost 5000 g/m2/24h zaručí dobrý odvod
vodní par od těla a voděodolnost 5000 g/m2/24h vás
kdykoliv dostatečně ochrání proti nepřízni počasí.
Thanks to the balanced parameters of membrane is clothes
made of this material the ideal choise for everyday wear.
Breathability 5000 g/m2/24h ensures good drainage of
water vapor from your body and waterproof 5000 mm H2O
off ers suffi cient protection against bad weather anytime.
Huskytech 5000
Tento 2-vrstvý laminát nabízí adekvátní využití svých
vlastností po celou sezónu: poskytuje ochranu proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám. Membrána
(vodní sloupec: 5000 mm H20 a prodyšnost: 5000 g/m2/24
h) je nalaminovaná na velmi hustě tkaný ale zároveň velmi
lehký nylon. Materiál má navíc vysoce účinnou DWR úpravu.
This 2-layer laminate fabric offers sufficient all-round
features. it provides dependable protection against adverse
weather conditions. The membrane (w/p: 5000 mm H2O/
mvp : 5000 g/ m2/24 h) is laminated onto a very dense but
light nylon fabric. Fabric is also enhanced by high-effective
DWR finish.

1 - vrstvé materiály / 1 - layer materials
Therm-Comfort
Vysoce prodyšná tkanina počesaná z rubové strany pro vyšší
komfort při nošení a příjemný omak. Díky své konstrukci a
složení je strečová, což umožňuje naprostou volnost při
aktivním pohybu. Velmi snadno se udržuje.
Highly breathable woven fabric brushed on the reverse side
for high comfort and a nice touch. Due to its construction
and composition it is the stretch, what allows complete
freedom of movement during any activity.Very easy to
maintain.

TEPELNÁ IZOLACE / THERMAL INSULATION
Down 90/10
Husí peří je vysoce kvalitní přírodní výplň, která zajišťuje
nebývalý tepelný komfort. Specifikace 90/10 je poměr
prachového peří a malých pírek, která zajistí dlouhodobou
nadýchatelnost nebo-li loft. Údaj 750 cuin vyjadřuje tzv.
plnivost, která vyjadřuje pružnost a rozpínavost peří,
schopnost zaujmout maximální objem.
Goose down is a high quality natural fill, which provides
unprecedented thermal comfort. The specification 90/10 is
ratio of down comforters and small feathers, which ensures
longterm featheriness or a loft. The figure reflects the socalled 750 cuin fullness, which reflects the flexibility and
expansibility of feathers, the ability to deliver maximum
volume.

Huskytech 20000
Tento 2-vrstvý laminát nabízí adekvátní využití svých
vlastností po celou sezónu: poskytuje ochranu proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám. Membrána
(vodní sloupec: 20000 mm H20 a prodyšnost: 20000 g/
m2/24 h) je nalaminovaná na velmi hustě tkaný ale zároveň
velmi lehký nylon. Materiál má navíc vysoce účinnou DWR
úpravu.
This 2-layer laminate fabric offers sufficient all-round
features. it provides dependable protection against adverse
weather conditions. The membrane (w/p: 20000 mm H2O/
mvp : 20000 g/m2/24h) is laminated onto a very dense but
light nylon fabric. Fabric is also enhanced by high-effective
DWR finish.			
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drybase
specifikace/specification

Extremelly light and breathable polyester yarn with cooling down features

25% Bambus / 25% bamboo charcoal

Provides high comfort, breathability and functionality during your workout in warm

anti-bakteriální / anti-bacterial

Optimální odvod vlhkosti díky Cooldry vláknu / Optimal moisture transport due to cooldry yarn

chladící efekt / cooling effect

Ergonomický tvar / Ergonomic fitting

UV-cut

Odour prevention and anti-bacterial protection

comfort base
materiál/material

specifikace/specification

100% polyester

pecially treated polyester yarn that pulls perspiration vapor off the body to keep it cool

10% elastan / 10% elasthan
wicking úprava / wicking finish

Versatile bodywear for the whole year
Lehká „mesh“ textura / Soft mesh texture

vysoká prodyšnost / air permeability
anti-bakteriální / anti-bacterialt

High efficient wicking finish providing
Ploché švy / Freedom of movement and perfect fit. Flat hems for high comfort.

therm-exbase
materiál/material

specifikace/specification

92% nylon

Increased thermal insulation provides maximum comfort for any winter sports

8% elastan / 8% elasthan

Warm comfort and moisture transport at the same time

tepelná izolace / thermal insulation

Perfect solution for cold temperatures and intense activity

vysoká prodyšnost / high breathable

Smooth to the body thanks to high elasticity

seamless
materiál/material

92% polyamid / 92% polyamide
8% elastan / 8% elasthan
„body mapping“ / body mapping solution
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specifikace/specification

Integrated zones for optimal moisutre transport and more ventilation
Pou ta
i technologie bezešvého zpracování v kombinaci s „body-mapping“ konstrukcí / Seamless bodywear in bodymapping knitting technology
Designed for intense activities with focus on efficient moisture transport, reacting on body temperature

materiály • materials

materiál/material

75% polyester

Czech Republic
HUSKY CZ s.r.o.
Na Jarově 2
130 00 Praha 3
Czech Republic
tel.: + 420 284 081 400
e-mail: husky@huskycz.cz
www.huskycz.cz

Slovakia
HUSKY SK s.r.o.
Priemyselná 10
917 03 Trnava
Slovakia
tel./fax: + 421 335 511 719
e-mail:husky@huskysk.sk
www.huskysk.cz

France
HUSKY - Tommy Sport
01 Allée des Bauches
38640 Claix
France
tel.: + 33 678 339 438
e-mail: huskyfr@huskycz.cz
www.huskyfr.fr

Turkey
Meydan AV
Kemeraltı Caddesi Şefkat İşhan No: 1-3
34425 Istanbul
Turkey
e-mail: meydan@meydanav.com
www.meydanav.com

Germany
Husky Outddor Leipzig
Peterssteinweg str.15
04107 Leipzig
Germany
e-mail: info@husky-onlinestore.de
www.husky-onlinestore.de

Lithuania
UAB Baltijos arsenalas
Plento gatve 6
54055 Kauno rajonas
Lithuania
e-mail: info@arsenal.lt
www.arsenal.lt

Russia
LenAlp Sport
Bolshoy Smolenskiy prospekt 2
192029 Saint Petersburg
Russia
e-mail: office@lenalpsport.ru
www.lenalpsport.ru

Bulgaria
Extreme Sport ltd.
Kn.Al.Dondukov 42B
1000 Sofia
Bulgaria
e-mail: office@extreme-bg.com
www.extreme-bg.com

Poland
Pomianowskiego 28
KORONOWO 86-010
Poland
Tel. +48 603 941 937
e-mail: roman@huskypl.pl
www.huskypl.pl

Belarus
Partizanskyi prospect 107-7 N
Minsk
Belarus
Tel. +375 172907778
e-mail: aktiv_otdih@mail.ru
www.activzona.by

