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SWIX TRIAC
Běžecké lyžování je fyzicky 

náročný kardio sport vyžadující 
vysokou úroveň intenzity při 

velmi chladných podmínkách a 
relativně vysokých rychlostech.

Nechcete se přehřát hned v 
prvním stoupání, ani nechcete 
mrznout při rychlejším sjezdu. 
S novou řadou jsme výrazně 
zvedli laťku funkčního vyba-
vení, kterému právem náleží 

označení TRIAC.

Bunda Triac Neo Shell je špičkový vrchní tréninkový oděv od značky SWIX. Základní 
myšlenkou řady Triac je vybrat si špičkové látky a spojit je dohromady v co nejhezčí 
funkční kousek. Integrované klíny v rukávech pro vyšší mobilitu při pohybu doplňují 
celkovou vysoce pružnou tkaninu, která vám zajistí absolutní pohyblivost bez 
kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne funkčnost membrány, 
optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, tichý, 
pletený softshell. Intuitivní rozložení předních kapes. Nenechali jsme nic náhodě! Výkon 
je na prvním místě!

Swix Triac Neoshell bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12531

• Vrchní oděv pro běžecké lyžování
• Univerzální bunda pro aktivity s vysokou intenzitou
• Určeno nejen pro elitní běžkaře, ale pro všechny nadšence, kteří hledají to nejlepší běžecké 

vybavení

• Vrchní oděv pro běžecké lyžování
• Univerzální kalhoty pro aktivity s vysokou intenzitou
• Určeno nejen pro elitní běžkaře, ale pro všechny nadšence, kteří hledají to nejlepší běžecké 

vybavení

10000

Kalhoty Triac Neo Shell jsou špičkový vrchní tréninkový oděv od značky SWIX. 
Základní myšlenkou řady Triac je vybrat si špičkové látky a spojit je dohromady v co 
nejhezčí funkční kousek. Vysoce elastická tkanina vám zajistí absolutní pohyblivost 
bez kompromisů a padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne funkčnost membrány, 
optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, 
tichý, pletený softshell. Nenechali jsme nic náhodě! Výkon je na prvním místě!

Swix Triac Neoshell kalhoty pánské Velikosti: S-XXL
22231 

10000

ELITE

//

Složení materiálu: 65% nylon 35% polyester, dvouvrstvá tkanina 166 g / m2

Složení materiálu: 65% nylon 35% polyester, dvouvrstvá tkanina 166 g / m2
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Bunda Triac Neo Shell je špičkový vrchní tréninkový oděv od značky SWIX. Základní 
myšlenkou řady Triac je vybrat si špičkové látky a spojit je dohromady v co nejhezčí 
funkční kousek. Integrované klíny v rukávech pro vyšší mobilitu při pohybu doplňují 
celkovou vysoce pružnou tkaninu, která vám zajistí absolutní pohyblivost bez 
kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne funkčnost membrány, 
optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, tichý, 
pletený softshell. Intuitivní rozložení předních kapes. Nenechali jsme nic náhodě! Výkon 
je na prvním místě!

Swix Triac Pro jsou technické rukavice vyvinuté pro lyžaře, kteří si vychutnávají dlouhé 
vzdálenosti. Unikátní super strečová tkaná látka na zadní straně je kombinace, která se 
dostává na zcela novou úroveň; jelikož tyto tkaniny jsou odolnější a mají vyšší hustotu, 
pokud jsou pletené, ale obvykle nebývají tak elastické. Nejpružnější tkanina, přirozeně 
větru odolná a vodoodpudivá. Optimální střih s elastickým palcem. Na dlani je 0,5 
mm prémiový semiš z mikrovlákna pro dokonalý úchop hole. Rukavice byly důkladně 
testovány vrcholovými sportovci a budou dobrou volbou pro sportovce, kteří se spokojí 
jen s tím nejlepším!

Čepice Triac Pro je pokusem SWIXu o dokonalou tréninkovou čepičku. Jde o kombinacir 
ůzné pletené struktury pomocí počítačem tvořeného bezešvého 3D vzoru. Čepice 
je pletena z hydrofobních rychleschnoucích vláken. Jedná se o elastickou, tenkou, 
pohodlnou a vysoce výkonnou zimní čepici.

Swix Triac Neo shell bunda dámská Swix Triac Pro rukavice

Swix Triac Pro čepice

Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL Velikosti: 6-11

Velikosti: OS

12536 H0420

46716

• Vrchní oděv pro běžecké lyžování
• Univerzální bunda pro aktivity s vysokou intenzitou
• Určeno nejen pro elitní běžkaře, ale pro všechny nadšence, kteří hledají to nejlepší 

běžecké vybavení

• Vysoce odolné rukavice navzdory jejich tloušťce
• Rukavice pro milovníky dlouhých tratí
• Zdokonalený tvar pro výjimečný úchop hole

• Technicky vyspělá, velmi pružná a pohodlná bezešvá čepice
• CAD tkaný, bezešvý úplet
• Síťované panely, pletené logo

• Vrchní oděv pro běžecké lyžování
• Univerzální kalhoty pro aktivity s vysokou intenzitou
• Určeno nejen pro elitní běžkaře, ale pro všechny nadšence, kteří hledají to nejlepší 

běžecké vybavení

10000 10000

10000

Velikosti: XS-XL 

10000

Swix Triac Neo shell kalhoty dámské
22236

Kalhoty Triac Neo Shell jsou špičkový vrchní tréninkový oděv od značky SWIX. 
Základní myšlenkou řady Triac je vybrat si špičkové látky a spojit je dohromady v co 
nejhezčí funkční kousek. Vysoce elastická tkanina vám zajistí absolutní pohyblivost 
bez kompromisů a padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne funkčnost membrány, 
optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, 
tichý, pletený softshell. Nenechali jsme nic náhodě! Výkon je na prvním místě!

Složení materiálu: Hlavní tkanina: 23 % elastan 49% polyamid 28% vlna; Dlaň: 55% 
nylon 45% polyuretan; Detaily: 85% polyester 15% elastan

Složení materiálu: 65% nylon 35% polyester, dvouvrstvá tkanina 166 g / m2

Složení materiálu: 65% nylon 35% polyester, dvouvrstvá tkanina 166 g / m2

Složení materiálu: 95% polyester 5% spandex
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Všestranný přírůstek do SWIX portfolia technických tréninkových produktů pro zimní 
sezónu. Perfektní partner k mikině Triac NTS. Vesta je skvělá jak pro zahřátí nebo udržení 
tepla před a po tréninku, ale také při veškerých volnočasových aktivitách. Hřeje mnohem 
více, než by její nízká hmotnost mohla naznačovat. Otevřená struktura vnitřní izolace 
navíc minimalizuje šance na přehřátí. Kombinace dvou velmi lehkých a prodyšných textilií 
je typickým příkladem 1 + 1 = 3.

Všestranný přírůstek do SWIX portfolia technických tréninkových produktů pro zimní 
sezónu. Perfektní partner k mikině Triac NTS. Vesta je skvělá jak pro zahřátí nebo udržení 
tepla před a po tréninku, ale také při veškerých volnočasových aktivitách. Hřeje mnohem 
více, než by její nízká hmotnost mohla naznačovat. Otevřená struktura vnitřní izolace 
navíc minimalizuje šance na přehřátí. Kombinace dvou velmi lehkých a prodyšných textilií 
je typickým příkladem 1 + 1 = 3.

Swix Triac Alpha vesta pánská Swix Triac Alpha vesta dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1132611321

10000 00000

Vesta ze síťoviny je volitelnou izolační vrstvou pro váš intenzivní trénink. Její lehká 
a elastická konstrukce „3D-pleteniny“ zachycuje vzduch uvnitř, stejně jako se 
udrží uvnitř vašich oken. Tento zachycený vzduch je však „mobilnější“ a může se 
volně pohybovat tak, aby zajistil ventilaci a regulaci teploty, více než kompaktnější 
alternativy. Proto se i při intenzivní činnosti nepřehříváte. Funguje to. Každý oddaný 
zimní sportovec by měl zkusit takovou vestu!

Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL Swix Triac Air mesh vesta pánská
11331 

1000010000

Swix Triac Air mesh vesta dámská
11336

Vesta ze síťoviny je volitelnou izolační vrstvou pro váš intenzivní trénink. Její lehká 
a elastická konstrukce „3D-pleteniny“ zachycuje vzduch uvnitř, stejně jako se 
udrží uvnitř vašich oken. Tento zachycený vzduch je však „mobilnější“ a může se 
volně pohybovat tak, aby zajistil ventilaci a regulaci teploty, více než kompaktnější 
alternativy. Proto se i při intenzivní činnosti nepřehříváte. Funguje to. Každý oddaný 
zimní sportovec by měl zkusit takovou vestu!

• Izolační tréninková vesta
• Vyvinuto pro zimní trénink, zahřátí nebo udržení tepla
• Pro všechny sportovní nadšence
• Střih „Slim Fit“

• Izolační tréninková vesta
• Vyvinuto pro zimní trénink, zahřátí nebo udržení tepla
• Pro všechny sportovní nadšence
• Střih „Slim Fit“

• Úžasná ventilační, tepelně izolační vesta
• Pro extra izolaci při tréninku v chladných dnech
• Pro všechny, kteří se neradi přehřívají, když trénují tvrdě, ale přesto ocení extra izolaci

• Úžasná ventilační, tepelně izolační vesta
• Pro extra izolaci při tréninku v chladných dnech
• Pro všechny, kteří se neradi přehřívají, když trénují tvrdě, ale přesto ocení extra izolaci

Složení materiálu: Vnější tkanina a izolační podšívka: 100% polyesterSložení materiálu: Vnější tkanina a izolační podšívka: 100% polyester

Složení materiálu: Hlavní látka 1: 100% polyester - 140 g / m2 (prostřední přední část, 
zadní část), Hlavní látka 2: 84% polyester 16% spandex - 180 g / m2 (prostřední část zad, 
panel v pase

Složení materiálu: Hlavní látka 1: 100% polyester - 140 g / m2 (prostřední přední část, 
zadní část), Hlavní látka 2: 84% polyester 16% spandex - 180 g / m2 (prostřední část zad, 
panel v pase
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Jedná se o kombinovanou spodní a střední vrstvu s vysokou schopností odvodu tělesné 
vlhkosti od těla. Jedná se o takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro vytrvalostní tréninky. Pokud 
ji použijete přímo na tělo, jako první vrstvu, zajistí vám odvod potu a tělesné vlhkosti od 
pokožky a udrží vás v suchu a teple po celou dobu tréninku. Při chladnějších dnech se dá 
ideálně zkombinovat s lehkou bundu nebo vestou.

Jedná se o kombinovanou spodní a střední vrstvu s vysokou schopností odvodu tělesné 
vlhkosti od těla. Jedná se o takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro vytrvalostní tréninky. Pokud 
ji použijete přímo na tělo, jako první vrstvu, zajistí vám odvod potu a tělesné vlhkosti od 
pokožky a udrží vás v suchu a teple po celou dobu tréninku. Při chladnějších dnech se dá 
ideálně zkombinovat s lehkou bundu nebo vestou.

Swix Triac NTS mikina pánská Swix Triac NTS mikina dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL Velikosti: XS-XL 
1626616261

10000 00000

Velmi pokročilé a promyšlené v každém detailu. Jedinečně tvarované funkční spodní 
triko pro trénink s vysokou intenzitou. Vyrobeno ze třech různých látek spojených 
v jeden super elastický celek pomocí plochých švů. Na částech těla, která se více 
zahřívají, jsou použity lehčí materiály, zatímco na více exponovaných místech, jako 
jsou ramena a hrudník je přidáno více izolační česané látky, která skvěle odvádí pot od 
povrchu pokožky a zanechává vnitřek látky suchý. 

Velmi pokročilé a promyšlené v každém detailu. Jedinečně tvarované funkční spodní 
triko pro trénink s vysokou intenzitou. Vyrobeno ze třech různých látek spojených 
v jeden super elastický celek pomocí plochých švů. Na částech těla, která se více 
zahřívají, jsou použity lehčí materiály, zatímco na více exponovaných místech, jako 
jsou ramena a hrudník je přidáno více izolační česané látky, která skvěle odvádí pot od 
povrchu pokožky a zanechává vnitřek látky suchý. 

Swix Triac RaceX triko dl. rukáv pánské
Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL 
Velikosti: XS-XL 40831

0000000000

Swix Triac RaceX triko dl. rukáv dámské
40836

• Univerzální technické spodní prádlo pro různé typy aktivit
• Jedinečná kombinace materiálů

• Unikátní vrchní díl – kombinace spodní a střední vrstvy
• Pro použití „na kůži“ (Next-To-Skin) jako spodní vrstvu nebo v kombinaci s oděvy odolnými 

proti větru
• Určeno pro různé aktivity, intenzitu tréninku nebo povětrnostní podmínky
• Těsný, padnoucí střih

• Unikátní vrchní díl – kombinace spodní a střední vrstvy
• Pro použití „na kůži“ (Next-To-Skin) jako spodní vrstvu nebo v kombinaci s oděvy odolnými 

proti větru
• Určeno pro různé aktivity, intenzitu tréninku nebo povětrnostní podmínky
• Těsný, padnoucí střih

• Univerzální technické spodní prádlo pro různé typy aktivit
• Jedinečná kombinace materiálů

Složení materiálu: 100% polyester

Složení materiálu: 86% polyester, 14% elastan Složení materiálu: 86% polyester, 14% elastan

Složení materiálu: 100% polyester
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Tohle je opravdu speciální kousek. Kalhoty Triac Pro Warm jsou jednoznačná volba pro 
trénink bez kompromisů za použití špičkových materiálů. Jsou vyrobeny z prémiové 
francouzské strečové tkaniny s česanou izolační vrstvou na vnitřní straně. Vnější 
tkanina je větru odolná a vodoodpudivá bez použití jakékoli membrány, takže ventilační 
prodyšnost zůstává neomezená. Kalhoty nabízí také spoustu pokročilých funkcí, jako 
je tvarovaný pas a nezpracovaný střih pro úpravu délky kalhot kolem kotníků. Strečové 
kapsy na zip udrží vaše cennosti na místě. Nekompromisní produkt pro zimní trénink.

Tohle je opravdu speciální kousek. Kalhoty Triac Pro Warm jsou jednoznačná volba pro 
trénink bez kompromisů za použití špičkových materiálů. Jsou vyrobeny z prémiové 
francouzské strečové tkaniny s česanou izolační vrstvou na vnitřní straně. Vnější 
tkanina je větru odolná a vodoodpudivá bez použití jakékoli membrány, takže ventilační 
prodyšnost zůstává neomezená. Kalhoty nabízí také spoustu pokročilých funkcí, jako 
je tvarovaný pas a nezpracovaný střih pro úpravu délky kalhot kolem kotníků. Strečové 
kapsy na zip udrží vaše cennosti na místě. Nekompromisní produkt pro zimní trénink.

Swix Triac Pro warm kalhoty pánské

Swix Triac Pro warm kalhoty dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 22206

22201

10000

10000

• Technicky nejpropracovanější, větru odolné, vodoodpudivé, izolační a vlhkost odvádějící 
zimní kalhoty značky SWIX

• Použity prémiové materiály
• Vyvinuty nejen pro běh na lyžích, vhodné pro všechny druhy zimních aktivit
• Přiléhavý tvar pro ještě lepší trénink

• Technicky nejpropracovanější, větru odolné, vodoodpudivé, izolační a vlhkost odvádějící 
zimní kalhoty značky SWIX

• Použity prémiové materiály
• Vyvinuty nejen pro běh na lyžích, vhodné pro všechny druhy zimních aktivit
• Přiléhavý tvar pro ještě lepší trénink

Složení materiálu: 23% elastan / 49% polyamid / 28% vlna - 250 g / m2

Složení materiálu: 23% elastan / 49% polyamid / 28% vlna - 250 g / m2
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Dvoje z nejoblíbenějších rukavic z nabídky SWIX zkombinované do jednoho 
nejvyhledávanějšího produktu. Rukavice Triac Warm je již na trhu zavedená a 
nasbírala řadu ocenění jako jedna z nejlepších lyžařských rukavic vůbec. Perfektní na 
závody za studených podmínek. SWIX k ní přidala lehkou tenkou větruodolnou  vrchní 
rukavici, kterou lze schovat do manžety rukavice, tak aby nepřekážela poutku holí 
Triac. Geniální řešení! Skvěle funkční!  

Skutečně jedinečný produkt vyvinutý firmou SWIX. Tyto palčáky lze nosit přes 
závodní rukavice, a to není všechno; lze je nosit i přes poutka lyžařských holí. Každý, 
kdo bere běžecké lyžování vážně a alespoň někdy si na sebe připne závodní číslo, by 
měl mít jeden pár těchto rukavic. Když se po pár kilpometrech ruce zahřejí, jedním 
pohybem snadno palčáky sundáte a uložíte do kapsy. Jakmile si na ně zvyknete, už bez 
nich nebudete chtít být.

Swix Triac warm rukavice/palčáky

Swix Triac Gore-Tex Infinium palčáky 
přes rukavice

Velikosti: 6-11  

Velikosti: 6-11  

H0450

H0390

• Teplá vysoce funkční závodní rukavice / úroveň světových pohárů
• Ponetorto®  No-Wind™ hlavní materiál / přidaná superlehká snímatelná vnější rukvacie 

(palčák) odolná proti větru 
• Primaloft® Gold 60g/m2 izolace na hřbetu ruky
• Supercitlivá dlaň z mikrosemiše 0,8mm se silikonovým úchopem / panely ze síťoviny 

Schoeller® air 
• Elastická vložka v palci   

• Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, prodyšná
• Prémiový 0,8mm syntetický semiš na vnitřní straně dlaně
• Izolovaná přelepená dlaň
• Předtvarovaný ergonomický elastický střih

Složení materiálu:  
3 vrstvy 79% PES/ 21% PU. 10.000 MVP/ 2.000 WP. 55% Nylon/ 45% PU.  
Síťovina: 100% PES. Podšívka: 100% PES. Izolace: 60g PrimaLoft® Gold Insulation 
Active. Vnější vrstva: 100% Polyamid.

Složení materiálu: Hřbet ruky: 100% Polyester; Dlaň: 80% Polyester/ 20% Polyuretan 
(0.75mm) Manžeta: 100% Polyester

10000

10000

Špičkové závodní teplé rukavice s technologií Gore-Tex® Infinium ™, špičková 
syntetická kůže na dlani, větru odolná, voděodolná, pohodlný tepelně izolovaný hřbet 
ruky. Chytře vyztužené pro dlouhou životnost, úchop se vstřikovaným silikonem a 
spousta promyšlených a funkčních detailů.

Špičkové teplé rukavice na trénink / závody (lze je dokonce spatřit na závodech 
světového poháru) s technologií Gore-Tex® Infinium™. Syntetická kůže světové 
kvality, eko izolace 60 gr/m2 Primaloft® Gold, úchopová část s přilnavou úpravou. 
Odolné proti větru a vodě s pohodlnou izolací Primaloft® Gold 100 gr/m2 na hřbetu 
ruky. Chytře vyztužené pro dlouhou životnost, úchop se vstřikovaným silikonem a 
spousta promyšlených a funkčních detailů.

Swix Triac Gore-Tex Infinium rukavice

Swix Triac Gore-Tex Infinium palčáky

Velikosti: 6-11  

Velikosti: 6-11  

H0830  

H0840

• Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, prodyšná
• Premiový 0,8mm syntetický semiš na vnitřní straně dlaně  
• Izolovaná lepená vnitřní část dlaně / Citlivá úchopová část se silikonem
• Předtvarovaný ergonomický elastický střih

• Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, prodyšná
• Premiový 0,8mm syntetický semiš na vnitřní straně dlaně 
• Izolace Primaloft® Gold 
• Citlivá úchopová část se silikonem
• Předtvarovaný ergonomický elastický střih

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 100% Polyester 
Dlaň: 80% Polyester/ 20% Polyuretan (0.75mm) 
Manžeta: 100% Polyester

Složení materiálu: Hřbet ruky: 100% Polyester 
Dlaň: 80% Polyester/ 20% Polyuretan (0.75mm) 
Manžeta: 96% Polyester/ 4% Elastan; Podšívka: 100% Polyester"

10000

10000
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Swix Triac warm je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro 
použití s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem 
hole poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky 
a závody v zimě. Izolace PrimaLoft® na hřbetu ruky. Díky úzkému střihu s těsně 
padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na ruce. Odolná dlaň ze 
syntetické kůže se silikonovou úpravou.  

Swix Triac warm rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL 
H0951

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody
• Izolace PrimaLoft® a optimální střih/úchop hole

Složení materiálu:  
3 vrstvy 79% PES/ 21% PU. 10.000 MVP/ 2.000 WP. 55% Nylon/ 45% PU. Síťovina: 100% 
PES. Podšívka: 100% PES. Izolace: 60g PrimaLoft® Gold Insulation Active

10000

Swix Triac warm je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro 
použití s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem 
hole poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky 
a závody v zimě. Izolace PrimaLoft® na hřbetu ruky. Díky úzkému střihu s těsně 
padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na ruce. Odolná dlaň ze 
syntetické kůže se silikonovou úpravou.  

Swix Triac warm rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL 
H0956

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody
• Izolace PrimaLoft® a optimální střih/úchop hole

Složení materiálu:  
3 vrstvy 79% PES/ 21% PU. 10.000 MVP/ 2.000 WP. 55% Nylon/ 45% PU. Síťovina: 100% 
PES. Podšívka: 100% PES. Izolace: 60g PrimaLoft® Gold Insulation Active

10000

Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro použití 
s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem hole 
poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody během mírné zimy, či na kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na 
ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

Swix Triac light rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL 
H0941

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody

Složení materiálu:  
85% polyester/ 15% elastan. Dlaň: 55% Nylon/ 45% polyuretan. Síťovina: 100% polyester.

10000

Swix Triac light rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL 
H0946

10000

Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro použití 
s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem hole 
poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody během mírné zimy, či na kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na 
ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody

Složení materiálu:  
85% polyester/ 15% elastan. Dlaň: 55% Nylon/ 45% polyuretan. Síťovina: 100% polyester.

Velikosti: 6-11  

Velikosti: 6-11  
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FOCUS
Soustředění (Focus) je 
stav, kdy se nenecháte 

omezovat myšlenkami na 
to, co by se mohlo stát, 

kdyby ...

Veliká výhoda mládí  
a oddanosti.

Focus je řada produktů pro 
všechny, kdo tráví dlouhé 

hodiny tréninkem a po-
třebují jednoduše funkční 
oblečení bez zbytečností.

Soustředit se, zaujmout  
a překonat vše.

ELITE

//

Focus bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12318

10000       

00000       

Řada Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží.  
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti.
Jak bunda, tak kalhoty řady Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zádech.
• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

Složení materiálu:  86% polyamid/15% elastan 170g m/2 

Řada Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží.  
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti.
Jak bunda, tak kalhoty řady Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zádech.

Focus bunda pánská Velikosti: XS-XXL 
12314

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

10000

Složení materiálu: 86% polyamid/15% elastan 170g m/2 
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Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XXL 

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou s 
velmi pohodlným savým froté uvnitř, které zachycuje vrstvu vzduchu a odvádí vlhkost 
pryč od pokožky. Oproti kalhotám Focus Warm mají na přední straně stehen látku s 
vysokou hustotou tkaní. Díky této látce je přední strana odolnější vůči větru a odpuzuje 
vodu. Není zde větru odolná membrána, ale povrch s vysokou hustotou zastaví většinu 
rychlosti vzduchu a omezí větrný chlad. Nedostatek membrány má za následek 
nerušenou prodyšnost a svobodu pohybu, která u správných kalhot nesmí chybět. Z 
dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace pohodlnější než plně větru odolné, ale 
mnohem méně prodyšné, membránové alternativy. 

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou s 
velmi pohodlným savým froté uvnitř, které zachycuje vrstvu vzduchu a odvádí vlhkost 
pryč od pokožky. Oproti kalhotám Focus Warm mají na přední straně stehen látku s 
vysokou hustotou tkaní. Díky této látce je přední strana odolnější vůči větru a odpuzuje 
vodu. Není zde větru odolná membrána, ale povrch s vysokou hustotou zastaví většinu 
rychlosti vzduchu a omezí větrný chlad. Nedostatek membrány má za následek 
nerušenou prodyšnost a svobodu pohybu, která u správných kalhot nesmí chybět. Z 
dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace pohodlnější než plně větru odolné, ale 
mnohem méně prodyšné, membránové alternativy. 

Focus wind kalhoty pánské Focus wind kalhoty dámskéVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
2246622461

10000 10000

• Tepelně izolační tréninkové kalhoty s příjemným česaným vnitřkem
• Pro zimní trénink nebo extra izolaci v nejchladnějších dnech
• Pro všechny aktivní sportovce

• Tepelně izolační tréninkové kalhoty s příjemným česaným vnitřkem
• Pro zimní trénink nebo extra izolaci v nejchladnějších dnech
• Pro všechny aktivní sportovce

Složení materiálu: 86% polyamid 14% elastan 240-250g / m2 Složení materiálu:  86% polyamid 14% elastan 240-250g / m2

Kalhoty Focus Warm jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou 
hustotou s velmi pohodlným savým froté uvnitř, které zachycuje vrstvu vzduchu 
a odvádí vlhkost pryč od pokožky. Není zde větru odolná membrána, ale povrch s 
vysokou hustotou zastaví většinu rychlosti vzduchu a omezí větrný chlad. Nedostatek 
membrány má za následek nerušenou prodyšnost a svobodu pohybu, která u 
správných kalhot nesmí chybět. Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace 
pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně prodyšné, membránové 
alternativy. 

Kalhoty Focus Warm jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou 
hustotou s velmi pohodlným savým froté uvnitř, které zachycuje vrstvu vzduchu 
a odvádí vlhkost pryč od pokožky. Není zde větru odolná membrána, ale povrch s 
vysokou hustotou zastaví většinu rychlosti vzduchu a omezí větrný chlad. Nedostatek 
membrány má za následek nerušenou prodyšnost a svobodu pohybu, která u 
správných kalhot nesmí chybět. Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace 
pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně prodyšné, membránové 
alternativy. 

Focus warm kalhoty pánské Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
22451 

1004110000

Focus warm kalhoty dámské
22456

• Tepelně izolační tréninkové kalhoty s příjemným česaným vnitřkem
• Pro zimní trénink nebo extra izolaci v nejchladnějších dnech
• Pro všechny aktivní sportovce

• Tepelně izolační tréninkové kalhoty s příjemným česaným vnitřkem
• Pro zimní trénink nebo extra izolaci v nejchladnějších dnech
• Pro všechny aktivní sportovce

Složení materiálu: 86% polyamid 14% elastan 240-250g / m2 Složení materiálu: 86% polyamid 14% elastan 240-250g / m2
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Focus čepice Velikosti: 56,58  
46518

00000        

Vlastnosti čepice odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost a 
smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte.

Složení materiálu: 87% polyester 13% elastan

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci a odvod vlhkosti

Focus nákrčník Velikosti: OS  
46436

Focus je příjemně měkký, dobře izolující multifunkční šátek. Užijete ho při aktivním 
zimní sportování, ale i ve dnech s pomalejším tempem. Digitální potisk. Bezešvý tunel 
z příjemného úpletu. Noste ho jako šátek, který brání úniku tepla skrz límec nebo jako 
šátek přes hlavu či ústa, zkrátka jak potřebujete.

Složení materiálu: 90% polyester, 10% elastan

10000        

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákno
• Pohodlné savé vlákno & pletená struktura
• Bezešvý tunel
• Digitální potisk

Focus čelenka Velikosti: 56,58  
46519 

72106        

Vlastnosti čelenky odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost  
a smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte.

Složení materiálu: 87% polyester 13% elastan

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci a odvod vlhkosti

Vlastnosti rukavic odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost a 
smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Mají vše, co od nich očekáváte. Silikonové gripy  
z obou stran rukavic.

Focus rukavice Velikosti:6-10  
H0247

• Lehounká rukavice
• Česaný elastický žerzej na hřbetu
• 0,8 mm semiš z mikrovlákna na dlani
• Silikonové gripy na dlani i hřbetu

00000

Složení materiálu:  
Žerzej: 86% polyamid, 14% elastan, Utírání nosu: 100% polyamid 
Semiš na dlani: 78% polyamid, 22% PU
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Velikosti: 56,58  

Péřová bunda Focus je hlavní vylepšení předchozích týmových bund. Jedná se o kvalitně 
peřím vyplněnou a zcela podšitou bundu, přesně tak, jak by měl být prémiový svrchní 
oděv vyroben. Vhodná do drsných nordických zimních podmínek. Vyvinuta s ohledem na 
funkčnost pro podpůrný tým zimních atletů jakéhokoli věku nebo úrovně, ale moderně 
a stylově, aby vyhovovala každodenním zimním příležitostem. Ramena provedená pro 
ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti nebo mokrému sněhu; chrání peří před 
vlhkostí, i když za takových podmínek se vám bunda může zdát příliš teplá.

Péřová bunda Focus Down je hlavní vylepšení předchozích týmových bund. Jedná se o 
kvalitně peřím vyplněnou a zcela podšitou bundu, přesně tak, jak by měl být prémiový 
svrchní oděv vyroben. Vhodná do drsných nordických zimních podmínek. Vyvinuta s 
ohledem na funkčnost pro podpůrný tým zimních atletů jakéhokoli věku nebo úrovně, 
ale moderně a stylově, aby vyhovovala každodenním zimním příležitostem. Ramena 
provedená pro ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti nebo mokrému sněhu; chrání 
peří před vlhkostí, i když za takových podmínek se vám bunda může zdát příliš teplá.

Focus péřová bunda pánská Focus péřová bunda dámskáVelikosti: XS-XXXL Velikosti: XS-XXL 
1316613161

10000

10000

75100

75100

• Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapuci/ramenech
• Výplň 90% prachové peří, 10% peří z eticky získaného kachního peří 
• Výplň 700 +/- 15, US standard. - YKK vodě odolné zipy
• Izolované, ruce zahřívající kapsy - Zcela podšité, žádné tepelné mosty
• Vyztužená kapuce bez tepelného mostu mezi hlavou a krkem 

• Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapuci/ramenech
• Výplň 90% prachové peří, 10% peří z eticky získaného kachního peří 
• Výplň 700 +/- 15, US standard. - YKK vodě odolné zipy
• Izolované, ruce zahřívající kapsy - Zcela podšité, žádné tepelné mosty
• Vyztužená kapuce bez tepelného mostu mezi hlavou a krkem 

Složení materiálu:  
Ramena: 100% polyester, Membrána 100% polyuretan, Spodní díl: 100% polyamid/nylon, 
Výplň; 90% kachní prachové peří 10% peří

Složení materiálu:  
Ramena: 100% polyester, Membrána 100% polyuretan, Spodní díl: 100% polyamid/nylon, 
Výplň; 90% kachní prachové peří 10% peří

99990

99990

Focus mikina pánská Velikosti: XS-XXXL 
16113
Univerzální mikina, která je vhodná jak na trénink v chladných dnech,  
tak na volnočasové aktivity. Přizpůsobí se vám na každém kroku.

• Oboustranný strečový flís
• Vnější odolný materiál
• Vnitřní česané froté
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

72105

99990

Složení materiálu:  
100% polyester

Focus mikina dámská Velikosti: XS-XXL
16117
Univerzální mikina, která je vhodná jak na trénink v chladných dnech,  
tak na volnočasové aktivity. Přizpůsobí se vám na každém kroku.

• Oboustranný strečový flís
• Vnější odolný materiál
• Vnitřní česané froté
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

99990

10000

Složení materiálu:  
100% polyester
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EVOLUTION
Mnoho let uplynulo od 

doby, kdy společnost SWIX 
odstartovala s řadou ProFit 
Revolution, která se v obo-

ru brzy stala měřítkem  
a později normou.  

S věkem přichází moudrost. 
Učení a vědomá schopnost 
se adaptovat je to, co dělá 

náš druh nadřazeným.

Ten, kdo je adaptuje lépe, 
získá konkurenční výhodu. 

Tomu se říká přirozená 
evoluce.

TRAINING

//

10000

10000

75100

75100

Produkty z řady Evolution jsou založeny na stejné funkční konstrukci, rozvržení 
materiálů, střihu a funkcích jako renomovaná a opěvovaná řada ProFit Revolution, 
která je tak oblíbená mezi zapřísáhlými, oddanými milovníky běžeckého lyžování. 
Představuje to nejlepší ze dvou světů; prodyšné, větruodolné mikrovlákno a materiál 
Gore Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru i vodě 
a zároveň prodyšnost. Strečová podšívka zachycuje vzduch na vnitřní straně a 
poskytuje dostatečnou izolaci pro většinu zimních tréninků.

Evolution Gore-Tex Inf bunda pánská
Velikosti: S-XXXL 15221

• Gore Tex® Infinium™ odolný proti větru a vodě, vysoce prodyšný materiál
• Mikrovlákno o vysoké hustotě odolné proti větru a prodyšná tkanina 
• Elastický  CAD tkaný středový zádový díl
• Kompletní podšívka s elastickou síťovinou - Reflexní detaily  - Dvojité kapsy vpředu
• Elastické vnitřní manžety - Dokonalé detaily a zpracování

Složení materiálu:  
Přední část: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100% polyester a 100 % polyesterové mikrovlákno  
Na zadní straně: 80% polyamid, 20%spandex; Podšívka: 90% nylon 10%spandex

Produkty z řady Evolution jsou založeny na stejné funkční konstrukci, rozvržení 
materiálů, střihu a funkcích jako renomovaná a opěvovaná řada ProFit Revolution, 
která je tak oblíbená mezi zapřísáhlými, oddanými milovníky běžeckého lyžování. 
Představuje to nejlepší ze dvou světů; prodyšné, větruodolné mikrovlákno a materiál 
Gore Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru i vodě  
a zároveň prodyšnost. Strečová podšívka zachycuje vzduch na vnitřní straně  
a poskytuje dostatečnou izolaci pro většinu zimních tréninků.

Evolution Gore-Tex Infinium kalhoty pánské
Velikosti: S-XXXL23521

• Gore Tex® Infinium™ odolný proti větru a vodě, vysoce prodyšný materiál
• Mikrovlákno o vysoké hustotě odolné proti větru a prodyšná tkanina 
• Elastický  CAD tkaný středový zádový díl
• Reflexní detaily  - Dvojité kapsy vpředu
• Elastické vnitřní manžety - Dokonalé detaily a zpracování

Složení materiálu:  
Přední část: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100% polyester a 100 % polyesterové mikrovlákno  
Na zadní straně: 72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan
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10000

75100

75100

94303

Produkty z řady Evolution jsou založeny na stejné funkční konstrukci, rozvržení 
materiálů, střihu a funkcích jako renomovaná a opěvovaná řada ProFit Revolution, 
která je tak oblíbená mezi zapřísáhlými, oddanými milovníky běžeckého lyžování. 
Představuje to nejlepší ze dvou světů; prodyšné, větruodolné mikrovlákno a materiál 
Gore Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru i vodě 
a zároveň prodyšnost. Strečová podšívka zachycuje vzduch na vnitřní straně a 
poskytuje dostatečnou izolaci pro většinu zimních tréninků.

Evolution Gore-Tex Inf bunda dámská
Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XXL15226

• Gore Tex® Infinium™ odolný proti větru a vodě, vysoce prodyšný materiál
• Mikrovlákno o vysoké hustotě odolné proti větru a prodyšná tkanina 
• Elastický  CAD tkaný středový zádový díl
• Kompletní podšívka s elastickou síťovinou - Reflexní detaily  - Dvojité kapsy vpředu
• Elastické vnitřní manžety - Dokonalé detaily a zpracování

Složení materiálu:  
Přední část: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100% polyester a 100 % polyesterové mikrovlákno  
Na zadní straně: 80% polyamid, 20%spandex; Podšívka: 90% nylon 10%spandex

Produkty z řady Evolution jsou založeny na stejné funkční konstrukci, rozvržení 
materiálů, střihu a funkcích jako renomovaná a opěvovaná řada ProFit Revolution, 
která je tak oblíbená mezi zapřísáhlými, oddanými milovníky běžeckého lyžování. 
Představuje to nejlepší ze dvou světů; prodyšné, větruodolné mikrovlákno a materiál 
Gore Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru i vodě  
a zároveň prodyšnost. Strečová podšívka zachycuje vzduch na vnitřní straně  
a poskytuje dostatečnou izolaci pro většinu zimních tréninků.

Evolution Gore-Tex Infinium kalhoty dámské
Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XXL23526

• Gore Tex® Infinium™ odolný proti větru a vodě, vysoce prodyšný materiál
• Mikrovlákno o vysoké hustotě odolné proti větru a prodyšná tkanina 
• Elastický  CAD tkaný středový zádový díl
• Reflexní detaily  - Dvojité kapsy vpředu
• Elastické vnitřní manžety - Dokonalé detaily a zpracování

Složení materiálu:  
Přední část: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100% polyester a 100 % polyesterové mikrovlákno  
Na zadní straně: 72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan
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75100

75100 75100

72102
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Produkty řady Evolution softshield jsou vyvíjeny s ohledem na prodyšnost a výkon 
při zimním tréninku na velké vzdálenosti. Díky izolačním vlastnostem česané vnitřní 
strany tohoto superkomfortního materiálu je tato řada velmi vhodná pro výlety 
o pomalejším tempu s častými zastávkami. Přestože tento materiál nabízí lepší 
prodyšnost a volnost pohybu než většina lyžařských oděvů, můžete ji s klidem nosit v 
chladných, větrných podmínkách a zažijte tak pohodlí a radost z ochrany před nepřízní 
přírodních živlů.

Produkty řady Evolution softshield jsou vyvíjeny s ohledem na prodyšnost a výkon 
při zimním tréninku na velké vzdálenosti. Díky izolačním vlastnostem česané vnitřní 
strany tohoto superkomfortního materiálu je tato řada velmi vhodná pro výlety 
o pomalejším tempu s častými zastávkami. Přestože tento materiál nabízí lepší 
prodyšnost a volnost pohybu než většina lyžařských oděvů, můžete ji s klidem nosit v 
chladných, větrných podmínkách a zažijte tak pohodlí a radost z ochrany před nepřízní 
přírodních živlů.

Produkty řady Evolution softshield jsou vyvíjeny s ohledem na prodyšnost a výkon 
při zimním tréninku na velké vzdálenosti. Díky izolačním vlastnostem česané vnitřní 
strany tohoto superkomfortního materiálu je tato řada velmi vhodná pro výlety 
o pomalejším tempu s častými zastávkami. Přestože tento materiál nabízí lepší 
prodyšnost a volnost pohybu než většina lyžařských oděvů, můžete ji s klidem nosit v 
chladných, větrných podmínkách a zažijte tak pohodlí a radost z ochrany před nepřízní 
přírodních živlů.

Produkty řady Evolution softshield jsou vyvíjeny s ohledem na prodyšnost a výkon 
při zimním tréninku na velké vzdálenosti. Díky izolačním vlastnostem česané vnitřní 
strany tohoto superkomfortního materiálu je tato řada velmi vhodná pro výlety 
o pomalejším tempu s častými zastávkami. Přestože tento materiál nabízí lepší 
prodyšnost a volnost pohybu než většina lyžařských oděvů, můžete ji s klidem nosit v 
chladných, větrných podmínkách a zažijte tak pohodlí a radost z ochrany před nepřízní 
přírodních živlů.

Evolution softshield bunda pánská

Evolution softshield kalhoty pánské Evolution softshield kalhoty dámské

Evolution softshield bunda dámskáVelikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL 
15231

23531

15236

23536

• Prémiový softshellový materiál, velmi měkký, odolný proti opotřebení
• Materiál z osnovní pleteniny, jednostranný, vysoká hustota, strečový do všech směrů, 

pohodlná česaná vnitřní strana
• Ničím neomezovaná prodyšnost, bez membrány
• Větruodolný materiál, poskytuje kompletní 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu - Dvě přední kapsy - Anatomická kapuce

• Prémiový softshellový materiál, velmi měkký, odolný proti opotřebení
• Materiál z osnovní pleteniny, jednostranný, vysoká hustota, strečový do všech směrů, 

pohodlná česaná vnitřní strana
• Ničím neomezovaná prodyšnost, bez membrány 
• Materiál odolný větru poskytuje kompletní 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu - Dvě přední kapsy - Premiový tištěný vzor 

• Prémiový softshellový materiál, velmi měkký, odolný proti opotřebení
• Materiál z osnovní pleteniny, jednostranný, vysoká hustota, strečový do všech směrů, 

pohodlná česaná vnitřní strana
• Ničím neomezovaná prodyšnost, bez membrány 
• Materiál odolný větru poskytuje kompletní 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu - Dvě přední kapsy - Premiový tištěný vzor 

• Prémiový softshellový materiál, velmi měkký, odolný proti opotřebení
• Materiál z osnovní pleteniny, jednostranný, vysoká hustota, strečový do všech směrů, 

pohodlná česaná vnitřní strana
• Ničím neomezovaná prodyšnost, bez membrány
• Větruodolný materiál, poskytuje kompletní 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu - Dvě přední kapsy - Anatomická kapuce

Složení materiálu:  
72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan

Složení materiálu:  
72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan

Složení materiálu:  
72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan

Složení materiálu:  
72% polyamid (nylon) 19% polyester 9% elastan
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Velikosti: XS-XXL 

Velikosti: XS-XXL 

12400

12400

PARAGON
Paragon znamená Doko-
nalý vzor" nebo "Příklad". 

Zní to možná ambiciózně, 
nicméně větruodolné 
membrány Gore jsou 

lídrem v této technologické 
oblasti od dob, kdy byly 

představeny, před více než 
40ti lety.

Řada Paragon je vyrobená 
ze špičkového  

materiálu od předního 
dodavatele na trhu. 100% 
větruodolný, velmi měkký  

a elastický.

TRAINING

//

Paragon Gore Infinium bunda pánská
12932
Tato bunda je typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové 
kvalitě. Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a spojit 
je dohromady v co nejhezčí celek. Intuitivní rozložení s předními kapsami. 
Vsazené rukávy s integrovanými klínky v podpaží pro zvýšenou pohyblivost 
vyrobené z elastického streče. Větruodolný softshell a příjemný flís uvnitř 
roláku ještě zvyšují pocit pohodlí a ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost  
a vzhled na jedničku.
• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolná a prodyšná
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkká a pohodlná
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% nylon, 15% spandex - 225g/
m2 (zadní středový panel)

Tyto kalhoty jsou typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové kvalitě.
Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a spojit je dohromady v co 
nejhezčí celek. Větru odolný, nešustivý softshell a flísové česání uvnitř zajišťují skvělý 
komfort a pocit ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a vzhled na jedničku.

Paragon Gore Infinium kalhoty pánské
22812 

• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolné a prodyšné
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkké a pohodlné
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% nylon, 15% spandex - 225g/ 
m2 (zadní středový panel)
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Velikosti: XS-XXL 

Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL

12400

12500

12500

Paragon rukavice Velikosti: 6-10     
H0814

10000

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% nylon, 15% spandex - 225g/
m2 (zadní středový panel)

Paragon Gore Infinium bunda dámská
12938
Tato bunda je typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové 
kvalitě. Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a spojit 
je dohromady v co nejhezčí celek. Intuitivní rozložení s předními kapsami. 
Vsazené rukávy s integrovanými klínky v podpaží pro zvýšenou pohyblivost 
vyrobené z elastického streče. Větruodolný softshell a příjemný flís uvnitř 
roláku ještě zvyšují pocit pohodlí a ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost  
a vzhled na jedničku.
• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolná a prodyšná
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkká a pohodlná
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Paragon Gore Infinium kalhoty dámské
22817
Tyto kalhoty jsou typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové kvalitě.
Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a spojit je dohromady v co 
nejhezčí celek. Větru odolný, nešustivý softshell a flísové česání uvnitř zajišťují skvělý 
komfort a pocit ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a vzhled na jedničku.

• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolné a prodyšné
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkké a pohodlné
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% nylon, 15% spandex - 225g/ 
m2 (zadní středový panel)

Paragon rukavice jsou relativně novým nápadem od společnosti SWIX. Je to kožená 
rukavice s lemovanou technikou. Vnitřní dlaň neobsahuje podšívku, takže tyto 
rukavice mají velmi dobrou přilnavost, a to navzdory své relativní tloušťce. Prát na 
program určený pro vlnu. Používejte vosk určený k ošetření kůže na prodloužení 
životnosti rukavic.
• Ovčí kůže cca 0,8 mm
• Vyztužená dlaň
• Hřbet rukavice je pružný a větruodolný
• Neoprenové ohebné panely
• Rozšířená manžeta

Složení materiálu:  
Soft shell: 92% polyester, 8% elastan, Membrána: 100% polyuretan, Neopren: 100%, 
Chloroprenová látka: 90% polyester, 8% elastan, Materiál na palci: 100% polyamid,  
Dlaň: 100% ovčí kůže, Izolace; 100% polyester
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Dynamic bunda pánská Velikosti: XS-XXL 
12953

Dynamic kalhoty pánské Velikosti: XS-XXL
22824

75100

72107

75100

DYNAMIC
Dynamic je synonymem 

pro slova energický, aktivní 
a plný života. Tato přídavná 

jména současně popisují 
nejúspěšnější kolekci dneš-

ní doby. Kolekci, ve které 
SWIX vůbec poprvé použil 

vysoce prodyšný  
a elastický softshell.

Základní technologie výro-
by zůstává stejná,  

i když mírně vylepšená  
a v novém, moderním oba-

lu. Zažijte na vlastní kůži 
energické produkty řady 

Dynamic.

TRAINING

//
Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi elastického 
materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je nově 
vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej  
s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Oblečení Dynamic je 
velmi elastické, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je 
tedy vhodné k rychlým jízdám a tréninkům.

• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zadním díle

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi 
elastického materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je 
nově vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej  
s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Oblečení Dynamic je 
velmi elastické, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je 
tedy vhodné k rychlým jízdám a tréninkům.
• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zádech a v podpaží

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: přední/zadní strana 100% polyester; membrána 80% polyester 20% PU, 
hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 směr., Materiál 3: 84% polyester 16% spandex, 
štítek: 72% polyester 28% barva PU, Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: přední/zadní strana 100% polyester; membrána 80% polyester 20% PU, 
hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 směr., Materiál 3: 84% polyester 16% spandex, 
štítek: 72% polyester 28% barva PU
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Dynamic bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12958

99990

Dynamic kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22828

75100

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi 
elastického materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je 
nově vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej  
s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Oblečení Dynamic je 
velmi elastické, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je 
tedy vhodné k rychlým jízdám a tréninkům.
• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zádech a v podpaží

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: přední/zadní strana 100% polyester; membrána 80% polyester 20% PU, 
hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 směr., Materiál 3: 84% polyester 16% spandex, 
štítek: 72% polyester 28% barva PU, Podšívka: 100% polyester

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi elastického 
materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je nově 
vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej  
s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Oblečení Dynamic je 
velmi elastické, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je 
tedy vhodné k rychlým jízdám a tréninkům.
• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zadním díle

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: přední/zadní strana 100% polyester; membrána 80% polyester 20% PU, 
hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 směr., Materiál 3: 84% polyester 16% spandex, 
štítek: 72% polyester 28% barva PU



24 /  SWIX WORKBOOK AW2122

Infinity bunda pánská Velikosti: S-XXXL 
15241

Infinity kalhoty pánské Velikosti: S-XXXL 
23541

10000

72105

75101

75100

INFINITY
Jen málo slov dokáže 
vyvolat pozitivnější 

asociaci než myšlenka 
na nekonečno. Všichni 

chceme, aby věci vydržely 
co nejdéle.  

Řada INFINITY je založena 
na naší, k dnešnímu 

dni, nejdéle fungující 
řadě produktů, a proto jí 
plánujeme dát „věčný“ 
život s použitím známé 

formule; dobře testováno  
a dobře vyrobeno.

INFINITY je klasické  
a nadčasové oblečení 
pro běžecké lyžování; 

prověřené historií, 
odolávající budoucnosti. 

Koneckonců dlouhověkost 
je klíčovým slovem  

v nadcházejících časech.

TRAINING

//
Řada Infinity představuje „typické“ běžkařské oblečení; je vyrobena tak, aby 
vydržela a zachovala si po generace oceňované vlastnosti i svůj nadčasový 
styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o oblíbený tréninkový 
oděv vyrobený z "nehlučné", odolné tkaniny, odolné proti vodě a větru, s 
prodyšnou přední stranou, prodyšnými elastickými zadními díly a velkou 
pohyblivostí nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro všeobecný 
trénink, tak pro aktivní turistiku.

• Větruodolné, voděodolné a prodyšné přední díly
• Membrána na přední straně propouští vodní páru 10.000g/m2/24 hod
• Prodyšný materiál na zadním díle, bez membrány
• Středový zadní díl z do všech směrů strečového materiálu  - podšívka ze síťoviny
• Laminované elastické manžety a stahovací lem

Řada Infinity představuje „typické“ běžkařské oblečení; je vyrobena tak, aby 
vydržela a zachovala si po generace oceňované vlastnosti i svůj nadčasový 
styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o oblíbený tréninkový 
oděv vyrobený z "nehlučné", odolné tkaniny, odolné proti vodě a větru, s 
prodyšnou přední stranou, prodyšnými elastickými zadními díly a velkou 
pohyblivostí nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro všeobecný 
trénink, tak pro aktivní turistiku.

• Větruodolné, voděodolné a prodyšné přední díly
• Membrána na přední straně propouští vodní páru 10.000g/m2/24 hod
• Prodyšný materiál na zadním díle, bez membrány
• Středový zadní díl z do všech směrů strečového materiálu  - podšívka ze síťoviny
• Laminované elastické manžety a stahovací lem

Složení materiálu:  
Materiál na přední straně; 83% polyester/17% polyuretan,  
Membrána; 100% polyuretan, Podšívka ze síťoviny; 100% polyester

Složení materiálu:  
Materiál na přední straně; 83% polyester/17% polyuretan,  
Membrána; 100% polyuretan, Podšívka ze síťoviny; 100% polyester
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75100

99990

00025

00025

Infinity bunda dámská Velikosti: XS-XXL 
15246

Infinity kalhoty dámské Velikosti: XS-XXL
23546

Infinity mikina pánská Velikosti: S-XXL 
16091

90900

90900

Infinity mikina dámská Velikosti: XS-XL
16096

Řada Infinity představuje „typické“ běžkařské oblečení; je vyrobena tak, aby 
vydržela a zachovala si po generace oceňované vlastnosti i svůj nadčasový 
styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o oblíbený tréninkový 
oděv vyrobený z "nehlučné", odolné tkaniny, odolné proti vodě a větru,  
s prodyšnou přední stranou, prodyšnými elastickými zadními díly a velkou 
pohyblivostí nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro všeobecný 
trénink, tak pro aktivní turistiku.

• Větruodolné, voděodolné a prodyšné přední díly
• Membrána na přední straně propouští vodní páru 10.000g/m2/24 hod
• Prodyšný materiál na zadním díle, bez membrány
• Středový zadní díl z do všech směrů strečového materiálu  - podšívka ze síťoviny
• Laminované elastické manžety a stahovací lem

Řada Infinity představuje „typické“ běžkařské oblečení; je vyrobena tak, aby 
vydržela a zachovala si po generace oceňované vlastnosti i svůj nadčasový 
styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o oblíbený tréninkový 
oděv vyrobený z "nehlučné", odolné tkaniny, odolné proti vodě a větru,  
s prodyšnou přední stranou, prodyšnými elastickými zadními díly a velkou 
pohyblivostí nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro všeobecný 
trénink, tak pro aktivní turistiku.

• Větruodolné, voděodolné a prodyšné přední díly
• Membrána na přední straně propouští vodní páru 10.000g/m2/24 hod
• Prodyšný materiál na zadním díle, bez membrány
• Středový zadní díl z do všech směrů strečového materiálu  - podšívka ze síťoviny
• Laminované elastické manžety a stahovací lem

Složení materiálu:  
Materiál na přední straně; 83% polyester/17% polyuretan,  
Membrána; 100% polyuretane, Podšívka ze síťoviny; 100% polyester

Složení materiálu:  
Materiál na přední straně; 83% polyester/17% polyuretan,  
Membrána; 100% polyuretan, Podšívka ze síťoviny; 100% polyester

Mikina Infinity znamená pohodlí, teplo a sucho po intenzivním tréninku, 
kvalitní izolační vrstvu při turistice, během zastávek nebo jednoduše při 
aktivním odpočinku v lyžařském táboře. Jedná se o velmi pohodlnou  
a strečovou střední vrstvu pro širokou škálu použití a příležitostí.

Mikina Infinity znamená pohodlí, teplo a sucho po intenzivním tréninku, 
kvalitní izolační vrstvu při turistice, během zastávek nebo jednoduše při 
aktivním odpočinku v lyžařském táboře. Jedná se o velmi pohodlnou  
a strečovou střední vrstvu pro širokou škálu použití a příležitostí.

• Jednostranný dvojitě tkaný strečový materiál
• Odolná vlákna zvenčí, česané froté zevnitř
• "Nadýchaný" materiál - optimální objem a hmotnost
• Po řezání a česání vyčištěno - odsáté zbytky volných vláken

• Jednostranný dvojitě tkaný strečový materiál
• Odolná vlákna zvenčí, česané froté zevnitř
• "Nadýchaný" materiál - optimální objem a hmotnost
• Po řezání a česání vyčištěno - odsáté zbytky volných vláken

Složení materiálu:  
Materiál; 93% polyester/ 7% spandex

Složení materiálu:  
Materiál; 93% polyester/ 7% spandex
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Horizon bunda dámská Velikosti: XS-XL
12486

99990

94303

72102

Horizon kalhoty dámské Velikosti: XS-XL
22886

99990

72102

94303

HORIZON
Směrem k horizontu, až 

tam, kam oči dohlédnou, 
vždy objevíme nový impuls.

S vědomím, že to byly, jsou 
a budou především ženy, 
které nejvíce zajímá, co 

se za horizontem skrývá, 
je řada Horizon navržena 

speciálně pro ženy. A speci-
fické horizontální detaily v 
ní proto nemohou chybět.

Rádi bychom, aby řada 
Horizon ztělesňovala naši 

schopnost vidět za pomysl-
ný horizont věcí.

TRAINING

//

Tohle je naše řada zimního vybavení určená výhradně pro ženskou polovinu populace, 
která naslouchá svým smyslům a dává přednost teplu a pohodlí během tréninku. Mrznutí 
není sport! Výkon se díky němu také nezvýší, ba naopak. A vzhled je neméně důležitý, 
o tom není pochyb! Sníh je perfektní kulisou pro živé živé barvy. Přestože toto oblečení 
vychází ze standardního typu běžeckého oblečení, tento kousek nabízí vyšší funkčnost 
než většina konkurenčních produktů. Nejsou zde, žádné membrány bránící odvodu 
tělesného potu. Podšívka a zároveň izolační vrstva Primaloft na přední straně poskytuje 
prodyšnost při zachování odolnosti proti větru i vodě pokud je třeba, zatímco zadní strana 
je z technického, větru i voděodolného zesíleného elastického softshellu. Věřte nám, je 
to fakt dobrý kousek!
• Primaloft® Silver izolace vpředu, odolná proti větru a vodě
• Bez membrán = prodyšné 360° - Zároveň 360° odolné proti větru
• Elastický "zesílený" dvojitě tkaný softshell o vysoké hustotě na zadních dílech
• Izolovaná/podšitá ergonomická kapuce - Funkční kapsy
Složení materiálu:  
Materiál vpředu 100% polyamid (nylon), materiál vzadu; 91% polyamid 9% elastan.  
Výplň: 100% polyester

Tohle je naše řada zimního vybavení určená výhradně pro ženskou polovinu populace, 
která naslouchá svým smyslům a dává přednost teplu a pohodlí během tréninku. Mrznutí 
není sport! Výkon se díky němu také nezvýší, ba naopak. A vzhled je neméně důležitý, 
o tom není pochyb! Sníh je perfektní kulisou pro živé živé barvy. Přestože toto oblečení 
vychází ze standardního typu běžeckého oblečení, tento kousek nabízí vyšší funkčnost 
než většina konkurenčních produktů. Nejsou zde, žádné membrány bránící odvodu 
tělesného potu. Podšívka a zároveň izolační vrstva Primaloft na přední straně poskytuje 
prodyšnost při zachování odolnosti proti větru i vodě pokud je třeba, zatímco zadní strana 
je z technického, větru i voděodolného zesíleného elastického softshellu. Věřte nám, je 
to fakt dobrý kousek!
• Primaloft® Silver izolace vpředu, odolná proti větru a vodě
• Bez membrán = prodyšné 360° - Zároveň 360° odolné proti větru
• Elastický "zesílený" dvojitě tkaný softshell o vysoké hustotě na zadních dílech
• Funkční kapsy

Složení materiálu:  
Přední strana:  100% polyamid (nylon), Zadní strana: 91% polyamid 9% elastan.  
Výplň: 100% polyester
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Velikosti: XS-XL

Horizon péřový kabát dámský Velikosti: XS-XL
13176

99990

Horizon čepice Velikosti: OS 
46456

99990

Jedna věc vadí ženám víc, než když nevypadají dobře – když mrznou. Proč vybírat jedno 
nebo druhé? Můžete vyřešit obojí! Tento kus oblečení je to pravé pro zimní počasí. Jeho 
design a barevné provedení to jen potvrzuje. Byl navržen jako špičkový funkční svrchní 
oděv pro typické severské zimní podmínky; např. pro podpůrné týmy, které tráví hodiny 
a hodiny v chladu, aniž by se jim dostalo péče, kterou si zaslouží. Ramena poskytující 
ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti či mokrému sněhu. Tato bunda Vás ochrání 
před vlhkostí, i když za takových podmínek se vám může zdát příliš hřejivá. Prostě není 
tu dost místa pro všechno, co by se slušelo o tomto výjimečném produktu napsat.

• Vysoce funkční prémiová péřová bunda s konstrukcí oddělující od sebe vnitřní a vnější část
• Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapuci/ramenou, žádné tepelné mosty
• 90% prachové peří, 10% peří; výplň z eticky získaného kachního peří - 700 +/- 15%, US standard
• YKK voduodpudivé zipy - náprsní kapsy a izolující, ruce ohřívající kapsy
• "Nadýchaná" kapuce bez tepelných mostů na krku - Boční zipy pro zvětšení objemu

Složení materiálu:  
Ramena: 100% polyester, Membrána 100% polyuretan, Torso: 100% polyamid/nylon,  
Výplň: 90% kachní prachové peří, 10% peří

Čepice Horizon není jen čepice, ale forma módního (sebe)vyjádření. Je 
masivní a prostě skvělá. Vyrobená z měkké akrylové příze. Tentokrát žádná 
vlna – aby se vám nepřehřála hlava. Zároveň je lehčí, a tak vám nebude padat 
přes čelo do očí a blokovat "rozhled"; přece nechcete přijít o přehled o tom, 
kdo vás pozoruje, jak s čepkou Horizon vyčníváte z davu. 

• Objemná čepice
• Lehká a ne příliš hřejivá na to jak je rozměrná
• Měkký akryl 
• Tkané logo 

Složení materiálu:  
100% akryl
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Cross bunda pánská Velikosti: S-XXXL 
12341

Cross kalhoty pánské Velikosti: S-XXXL 
22311

75100

12401

72105

75100

CROSS
Skutečně univerzální 
kolekce pro ty, kdo to  

s tréninkem myslí vážně. 
Určeno pro všechny typy 

postav a aktivit.

Doporučeno všem  
milovníkům  

outdoorových kardio 
sportů.

TRAINING

//
Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem z softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší 
komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větruodolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

Složení materiálu:  
Materiál A: 100%polyester, Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15%spandex
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Cross bunda dámská Velikosti: XS-XXL 
12346

Cross kalhoty pánské Velikosti: XS-XXL 
22316

75100

12401

94303

72105

Cross rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL
H0873

75100

12400

Cross rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL  
H0877

75100

12400

Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem z softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší 
komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větruodolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

Složení materiálu:  
Materiál A: 100%polyester, Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15%spandex

Cross jsou dobře padnoucí, klasické rukavice vhodné na běžecké lyžování či 
výlety při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 4-směrně strečové lycry a odolné 
syntetické kůže na dlani a mezi prsty. Izolace 133g PrimaLoft® a podšívka  
z česaného polyesteru na hřbetu ruky zajišťují pohodlí a teplo. Pohodlné ovládání 
displeje.

• Všestranné rukavice
• Izolace PrimaLoft®133 g/m2

• Příjemný, česaný vnitřek rukavice
• Funguje na dotykových obrazovkách

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 100% PU; Svrchní část: 100% polyamid; Materiál 2: 83% polyamid
17% elastan, Materiál 3: 80% bavlna 20% polyester; Materiál 4: 88% polyester 12% elastan;
Materiál 5: 100% polyester; Izolace: 133g PrimaLoft® 100% polyester

Cross jsou dobře padnoucí, klasické rukavice vhodné na běžecké lyžování či 
výlety při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 4-směrně strečové lycry a odolné 
syntetické kůže na dlani a mezi prsty. Izolace 133g PrimaLoft® a podšívka  
z česaného polyesteru na hřbetu ruky zajišťují pohodlí a teplo. Pohodlné ovládání 
displeje.

• Všestranné rukavice
• Izolace PrimaLoft®133 g/m2

• Příjemný, česaný vnitřek rukavice
• Funguje na dotykových obrazovkách

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 100% PU; Svrchní část: 100% polyamid; Materiál 2: 83% polyamid
17% elastan, Materiál 3: 80% bavlna 20% polyester; Materiál 4: 88% polyester 12% elastan;
Materiál 5: 100% polyester; Izolace: 133g PrimaLoft® 100% polyester
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Strive bunda pánská Velikosti: S-XXL
15291

75100

72107

Strive kalhoty pánské Velikosti: S-XXL
23591

75100

STRIVE
Usilovat o něco (STRIVE) 

znamená vyvíjet veškerou 
snahu, abychom něčeho 
dosáhli nebo něco získali. 
A právě o tom je trénink; 

stanovení cílů a jejich dosa-
žení krok za krokem. Ať jste 
na jakékoli úrovni, ať máte 

jakýkoli cíl. 

Úsilí je hlavní součástí 
radosti. Mnohem více  

v chladném podnebí. Řada 
Strive je určena všem, kteří 
milují zimní sporty a jejich 

romantiku.

Maximální prodyšnost pro 
radost z vynaloženého 

úsilí!  

TRAINING

//

Strive je řada produktů, které vám poskytnou ochranu před nepřízní počasí, 
svobodu pohybu a prodyšnost na stejné úrovni jako top produkty, avšak jsou 
cenově dostupnější, s designem, který sedne většině lidí. Bunda i kalhoty 
této řady jsou celé vyrobeny ze stejné lepené tkaniny elastické do 4 směrů, 
což znamená, že v zadní části nejsou žádné otevřené strečové panely. Tento 
způsob práce s materiálem jsme se rozhodli nazvat softshield; což znamená, 
že jste kompletně chránění před chladným vzduchem, přestože oděv nemá 
žádnou membránu, která by omezovala prodyšnost a pohodlí. Strive je řada 
velmi teplých a pohodlných oděvů na běžecké lyžování.

• Lepená softshellová tkanina o vysoké hustotě s elastickou, měkkou, tichou a přitom odolnou
tkaninou

• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Textilie velmi odolná proti větru poskytuje 360   stupňovou ochranu proti větru
• Úplná svoboda díky materiálu strečovému do 4 směrů  - izolační, teplá česaná a pohodlná

vnitřní strana
• Klasické rozložení dvojitých předních kapes
Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, česaná izolační vnitřní strana: 100% polyester

Strive je řada produktů, které vám poskytnou ochranu před nepřízní počasí, 
svobodu pohybu a prodyšnost na stejné úrovni jako top produkty, avšak jsou 
cenově dostupnější, s designem, který sedne většině lidí. Bunda i kalhoty 
této řady jsou celé vyrobeny ze stejné lepené tkaniny elastické do 4 směrů, 
což znamená, že v zadní části nejsou žádné otevřené strečové panely. 

• Lepená softshellová tkanina o vysoké hustotě s elastickou, měkkou, tichou a přitom odolnou
tkaninou

• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Textilie velmi odolná proti větru poskytuje 360   stupňovou ochranu proti větru
• Úplná svoboda díky materiálu strečovému do 4 směrů  - izolační, teplá česaná a pohodlná

vnitřní strana
• Klasické rozložení dvojitých předních kapes

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, česaná izolační vnitřní strana: 100% polyester
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00025

72108

Strive bunda dámská Velikosti: XS-XL 
15296

Strive kalhoty dámské Velikosti: XS-XL
23596

75100

Strive je řada produktů, které vám poskytnou ochranu před nepřízní počasí, 
svobodu pohybu a prodyšnost na stejné úrovni jako top produkty, avšak jsou 
cenově dostupnější, s designem, který sedne většině lidí. Bunda i kalhoty 
této řady jsou celé vyrobeny ze stejné lepené tkaniny elastické do 4 směrů, 
což znamená, že v zadní části nejsou žádné otevřené strečové panely. Tento 
způsob práce s materiálem jsme se rozhodli nazvat softshield; což znamená, 
že jste kompletně chránění před chladným vzduchem, přestože oděv nemá 
žádnou membránu, která by omezovala prodyšnost a pohodlí. Strive je řada 
velmi teplých a pohodlných oděvů na běžecké lyžování.

• Lepená softshellová tkanina o vysoké hustotě s elastickou, měkkou, tichou a přitom odolnou
tkaninou

• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Textilie velmi odolná proti větru poskytuje 360   stupňovou ochranu proti větru
• Úplná svoboda díky materiálu strečovému do 4 směrů  - izolační, teplá česaná a pohodlná

vnitřní strana
• Klasické rozložení dvojitých předních kapes
Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, česaná izolační vnitřní strana: 100% polyester

Strive je řada produktů, které vám poskytnou ochranu před nepřízní počasí, 
svobodu pohybu a prodyšnost na stejné úrovni jako top produkty, avšak jsou 
cenově dostupnější, s designem, který sedne většině lidí. Bunda i kalhoty 
této řady jsou celé vyrobené ze stejné do 4-směrů elastické lepené tkaniny, 
což znamená, že v zadní části nejsou žádné otevřené strečové panely. 

• Lepená softshellová tkanina o vysoké hustotě s elastickou, měkkou, tichou a přitom odolnou
tkaninou

• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Textilie velmi odolná proti větru poskytuje 360   stupňovou ochranu proti větru
• Úplná svoboda díky materiálu strečovému do 4 směrů  - izolační, teplá česaná a pohodlná

vnitřní strana
• Klasické rozložení dvojitých předních kapes

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, česaná izolační vnitřní strana: 100% polyester
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BLIZZARD
Tváří v tvář Blizzardu 

(sněhové bouři) vám naše 
stejně pojmenovaná řada 

produktů přijde vhod, udrží 
vás v teple a pohodlí a ne-
ztratíte nic ze svého stylu.

Jedná se o klasické outdo-
rové produkty, u kterých 

naleznete retro prvky, ale 
zároveň jsou vyrobeny 

moderně a univerzálně.

TOURING

//
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Blizzard Anorak pánský Velikosti: S-XXXL 
12471

48000

Blizzard Anorak je moderní přístup ke starým oblíbeným kouskům. Vazba Oxford 
a barevná kombinace evokuje retro klasiku, zatímco lehký 4směrný streč, čisté 
laminované detaily a plně podlepené švy tento anorak vrací k vysoce moderním 
a funkčním kouskům.

• Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
• 3vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20 000 mm
• Propustnost vodních par 20 000 g/m2/24hodin
• Podlepené švy
• Vnitřní, jednoduché nastavení kapuce

Složení materiálu:  
3vrstvý hardshell na přední straně: 100% polyester; Membrána: 100% polyuretan; Vnitřní podpora: 
100% polyester

• Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
• 3vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20 000 mm
• Propustnost vodních par 20 000 g/m2/24hodin
• Podlepené švy
• Nastavitelný pas, poutka na opasek
• Kloubová kolena pro vyšší mobilitu
• Dvě boční a jedna zadní kapsa

Kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem Blizzard anoraku při všech 
vašich dobrodružstvích. Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým 
počasím a zajišťují tu nejlepší prodyšnost. Strečový materiál zajistí 
maximální svobodu pohybu.

Blizzard kalhoty pánské Velikosti: S-XXXL 
22431

75100

48000

Složení materiálu:  
3vrstvý hardshell na přední straně: 100% polyester; Membrána: 100% polyuretan; Vnitřní podpora: 
100% polyester

48000

Blizzard Anorak dámský Velikosti: XS-XXL 
12476

Blizzard Anorak je moderní přístup ke starým oblíbeným kouskům. Vazba Oxford 
a barevná kombinace evokuje retro klasiku, zatímco lehký 4směrný streč, čisté 
laminované detaily a plně podlepené švy tento anorak vrací k vysoce moderním 
a funkčním kouskům.

• Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
• 3vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20 000 mm
• Propustnost vodních par 20 000 g/m2/24hodin
• Podlepené švy
• Vnitřní, jednoduché nastavení kapuce

Složení materiálu:  
3vrstvý hardshell na přední straně: 100% polyester; Membrána: 100% polyuretan; Vnitřní podpora: 
100% polyester

• Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
• 3vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20 000 mm
• Propustnost vodních par 20 000 g/m2/24hodin
• Podlepené švy
• Nastavitelný pas, poutka na opasek
• Kloubová kolena pro vyšší mobilitu
• Dvě boční a jedna zadní kapsa

Kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem Blizzard anoraku při všech 
vašich dobrodružstvích. Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým 
počasím a zajišťují tu nejlepší prodyšnost. Strečový materiál zajistí 
maximální svobodu pohybu.

Blizzard kalhoty dámské Velikosti: XS-XXL 
22436

75100

00031

Složení materiálu:  
3 layer soft hardshell front: Face fabric: 100% Polyester Membrane: 100% Polyurethane Backer: 
100% Polyester”
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Blizzard svetr dámský Velikosti: XS-XL 
16377

Svetr Blizzard je pletený svetr ze 100% merino vlny a jedinečném neo retro 
designu. Je to klasický svetr se stojáčkem na zip, design a merino kvalita budou 
trvat věčně jako dědičná klasika budoucnosti, stačí jen občas vyprat, pečlivě 
uchovávat. Nicméně jej doporučujeme používat pravidelně na lyžařské túry. 
Zaslouží si dobře sloužit a být vidět! Dokonalé vlastnosti vlny není nutno více 
vysvětlovat.
• 100 % merino vlna s etickým původem
• CAD plochý úplet

00025

Složení materiálu: 
100% merino vlna

Blizzard svetr pánský Velikosti: S-XXL 
16372

75100

Svetr Blizzard je pletený svetr ze 100% merino vlny a jedinečném neo retro 
designu. Je to klasický svetr se stojáčkem na zip, design a merino kvalita budou 
trvat věčně jako dědičná klasika budoucnosti, stačí jen občas vyprat, pečlivě 
uchovávat. Nicméně jej doporučujeme používat pravidelně na lyžařské túry. 
Zaslouží si dobře sloužit a být vidět! Dokonalé vlastnosti vlny není nutno více 
vysvětlovat.
• 100 % merino vlna s etickým původem
• CAD plochý úplet

Složení materiálu:  
100% merino vlna

Velikosti: 5-10

99990

00025

75100

Blizzard heritage palčáky

H0672
Blizzard heritage mitt jsou teplé a pohodlné 
PrimaLoft® rukavice. Na výrobu jsou použité 
moderní technologie, ale design připomíná 
dědictví běžeckého lyžování. Zábava je důležitější 
než rychlost.

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: líc: 100% polyester; rub: 100% polyuretan 
Materiál#2:  líc: 100% Polyuratan; rub: 100% polyester 
Materiál#3: 88% polyester, 12% elastan 
Materiál#4: 100% polyester 
Izolace: 100g PrimaLoft® 100% polyester

• Izolace PrimaLoft® 100g/m2

• Pohodlná česaná vnitřní strana
• Voděodolná a prodyšná dlaň rukavice
• Funguje na dotykových obrazovkách

Blizzard čepice
Velikosti: OS   46631

75100

Blizzard je dvouvrstvá, pletená čepice, poměrně 
silná, ale také měkká  
a pohodlná. S velkým logem Swix pro správný retro 
vzhled.

Složení materiálu:  
100% akryl

00025

48000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: líc: 100% polyester; rub: 100% polyuretan; Dlaň: 
100% kůže (0.75mm) 
Manžeta: 96% polyester/ 4% elastan, Podšívka: 100% polyester

• Dlaň z pravé telecí kůže, která se přizpůsobí tvaru ruky
• Premiový italský lehký materiál, větruodolný, prodyšný 

a eleastický tkaný materiál 
• Primaloft® 80 g/m2 izolace na hřbetu ruky
• Primaloft® 60 g/m2 Gold eko izolace s úpravou dlaně pro 

lepší úchop hole
• Zcela podšité - Zapínání na cvoček - Elastické, anatomicky 

tvarované 

Jedná se o technickou a funkční izolovanou rukavici 
v klasickém retro stylu. Turistická lyžařská rukavice 
s koženou dlaní a protaženým tkaným hřbetem  
s funkční strečovou izolací a pohodlnou pletenou 
podšívkou. Všimněte si klasických detailů  
s připínáním na zadní straně dlaně. Voděodolná 
kůže dobře dýchá a časem se přizpůsobí ergonomii 
ruky a zároveň přidá retro vzhledu.

Blizzard rukavice 
H0730 Velikosti: 6-11 

75100
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Velikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL 

75100

75100

00025

99990

75100

Svetr Blizzard je pletený svetr ze 100% merino vlny a jedinečném neo retro 
designu. Je to klasický svetr se stojáčkem na zip, design a merino kvalita 
budou trvat věčně jako dědičná klasika budoucnosti, stačí jen občas vyprat, 
pečlivě uchovávat. Nicméně jej doporučujeme používat pravidelně na 
lyžařské túry. Zaslouží si dobře sloužit a být vidět! Dokonalé vlastnosti vlny 
není nutno více vysvětlovat.

"Remake" stylu, který jsme používali pro závody v běžeckém lyžování v 50. 
letech. Vlněné šponovky po kolena a strečové nylonové  topy byly tehdy v 
kurzu. Ano; tehdy šlo o inovativní přístup. Dnes; tato modernizovaná verze 
stále plní svůj účel velmi pohodlné elastické izolační vrstvy. Vyrobený z 
prémiového odolného flísu s odolnou vnější stranou a velice pohodlnou 
česanou vnitřní stranou. Na vzhledu záleží! 

Svetr Blizzard je pletený svetr ze 100% merino vlny a jedinečném neo retro 
designu. Je to klasický svetr se stojáčkem na zip, design a merino kvalita 
budou trvat věčně jako dědičná klasika budoucnosti, stačí jen občas vyprat, 
pečlivě uchovávat. Nicméně jej doporučujeme používat pravidelně na 
lyžařské túry. Zaslouží si dobře sloužit a být vidět! Dokonalé vlastnosti vlny 
není nutno více vysvětlovat.

"Remake" stylu, který jsme používali pro závody v běžeckém lyžování v 50. 
letech. Vlněné šponovky po kolena a strečové nylonové  topy byly tehdy v 
kurzu. Ano; tehdy šlo o inovativní přístup. Dnes; tato modernizovaná verze 
stále plní svůj účel velmi pohodlné elastické izolační vrstvy. Vyrobený z 
prémiového odolného flísu s odolnou vnější stranou a velice pohodlnou 
česanou vnitřní stranou. Na vzhledu záleží! 

Blizzard svetr s logem pánský

Blizzard mikina pánská

Blizzard svetr s logem dámský

Blizzard mikina dámská

16296

16146

16291

16141

• 100 % merino vlna s etickým původem
• 19,5 micronů jemná vlákna, pletená příze - rozchod 10
• CAD plochý úplet
• Žakárové logo na hrudníku

• Vysoce elastický materiál, strečový do 4 směrů
• Objemný při nízké hmotnosti
• Flís s česanou vnitřní stranou
• Odolné nylonové vlákno na vnější straně
• Náprsní kapsa na zip - nylonové tkané manžety a lem límečku 

• 100 % merino vlna s etickým původem
• 19,5 micronů jemná vlákna, pletená příze - rozchod 10
• CAD plochý úplet
• Žakárové logo na hrudníku

• Vysoce elastický materiál, strečový do 4 směrů 
• Objemný při nízké hmotnosti
• Flís s česanou vnitřní stranou
• Odolné nylonové vlákno na vnější straně
• Náprsní kapsa na zip - nylonové tkané manžety a lem límečku 

Složení materiálu:  
100% merino vlna

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% nylon, 14% elastan

Složení materiálu:  
100% merino vlna

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% nylon, 14% elastan
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SURMOUNT
Surmount znamená pře-
konat překážky, zvítězit a 
ovládnout situaci. To jsou 

všechno aspekty potřebné 
pro všechny milovníky 

sněhu a hor. Nepřekvapí 
vás nic, co si na vás příroda 

vymyslí! 

TOURING

//
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Surmount péřová bunda unisex 
Velikosti: XS-XXL 13153

75100

99992

Péřová bunda Surmount je prémiový kousek, vyrobený pro velmi mrazivé zimní 
podmínky. Moderní a stylová bunda, kterou je možné v zimním období nosit každý 
den, a to nejen při sportu. Bunda Vás ochrání i proti dešti a mokrému sněhu, jelikož má 
voděodolnou tkaninu na ramenou a kapuci.

• Nepromokavá, vysoce prodyšná vnější tkanina v oblasti kapuce / ramen.
• 90% peří, 10% prachové husí peří, síla náplně 600+ US standard
• YKK vodoodpudivé zipy
• Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc 100% polyester, membrána 100% polyuretan, CO DWR; Hlavní materiál 2: 
líc 100% polyester, svrchní vrstva: 100% polyuretan, C6 DWR; Podšívka 1: 100% polyamid, C6 
DWR, Podšívka 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; Izolace: 100% polyester; Výplň: 90% 
peří, 10% prachové husí peří

Surmount Primaloft vesta pánská Velikosti: S-XXL 
12272
Vesta Surmount Primaloft je ještě lehčí než její ekvivalent bunda Surmount a poskytne 
vám větší svobodu pohybu a stejně tak vám poskytne izolaci, kterou potřebujete. 
Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se  
o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
• Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

99990

75100

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; 
Podšívka: 100% polyamid, C6 DWR; Izolace: 100% polyesterová mikrovlákna

Surmount Primaloft vesta dámská Velikosti: XS-XL 
12277

00025

Vesta Surmount Primaloft je ještě lehčí než její ekvivalent bunda Surmount a poskytne 
vám větší svobodu pohybu a stejně tak vám poskytne izolaci, kterou potřebujete. 
Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se  
o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
• Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; 
Podšívka: 100% polyamid, C6 DWR; Izolace: 100% polyesterová mikrovlákna

Surmount palčáky
Velikosti: 6-11 H0560

Teplé palčáky pro podpůrný tým závodníků. Rukavice vyvinuté aby udržely vaše 
ruce v teple po dlouhé hodiny na mraze, ať už jste na výplatní pásce závodních 
týmů nebo je vedete. Prodyšná izolace 180g Primaloft® Gold na dlani a hřbetu 
ruky, 60g Primaloft® Gold eco s úpravou dlaně pro lepší úchop. Potažený vnitřní 
materiál zlepšuje úchop a dlani zaručuje odpovídající voděodolnost.

Složení materiálu:  Hřbet: 100% polyamid, Dlaň: 100% Kůže (0.75mm), Vnější strana palce: 80% 
polyamid/ 20% polyester, Podšívka: 100% polyester

75100

00025

• Lehké izolující rukavice, palčáky
• Izolace Primaloft® 180g/m2 na hřbetu ruky
• Pogumovaná voděodolná dlaň 
• Kompletně podšité  
• Bez membrány pro optimální prodyšnost
• Anatomicky tvarovaný ergonomický střih
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Surmount Primaloft bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12273
Bunda Surmount Primaloft je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že 
nepotřebujete, ale jakmile je vyzkoušíte, je těžké si představit, že byste ji neměli. 
Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o 
naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
• Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

75100

99990

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; 
Podšívka: 100% polyamid, C6 DWR; Izolace: 100% polyesterová mikrovlákna

Surmount Primaloft bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12278

00025

Bunda Surmount Primaloft je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že 
nepotřebujete, ale jakmile je vyzkoušíte, je těžké si představit, že byste ji neměli. 
Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o 
naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
• Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; 
Podšívka: 100% polyamid, C6 DWR; Izolace: 100% polyesterová mikrovlákna

Kalhoty Surmount Primaloft jsou určeny jako další izolační vrstva v chladných dnech. 
Závodníci se v nich můžou zahřát před nebo po závodě. Nicméně se dají s hrdostí nosit 
kdykoli, kdy pocítíte potřebu být v teple. Plně rozepínací postranní zip usnadňuje jejich 
rychlé svléknutí a zároveň slouží také jako nastavitelné větrání. Revoluční izolace 
Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g/
m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o naprosto 
jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

Surmount Primaloft kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22333

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Plné oboustranné zipy YKK®

75100

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Membrána: 100% polyuretan, CO DWR (panel na 
hýždích, manžety); Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; Podšívka: 100% polyamid, C6 
DWR; Izolace: 100% polyester 

Surmount Primaloft kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22338

00025

Kalhoty Surmount Primaloft jsou určeny jako další izolační vrstva v chladných dnech. 
Závodníci se v nich můžou zahřát před nebo po závodě. Nicméně se dají s hrdostí nosit 
kdykoli, kdy pocítíte potřebu být v teple. Plně rozepínací postranní zip usnadňuje jejich 
rychlé svléknutí a zároveň slouží také jako nastavitelné větrání. Revoluční izolace 
Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g/
m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o naprosto 
jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

• 40 g/m2 Primaloft® Cross Core Air Gel výplň
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Plné oboustranné zipy YKK®

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR; Membrána: 100% polyuretan, CO DWR (panel na 
hýždích, manžety); Materiál 2: 92% polyester 8% elastan, C6 DWR; Podšívka: 100% polyamid, C6 
DWR; Izolace: 100% polyester 
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DOPLŇKY
Swix offers a selected 

range of hats, gloves and 
socks. High-quality materi-

als and practical design 
are thougtfully chosen 

and devoloped for various 
types of climatic conditions 
and performance require-

ments.

ALL RANGE

//

Surmount čepice

Velikosti: 56, 58 

46644

90900

Čepice Surmount s bambulkou je vyrobena  
s příměsí merino vlny. Je pletená na kulatém 
pletacím stroji, takže nemá žádný boční šev. 
Čepice je pletená dvojitou vrstvou.

Složení materiálu:  
50% merino vlna/50% akryl 

• Dvojitý pletený prvek s vysokou hustotou.
• Extrémní odvod vlhkosti
• Suchý pocit pokožky i během deště
• Poskytuje lehkou odolnost proti větru a tepelnou izolaci

Blizzard čepice

Velikosti: OS   

46631

75100

Blizzard je dvouvrstvá, pletená čepice, 
poměrně silná, ale také měkká  
a pohodlná. S velkým logem Swix pro 
správný retro vzhled.

Složení materiálu:  
100% acrylic 

00025

48000

Složení materiálu:  
100% akryl 
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• Vlněná směs
• 17,5 micronů superjemná merino vlna
• Tělesnou vlhkost absorbující vnitřní vrstva z polycolonu
• Nášivka logo - bambule

Čepice Tradition light je, jak název napovídá, 
lehčí variantou našeho letitého favorita, čepice 
Tradition. Je provedena z tenčího a lehčího vlákna 
a jemněji pletená. Je vyrobena z měkké a pohodlné 
směsi merino vlny. Je to typická čepice pro běžecké 
lyžování s malou bambulkou.

Velikosti: S/M-M/LSložení materiálu:  
30% vlna (merino), 70% akryl,  
Podšívka: 92% polypropylen,  
8% elastan

Tradition light čepice
46450

72102

11200

00025

75100 Fresco čepice  

Velikosti: 56,58  

46540

75100

10000

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme 
staré návrhy a voilá. Nutno dodat, že klasický flís je 
velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

Složení materiálu:  
100% polyester

Tracx čepice

Velikosti: 56, 58      

46648

75100

Tracx čepice je zbrusu nová, retro čepice vyrobená 
nejnovějšími technikami. Pletená elastanovými 
vlákny. Pohodlný střih. Utkaná na kulatém pletacím 
stroji, který eliminuje vystouplé švy.

• Jemně utkaná z velmi elastických, akrylových vláken
• Pleteno na kulatém pletacím stroji
• Bezešvý střih

00025

Složení materiálu:  
95% akryl/5% spandex

Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen 
střih, složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme 
ponechali.

Velikosti: 56,58Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna   
Podšívka: 92% polypropylen, 8%spandex

Tradition čepice
46574

00000

10000

90000

75100

72105 

Velikosti: 56, 58

Blizzard čepice

Race ultra light čepice

Velikosti: 56,58   

46564

00000        

Race Light je nejtenčí čepice v produktové řadě a hodí 
se do mírnějších teplot. Lehká síťovina perfektně větrá  
a zároveň udržuje dostatečnou izolaci.

Složení materiálu:  
85% polyester 15% spandex 165gr

10000        

00000        

10000        

Race ultra light čelenka

Velikosti: 56,58  

46570 

Je to ta nejtenčí čelenka z produktové řady a je ideální 
do mírnějších teplot. Struktura ze síťoviny poskytuje 
perfektní větrání a zároveň dobře izoluje.

Složení materiálu:  
85% polyester 15% spandex 165gr
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Marka čepice

Velikosti:OS   

46641
Marka čepice vznikla ten den, kdy byla 
podobná ručně pletená čepice spatřena na 
sjezdovce. Vzory a barvy byly tak jasné, že jste 
si byli skoro jistí, že jste ji už někde viděli,  
a přesto byla zcela nová a svěží.

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

00026

75100

Gunde holiday čepice

Velikosti: S/M-M/L    Velikosti: S/M-M/L   

46452

00025

Gunde čepice
46604
Lyžařská čepice Gunde byla poprvé představena 
v roce 1974 jako marketingový záměr. Barevné 
proužky po obvodu čepice představovaly tehdejší 
paletu vosků. Čepice dostala jméno po 6-ti 
násobném olympijském medailistovi, švédském 
běžeckém lyžaři, Gunde Svanovi. Tuto „retro“ čepici 
pozná každý fanoušek běžeckého lyžování a je 
perfektním vánočním dárkem pro kteréhokoli lyžaře.  

Barevné značení bylo pro Swix odjakživa klíčové, 
takže červená představuje závody a modrá trénink.

"Prázdninová" verze naší klasické čepice Gunde 
z roku 1974. Nejdříve se jmenovala pouze čepice 
SWIX podle barevných proužků, které symbolizovaly 
tehdejší řadu vosků. Později dostala jméno po 
švédské lyžařské legendě Gunde Svanovi, který si 
ji oblíbil. Tato Vánoční a Velikonoční varianta byla 
vyrobena pro zvláštní příležitosti, kdy se setkávají 
rodinní členové při zimních radovánkách.  

Složení materiálu:  
70% akryl/30% vlna. Podšívka: polycolon.

Složení materiálu:  
30% vlna, 70% akryl,  
Podšívka: 92% polypropylen, 8% elastan

70000

90000

99990

• Vlněná směs - 19,5 mikronová merino vlna 
• Tělesnou vlhkost absorbující vnitřní vrstva z polycolonu
• Pletený vzor - Ohrnovací okraj - Bambule

Tradition čelenka
46674

Čelenka odvozená od čepice stejného názvu, která 
je po léta nejprodávanějším modelem. Klasická 
čelenka s podšívkou v naší osvědčené kombinaci 
akryl+vlna.

• Vlna s akrylem
• Odvozena z našeho bestselleru - čepice Tradition

Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna  
Podšívka: 92% polypropylene, 8% spandex

Velikosti: 56, 58       

90000

75100

00000

10000

Fresco čelenka

Velikosti: S/M-M/L  

46611

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme 
staré návrhy a voilá. Nutno dodat, že klasický flís je 
velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

Složení materiálu:  
100% polyester

75100

00025

Tracx nákrčník 

Velikosti: OS      

46435

72108

Tracx headover is an insulating, soft and 
comfortable neck sleeve. These lightweight 
tubes are ideal both for active sports in cold 
conditions and for extra warmth on slower days. 
Full digital print. Knitted in one piece without 
itching sideseams. Use around neck to block 
ventilation through jacket collar, like a scarf, or 
pull over head, ears or mouth, your preference.   

• Firmly knitted with very elastic acrylic yarns
• Knitted on round-knit machine
• No side seams

00025

Složení materiálu:  
100% polyester
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Velikosti: S/M-M/L  

Marka jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, 
které se hodí i na jiné zimní aktivity. Větruodolný, 
dvouvrstvý, elastický svršek a voděodolná dlaň 
s funkcí ovládání displeje činí z tohoto modelu 
naprosto všestrannou rukavici. Rukavice je 
opatřena 80g izolací Primaloft® na hřbetu ruky a je 
plně podšitá česaným polyesterem.

Marka jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, 
které se hodí i na jiné zimní aktivity. Větruodolný, 
dvouvrstvý, elastický svršek a voděodolná dlaň 
s funkcí ovládání displeje činí z tohoto modelu 
naprosto všestrannou rukavici.

Marka rukavice pánské
Velikosti: 7/S-11/XXL  H0963

• Všestranná rukavice
• Větruodolný materiál
• Izolace PrimaLoft® 80g/m2

• Funguje na dotykových obrazovkách

• Všestranná rukavice
• Větruodolný materiál
• Izolace PrimaLoft® 80g/m2

• Funguje na dotykových obrazovkách

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 92% polyester, 8% elastan, 
Membrána: 100% polyuretan, Materiál 2: Lícová strana: : 55% 
polyester 45% polyuretan, Materiál 3: Lícová strana: 100% 
polyester, střed:100% kaučuk, hřbet: 100% polyester, Materiál 
4: 80% bavlna, 20% polyester, Materiál 5: 85% polyester, 
15% elastan, Materiál 6: 100% polyester, podšívka: 80g 
PrimaLoft®Gold Insulation Active. 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 92% polyester, 8% elastan, 
Membrána: 100% polyuretan, Materiál 2: Lícová strana: : 55% 
polyester 45% polyuretan, Materiál 3: Lícová strana: 100% 
polyester, střed:100% kaučuk, hřbet: 100% polyester, Materiál 
4: 80% bavlna, 20% polyester, Materiál 5: 85% polyester, 
15% elastan, Materiál 6: 100% polyester, podšívka: 80g 
PrimaLoft®Gold Insulation Active. 100% polyester

75100

10000

Marka rukavice dámské
Velikosti: 6/S-9/XL H0965

99990

10000

Powder rukavice jsou nejvíce izolované a nejteplejší 
rukavice SWIX. Rukavice mají vetřu odolnou tkaninu a 
tlusté polstrování Primaloft®. Robustní mikrosemišový 
materiál Mikrosouda se vyznačuje dlouhou životností. 
Tepelná izolace rukavice by se mohla srovnávat s 
teplejšími sjezdovými rukavicemi, ale rukavice jsou 
skvělé pro svou velikost a dobře se vejdou i do poutek 
od hůlek. A co je nejdůležitější – udržují ruce v teple.

Powder rukavice 
Velikosti: 6 - 10 H0813

• Nejsilnější a nejteplejší rukavice SWIX.
• 270 g/m2 Primaloft® stříbrná izolace na zadní straně dlaně
• 70 g/m2 izolace Primaloft® uvnitř dlaně
• Zpevněná dlaň 0,8 mm
• Rozšířená manžeta

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 88% polyester, 12% elastan, membrána: 100% 
polyuretan, výplň: 100% polyester, Látka na prstu: 100% 
polyamid, Dlaň Mikrosouda: 78% polyamid 22% polyuretan, 
Výplň: 100% polyester

75100 Endure rukavice pánské
Velikosti:  7/S-12/XXXL  H0293

10000

Endure je vysoce kvalitní pohodlná kompletně 
podšitá rukavice na běžecké lyžování. Vrchní 
materiál rukavice je žebrovaný do 4 směrů strečový, 
na hřbetu ruky je měkká a hřejivá izolace 170g 
Primaloft®. Dlaň ze syntetické kůže se zesílením 
mezi palcem a ukazovákem. Silikonová úprava na 
dlani pro lepší úchop hole při lyžování nebo jízdě 
na kole. Konečky prstů fungují na dotykových 
obrazovkách. Pletená manžeta příjemně obepíná 
zápěstí.   

Endure je vysoce kvalitní pohodlná kompletně 
podšitá rukavice na běžecké lyžování. Vrchní 
materiál rukavice je žebrovaný do 4 směrů strečový, 
na hřbetu ruky je měkká a hřejivá izolace 170g 
Primaloft®. Dlaň ze syntetické kůže se zesílením 
mezi palcem a ukazovákem. Silikonová úprava na 
dlani pro lepší úchop hole při lyžování nebo jízdě 
na kole. Konečky prstů fungují na dotykových 
obrazovkách. Pletená manžeta příjemně obepíná 
zápěstí.   

Složení materiálu:  
Líc: 100% polyuretan, Rub: 100% polyamid, Materiál#2: 
85% polyester, 15% elastan, Materiál#3: 80% bavlna, 
20% polyester, Materiál#4: 90% polyamid, 10% elastan, 
Materiál#5: 100% polyester

Složení materiálu:  
Líc: 100% polyuretan, Rub: 100% polyamid, Materiál#2: 
85% polyester, 15% elastan, Materiál#3: 80% bavlna, 
20% polyester, Materiál#4: 90% polyamid, 10% elastan, 
Materiál#5: 100% polyester

• Kompletně podšitá rukavice.
• 170g Primaloft® izolace.
• Funguje na dotykových obrazovkách

• Kompletně podšitá rukavice.
• 170g Primaloft® izolace.
• Funguje na dotykových obrazovkách

Endure rukavice dámské
Velikosti:  6/S-9/XL   H0297

10000

Endure split palčáky klepeta
Velikosti:  6-12  H0784

10000

Endure je vylepšenou verzí palčáků - klepet, 
které se časem staly favority pro trénink  
v opravdu chladných dnech. Měkká a teplá 
izolace 200 g Primaloft® Gold Insulation Eco 
With Grip Control na dlani pro pevný úchop 
hole. Odolný model s voduodpudivou úpravou 
na hřbetu a syntetickou kůží na dlani.

Složení materiálu: 
Lícová strana: 100% polyamid; membrána: 100% PU, Svrchní 
materiál: Voduodpudivý teflon+600mm PU coating; Materiál  
2: lícová strana: 100% PU, rubová strana: 100% polyester; 
Materiál 3: 80% bavlna, 20% polyester; Izolace: 200g 
PrimaLoft®, 100% polyester

• Voduodpudivá klepeta
• Izolace Primaloft Gold 200g/ sqm
• Funguje na dotykových obrazovkách
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 50124

 50123 50125 

50126
Endure XC ponožka extra teplá

Endure XC ponožka teplá

Endure XC ponožka lehká

Endure XC ponožka extra lehká

Velikosti:  37-39, 40-42, 43-45, 46-48          

Velikosti:  37-39, 40-42, 43-45, 46-48          

Velikosti:  37-39, 40-42, 43-45, 46-48   

Velikosti:  37-39, 40-42, 43-45, 46-48          

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované  
pro střídající se teploty během zimní, běžkařské 
sezóny. S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, 
nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s 
vysokým podílem vlny. Nejméně teplá verze má pak 
vlákna coolmaxu, takže disponuje lepším transportem 
potu. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům 
zásluhou zvýšeného a širšího lemu s žebrováním. Froté 
na patě snižuje tvorbu puchýřů.

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované  
pro střídající se teploty během zimní, běžkařské 
sezóny. S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, 
nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s 
vysokým podílem vlny. Nejméně teplá verze má pak 
vlákna coolmaxu, takže disponuje lepším transportem 
potu. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům 
zásluhou zvýšeného a širšího lemu s žebrováním. Froté 
na patě snižuje tvorbu puchýřů.

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované  
pro střídající se teploty během zimní, běžkařské 
sezóny. S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, 
nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s 
vysokým podílem vlny. Nejméně teplá verze má pak 
vlákna coolmaxu, takže disponuje lepším transportem 
potu. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům 
zásluhou zvýšeného a širšího lemu s žebrováním. Froté 
na patě snižuje tvorbu puchýřů.

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované  
pro střídající se teploty během zimní, běžkařské 
sezóny. S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, 
nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s 
vysokým podílem vlny. Nejméně teplá verze má pak 
vlákna coolmaxu, takže disponuje lepším transportem 
potu. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům 
zásluhou zvýšeného a širšího lemu s žebrováním. Froté 
na patě snižuje tvorbu puchýřů.

Složení materiálu:  
68% vlna/ 15% akyl/ 16% polyamid/ 1% elastan

Složení materiálu:  
12% vlna/ 33% polyester/ 18% akryl/ 31% polyamid 
6% elastan

Složení materiálu:  
13% vlna/ 13% akyl/ 70% polyamid/ 4% elastan

Složení materiálu:  
71% polyamid/ 27% polyester/ 2% elastan

• 4 verze od nejvíce do nejméně teplé, barevně odlišeno
• Utkáno z příze na míru chodidlu
• Adaptivní žebrování - vyšší klenba/ plochá noha
• Zvýšený, širší lem na lýtku
• Tlumení nárazů v oblasti paty

• 4 verze od nejvíce do nejméně teplé, barevně odlišeno
• Utkáno z příze na míru chodidlu
• Adaptivní žebrování - vyšší klenba/ plochá noha
• Zvýšený, širší lem na lýtku
• Tlumení nárazů v oblasti paty

• 4 verze od nejvíce do nejméně teplé, barevně odlišeno
• Utkáno z příze na míru chodidlu
• Adaptivní žebrování - vyšší klenba/ plochá noha
• Zvýšený, širší lem na lýtku
• Tlumení nárazů v oblasti paty

• 4 verze od nejvíce do nejméně teplé, barevně odlišeno
• Utkáno z příze na míru chodidlu
• Adaptivní žebrování - vyšší klenba/ plochá noha
• Zvýšený, širší lem na lýtku
• Tlumení nárazů v oblasti paty

 00025

 72107  75100

 99990 

Velikosti: 7-11  

10000

AtlasX rukavice dámské

AtlasX rukavice pánské

Velikosti:6-9  H0976

H0971

10000

Swix AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční 
rukavice/palčáky na běžecké lyžování. Neoprénová 
manžeta se sbalitelnou ochranou prstů odolnou 
proti větru a 60g izolace na hřbetu - ideální 
kombinace rukavice a palčáků na trénink a závody 
na lyžích za chladných dní. Syntetická kůže na dlani 
se zesílením mezi palcem a ukazovákem. Silikonové 
sekce na dlani a na prstech pro lepší úchop hole.

Swix AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční 
rukavice/palčáky na běžecké lyžování. Neoprénová 
manžeta se sbalitelnou ochranou prstů odolnou 
proti větru a 60g izolace na hřbetu - ideální 
kombinace rukavice a palčáků na trénink a závody 
na lyžích za chladných dní. Syntetická kůže na dlani 
se zesílením mezi palcem a ukazovákem. Silikonové 
sekce na dlani a na prstech pro lepší úchop hole.

• Optimálně padnoucí běžecké rukavice
• Vynikající kombinace rukavic a palčáků
• Do manžety sbalitelná ochrana prstů odolná proti větru

• Optimálně padnoucí běžecké rukavice
• Vynikající kombinace rukavic a palčáků
• Do manžety sbalitelná ochrana prstů odolná proti větru

Složení materiálu:  
86% nylon/ 14% elastan. 80%. nylon/20% elastan. Dlaň: 
65%. nylon/ 35% PU. Podšívka: 100%. polyester. 60 g izolace. 
Ochrana: 100% PU potažený PES. Cover: 100% PU coated PES. 

Složení materiálu:  
86% nylon/ 14% elastan. 80%. nylon/20% elastan. Dlaň: 
65%. nylon/ 35% PU. Podšívka: 100%. polyester. 60 g izolace. 
Ochrana: 100% PU potažený PES. Cover: 100% PU coated PES. 
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BODYWEAR
Funkční vlastnosti 

spodního prádla Swix byly 
vyvinuty tak, aby fungo-
valo na maximální úrovni 
při vysoké fyzické zátěži 

během tréninků a závodů. 
Efektivně odvádí vlhkost  

a rychle schne.

Funkční prádlo Swix testují 
a používají jak špičkoví 

sportovci, tak "hrdinové" 
všedního dne.

ELITE

// • Technické spodní prádlo
• Vyvinuto pro všestranné tréninkové / volnočasové účely
• Vhodné pro pravidelný trénink

• Technické spodní prádlo
• Vyvinuto pro všestranné tréninkové / volnočasové účely
• Vhodné pro pravidelný trénink

Složení materiálu: 100% Polyester

Složení materiálu: 100% Polyester

Představujeme vedlejší vývoj cenami ověnčené řady spodního prádla RaceX. Nahradili 
jsme řezaná vlákna věčně dlouhými vlákny pro ještě tenčí a hedvábnější pocit. Pokud 
hledáte zimní izolaci, není to nejteplejší spodní prádlo, ale pokud jste na druhé straně, 
najdete lehké a jemné, rychleschnoucí spodní prádlo pro větší izolaci při tréninku vysoké 
intenzitě, díky kterému se nebudete přehřívat. Podobně, jako jeho starší sourozenec, má 
toto spodní prádlo super lehkou konstrukci, je velmi lehké, vysoce prodyšné a při nošení 
ho prakticky necítíte.

Představujeme vedlejší vývoj cenami ověnčené řady spodního prádla RaceX. Nahradili 
jsme řezaná vlákna věčně dlouhými vlákny pro ještě tenčí a hedvábnější pocit. Pokud 
hledáte zimní izolaci, není to nejteplejší spodní prádlo, ale pokud jste na druhé straně, 
najdete lehké a jemné, rychleschnoucí spodní prádlo pro větší izolaci při tréninku vysoké 
intenzitě, díky kterému se nebudete přehřívat. Podobně, jako jeho starší sourozenec, má 
toto spodní prádlo super lehkou konstrukci, je velmi lehké, vysoce prodyšné a při nošení 
ho prakticky necítíte.

RaceX triko dl. rukáv  
speciální edice - pánské

RaceX triko dl. rukáv 
speciální edice - dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

40001

40006

99997

00010
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72102

99990

RaceX triko dl. rukáv pánské Velikosti: S-XXL 
40811
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura 
udržuje izol. vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko 
přehřátí. Přestože použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje 
tak, že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný  
a termoregulační i při vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 100% Polyester

75100

11200

00000

RaceX kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
41801

9999011200

7210200000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  100% Polyester

99992

72102

Velikosti: XS-XL RaceX triko dl. rukáv dámské
40816
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura 
udržuje izol. vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko 
přehřátí. Přestože použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje 
tak, že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný  
a termoregulační i při vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 100% Polyester

75100

00000

RaceX kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
41806

99992

72102

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 100% Polyester

00000

Velikosti: S-XXL 
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Velikosti: XS-XL

RaceX triko se stojáčkem na zip pánské
Velikosti: S-XXL 40821

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

Velikosti: XS-XL
RaceX triko se stojáčkem na zip dámské
40826

75100

11200

99990

7210272102

99992

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

75100

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo 
vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává 
spoustu energie při sportu. Během několika let se 
stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na 
sobě. Větruodolná verze právě vychází ve vylepšeném 
strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš 
komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku řady 
RaceX.

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo 
vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává 
spoustu energie při sportu. Během několika let se 
stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na 
sobě. Větruodolná verze právě vychází ve vylepšeném 
strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš 
komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku řady 
RaceX.

RaceX wind boxerky pánské
Velikosti: S-XXL 41442

10000

Složení materiálu:  
Fabric 1: 93%Polyester 7%Elastane Fabric 2: 100% Polyester

RaceX wind boxerky dámské
Velikosti: XS-XL 41447

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

Složení materiálu:  
Fabric 1: 93%Polyester 7%Elastane Fabric 2: 100% Polyester

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo 
vyvinuto pro aktivního sportovce, který klade důraz na 
výkon a pohodlí. 

RaceX boxerky pán./dám.
Velikosti: S-XXL     

Velikosti:  XS-XL
41491
41496

• Maximální prodyšnost
• Do všech stran vysoce elastický materiál
• Ultralehký materiál
• Úprava proti tvorbě zápachu
• Proti-žmolkovací technologie

10000

Složení materiálu:  
100 % polyester
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Velikosti: S-XXL 

RaceX wind triko se stojáčkem na zip pánské
40442
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě vychází ve 
vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku hromadění vlhkosti, 
a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku řady 
RaceX.
• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50 g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93%polyester 7%elastan, Marteriál 2: 100% polyester

Velikosti: XS-XL

10000

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50 g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93%polyester 7%elastan, Marteriál 2: 100% polyester

RaceX wind triko se stojáčkem na zip dámské
40447
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě vychází ve 
vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku hromadění vlhkosti, 
a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku řady 
RaceX.

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě 
vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané 
materiály jako u zbytku řady RaceX.

RaceX wind kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
41422

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93%polyester 7%elastan, Marteriál 2: 100% polyester

RaceX wind kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
41427

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50 g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě 
vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané 
materiály jako u zbytku řady RaceX.

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93%polyester 7%elastan, Marteriál 2: 100% polyester

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50 g/m2 hlavního materiálu
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

00000
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Velikosti: XS-XL RaceX light kalhoty dámské
41856

00000

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

Složení materiálu:  
100% Polyester

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

RaceX light triko dl. rukáv dámské Velikosti: XS-XL 
40856
Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

00000

Velikosti: S-XXL RaceX light kalhoty pánské
41851

00000

Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

RaceX light triko dl. rukáv pánské Velikosti: S-XXL 
40851
Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

00000
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Velikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL Velikosti: S-XXLRaceX light 3/4 kalhoty pánské
41861

Velikosti: XS-XL RaceX light 3/4 kalhoty dámské
41866

00000

00000

Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

• Lehké spodní prádlo
• Kombinace 2 materiálů; 140 g/m2  a 120 g síťovina
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrování a síťovina "vážou" vzduch a izolují 
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

Nejlehčí verze cenami ověnčené řady spodního prádla SWIX. Má přidané panely ze 
superlehké síťoviny. Optimální pr ovysoce náročné výkonnostní sportovní aktivity. Již řadu 
let jsou tyto produkty preferovanou volbou spodního prádla, především pro svoji super 
elastickou konstrukci a velmi nízkou hmotnost. Při nošení o něm téměř nevíte. Perfektní 
prodyšnost a minimální riziko přehřátí. Hydrofobní a rychleschnoucí.

Složení materiálu:  
100% Polyester
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Velikosti: S-XXL 

RaceX warm triko se stojáčkem na zip pánské
40492
Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izolační vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna - síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Fabric 1: 34% Merino wool  66% Polyester , Fabric 2: 100% Polyester

Velikosti: XS-XL
00025

75100

00025

75100

Velikosti: S-XXLRaceX warm kalhoty pánské
41452

00025

Velikosti: XS-XLRaceX warm kalhoty dámské
41457

75100

75100

00025

RaceX warm triko se stojáčkem na zip dámské
40497
Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izolační vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna - síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Fabric 1: 34% Merino wool  66% Polyester , Fabric 2: 100% Polyester

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izolační vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna - síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna  66% polyester, Materiál 2: 100% polyester

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izolační vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna - síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna  66% polyester, Materiál 2: 100% polyester
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Velikosti: S-XXXL Aspire wool kalhoty pánské
41841

Velikosti: XS-XXL Aspire wool kalhoty dámské
41846

75100 75100

Toto spodní prádlo je ideálním partnerem pro nejrůznější aktivity - běh v chladnějším 
počasí, horská turistika/trekking atd. Kompletně z přírodních materiálů; vlna izoluje  
a reguluje teplotu, zatímco Tencel poskytuje ventilaci, ochlazuje, absorbuje vlhkost  
a tím pomáhá odvádět pod od pokožky. Je velmi měkký na dotyk. Jelikož lanolin z vlny má 
lepší anti-mikrobiální/proti zápachové vlastnosti, panely v podpaží (u horních dílů) jsou 
ze 100% měkké merino vlny. Tento kus oblečení vás zvládne doprovázet několik dní za 
sebou i při vysoce náročných aktivitách.

Složení materiálu:  
73% Tencel/ 27% vlna

Toto spodní prádlo je ideálním partnerem pro nejrůznější aktivity - běh v chladnějším 
počasí, horská turistika/trekking atd. Kompletně z přírodních materiálů; vlna izoluje  
a reguluje teplotu, zatímco Tencel poskytuje ventilaci, ochlazuje, absorbuje vlhkost  
a tím pomáhá odvádět pod od pokožky. Je velmi měkký na dotyk. Jelikož lanolin z vlny má 
lepší anti-mikrobiální/proti zápachové vlastnosti, panely v podpaží (u horních dílů) jsou 
ze 100% měkké merino vlny. Tento kus oblečení vás zvládne doprovázet několik dní za 
sebou i při vysoce náročných aktivitách.

Složení materiálu:  
73% Tencel/ 27% vlna

Aspire wool triko dl. rukáv pánské
Velikosti: S-XXXL 40841

Toto spodní prádlo je ideálním partnerem pro nejrůznější aktivity - běh v chladnějším 
počasí, horská turistika/trekking atd. Kompletně z přírodních materiálů; vlna izoluje  
a reguluje teplotu, zatímco Tencel poskytuje ventilaci, ochlazuje, absorbuje vlhkost  
a tím pomáhá odvádět pod od pokožky. Je velmi měkký na dotyk. Jelikož lanolin z vlny má 
lepší anti-mikrobiální/proti zápachové vlastnosti, panely v podpaží (u horních dílů) jsou 
ze 100% měkké merino vlny. Tento kus oblečení vás zvládne doprovázet několik dní za 
sebou i při vysoce náročných aktivitách.

• Směs vlna (eticky získaná merino vlna 17,5 mikronů)/Tencel (Lyocell) 
• Čistá merino vlna 17,5 mikronů v podpaží
• Zcela přírodní vlákna aktivní proti- ápachu 
• Izolující a ochlazující zároveň
• Super jemné na dotyk - Vysoce elastické

• Směs vlna (eticky získaná merino vlna 17,5 mikronů)/Tencel (Lyocell) 
• Čistá merino vlna 17,5 mikronů v podpaží
• Zcela přírodní vlákna aktivní proti zápachu 
• Izolující a ochlazující zároveň
• Super jemné na dotyk - Vysoce elastické

• Směs vlna (eticky získaná merino vlna 17,5 mikronů)/Tencel (Lyocell) 
• Čistá merino vlna 17,5 mikronů v podpaží
• Zcela přírodní vlákna aktivní proti zápachu 
• Izolující a ochlazující zároveň
• Super jemné na dotyk - Vysoce elastické

Složení materiálu:
73% Tencel/ 27% vlna

Složení materiálu: 
73% Tencel/ 27% vlna 

Velikosti: XS-XXL
Aspire wool triko dl. rukáv dámské
40846

75100 75104

Toto spodní prádlo je ideálním partnerem pro nejrůznější aktivity - běh v chladnějším 
počasí, horská turistika/trekking atd. Kompletně z přírodních materiálů; vlna izoluje  
a reguluje teplotu, zatímco Tencel poskytuje ventilaci, ochlazuje, absorbuje vlhkost  
a tím pomáhá odvádět pod od pokožky. Je velmi měkký na dotyk. Jelikož lanolin z vlny má 
lepší anti-mikrobiální/proti zápachové vlastnosti, panely v podpaží (u horních dílů) jsou 
ze 100% měkké merino vlny. Tento kus oblečení vás zvládne doprovázet několik dní za 
sebou i při vysoce náročných aktivitách.

• Směs vlna (eticky získaná merino vlna 17,5 mikronů)/Tencel (Lyocell) 
• Čistá merino vlna 17,5 mikronů v podpaží
• Zcela přírodní vlákna aktivní proti- ápachu 
• Izolující a ochlazující zároveň
• Super jemné na dotyk - Vysoce elastické
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JUNIOR
Radost z lyžovaní se 

vytváří již v raném 
dětství prostřednictvím 
příjemných vzpomínek. 

SWIX má jedinečnou 70-ti 
letou historii podněcování 

radosti z lyžování  
u každého.

Doufáme, že jsme schopni 
usilovat o sny mladých lidí 

tím, že vytvoříme jejich 
současné zkušenosti tak 
dobré, jak jen mohou být.

Budoucí hvězdy si také 
zaslouží dobré vybavení.

ACTIVE 

//

Rookie mikina junior Velikosti: 116-164 
16118
Mikina Rookie je typická outdoorová izolační bunda pro děti. Perfektní před, 
po i během aktivity, kdy je potřebné teplo. Velmi pohodlná a všestranná, hodí 
se na lyžování i do školy.

• Oboustranný česaný polyesterový mikro flís
• Gramáž 200 g / m2
• Střih s předním zipem a dvojitými bočními kapsami
• Zpevněné tkané panely na ramenou

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester mikro flís,oboustranný česaný, nežmolkuje se 
Materiál 2: 100% polyester,twill, tpu membrána

99990

Focus péřová bunda junior
Velikosti: 116-16413162

Péřová bunda Focus Down je hlavní vylepšení předchozích týmových bund. Jedná se o 
kvalitně peřím vyplněnou a zcela podšitou bundu, přesně tak, jak by měl být prémiový 
svrchní oděv vyroben. Vhodná do drsných severských zimních podmínek. Vyvinuta s 
ohledem na funkčnost pro podpůrný tým zimních atletů jakéhokoli věku nebo úrovně, ale 
moderně a stylově, aby vyhovovala každodenním zimním příležitostem. Ramena provedená 
pro ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti nebo mokrému sněhu; chrání peří před 
vlhkostí, i když za takových podmínek se vám bunda může zdát příliš teplá.

• Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapusi/ramenech
• Výplň 90% prachové peří, 10% peří z eticky získaného kachního peří 
• Výplň 700 +/- 15, US standard. - YKK vodě odolné zipy
• Izolované ruce zahřívající kapsy - Zcela podšité, bez tepelných mostů
• Vyztužená kapuce bez tepelného mostu mezi hlavou a krkem 

99990

Složení materiálu:  
Ramena: 100% polyester, Membrána 100% polyuretan, Spodní díl: 100% polyamid/nylon, 
Výplň; 90% kachní prachové peří 10% peří
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Rookie bunda junior Velikosti: 116-164
12132
Rookie je řada produktů pro děti a začínající milovníky lyžování. Děti mají horší 
regulaci tělesné teploty než dospělí, a proto jsme u těchto produktů přidali 
izolační polstrování a podšívku. Na rozdíl od předchozího modelu je zde přidána 
větru i vodě odolná, prodyšná membrána.

• Větru i vodě odolná, prodyšná membrána
• Podlepené hlavní švy
• Izolační polstrování
• Odnímatelná kapuce
• Měkká flísová podšívka

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester; Materiál 2: 80% polyamid 20% elastan; Materiál 3: 100% 
polyester, Flísová podšívka: 100% polyester, 210T podšívka

99990

72107

Rookie kalhoty junior Velikosti: 116 -164 
22912
Rookie je řada produktů pro děti a začínající milovníky lyžování. Děti mají horší 
regulaci tělesné teploty než dospělí, a proto jsme u těchto produktů přidali 
izolační polstrování a podšívku. Na rozdíl od předchozího modelu je zde přidána 
větru i vodě odolná, prodyšná membrána.

• Větru i vodě odolná, prodyšná membrána
• Podlepené hlavní švy
• Izolační polstrování
• Odnímatelné kšandy
• Měkká flísová podšívka

75100

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester; Materiál 2: 80% polyamid 20% elastan; Materiál 3: 100% 
polyester, Flísová podšívka: 100% polyester, 210T podšívka

Cross kalhoty junior Velikosti: 116-164 
22315

75100

Cross bunda junior
Velikosti: 116-164 12345

Řada Cross pro juniory představuje klasické oblečení na běžecké lyžování pro 
aktivní juniory, kteří si při lyžování rádi užijí pořádnou rychlost. Perfektně se 
hodí pro ty, kdo se rozhodli posunout svůj trénink na vyšší úroveň a pracovat 
na budoucím úspěchu. Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do 
různých tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší 
komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

Řada Cross pro juniory představuje klasické oblečení na běžecké lyžování pro 
aktivní juniory, kteří si při lyžování rádi užijí pořádnou rychlost. Perfektně se 
hodí pro ty, kdo se rozhodli posunout svůj trénink na vyšší úroveň a pracovat 
na budoucím úspěchu. Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný 
do různých tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál  
a vyšší komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větruodolné membrány
• Softshellový zadní díl z prodyšného materiálu bez membrány
• Dvojité kapsy vpředu
• Reflexní prvky

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větruodolné membrány
• Softshellový zadní díl z prodyšného materiálu bez membrány
• Dvojité kapsy vpředu
• Reflexní prvky

72105

72108

Složení materiálu:  
Hlavní materiál; 100% polyester, Membrána vpředu; 100% polyuretan,  
Materiál na zadním dílu: 85% polyester 15% elastan

Složení materiálu:  
Hlavní materiál; 100% polyester, Membrána vpředu; 100% polyuretan,  
Materiál na zadním dílu: 85% polyester 15% elastan
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Velikosti: 116-164 

Steady bunda junior
Velikosti: 116-164 

12344
Steady je lyžařská bunda vyvinutá pro mladé sportovce. 3vrstvý softshell 
má vpředu membránu odolnou proti větru, na zádech je bez membrány. Toto 
řešení zajišťuje větší odolnost proti větru a vyšší tepelně izolační vlastnosti než 
klasická strečová lycra běžně používaná v zadních strečových panelech bund. 
Intuitivní a všestranná klasická bunda.

• Strečový softshell
• Kombinace 2vrstvé a 3vrstvé látky
• Přední strana odolná proti větru
• Prodyšná záda bez membrány
• Klasické uspořádání s předními kapsami

Složení materiálu:  
Materiál 1:100% poyester, 30D, lepený materiál s membránou ve střední vrstvě, 
Materiál 2:92%polyester,8% elastan, Podšívka:100% polyester

99990

72107

RaceX triko dl. rukáv junior
Velikosti: 116 - 16440812

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura 
udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko 
přehřátí. Přestože použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje 
tak, že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a 
termoregulační i při vysoké zátěži.
• Lehký materiál
• Méně než 50 g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura absorbující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

11200

RaceX kalhoty junior Velikosti: 116 - 164
41802
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura 
udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko 
přehřátí. Přestože použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje 
tak, že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a 
termoregulační i při vysoké zátěži.
• Lehký materiál
• Méně než 50 g/m2

• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura absorbující vlhkost
Složení materiálu:  
100% Polyester

11200
75100

Steady kalhoty junior
22314
Steady kalhoty jsou klasickým softshellovým kouskem do rozličných 
tréninkových podmínek. Lehká tepelná izolace, pružnost a vyšší komfort při 
použití ve srovnání s tradičními textilními tkaninami.

• Strečový softshell
• Přední strana odolná proti větru
• Prodyšná zadní strana bez membrány
• Pružný panel z elastanu v zadní části
• Reflexní detaily

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 85% polyester, 15%Spandex



59SWIX WORKBOOK AW2122  /

Velikosti: 56,62,68,74,80,86,92,98

Sportovní dětské funkční body pro příští generaci lyžařů. Vyrobené z 
našeho cenami ověnčeného super lehkého a strečového funkčního 
materiálu - oceněno jako  "nejlepší na trhu".

RaceX dětské body
40803

• Maximální prodyšnost
• 4-směrný strečový materiál
• Ultralehký materiál

00000

94303

Složení materiálu:  
100 % Polyester

Velikosti: 116 - 164

Velikosti: 116 - 164 Velikosti: 116 - 164 

Focus mikina může být použita pro cokoli; lehká a dostatečně flexibilní pro 
tréninkové účely v chladných dnech, dostatečně jednoduchá pro běžné nošení. 
Adaptabilita je klíčové slovo.

• 2stranný plně strečový flís
• Odolná vnější strana a česané froté uvnitř
• Velmi dobré vlastnosti k poměru hmotnost / objem

100% polyester
Složení materiálu:  

Focus mikina junior
16119

72105
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Steady rukavice junior
Velikosti:  4/S-7/XL  H0282

Cenově nejdostupnější rukavice v sortimentu SWIX 
juniorských rukavic. Minimalistický a čistý vzhled. 
Pevné a pružné švy na kvalitním semiši a netkaná 
izolace z mikrovláken namísto pěny. Kvalitní model 
za velmi přijatelnou cenu.

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 86% polyester / 14% elastan, 
Izolační vrstva: 100% polyester 
Dlaň: 84% polyester 16% polyuretan

• Elastický a izolovaný hřbet ruky
• 40 g/m2 syntetických mikrovláken
• Dlaň 0,6 mm s výztuží v oblasti palce
• Překrývaný steh na prstech pro větší pohodlí a lepší úchop
• Syntetická manžeta

10000

Rookie palčáky junior
Velikosti:  4-7   H0422

75100

Rukavice Rookie jsou teplé palčáky pro děti, které 
tráví zimu dováděním na sněhu stejně jako s 
hůlkami v ruce. Tyto palčáky jsou vyplněny 200g 
izolace Primaloft® jak na hřbetu ruky, tak na dlani. 
Navíc mají dalších 133g na špičkách prstů; proto 
jsou dokonale hřejivé a pohodlné za studených 
dní. Voděodolná dlaň zaručuje, že vaše děti 
nebudou mít mokré ruce jen co postaví prvního 
sněhuláka.  

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 92% polyester/ 8% elastan 
Dlaň: 55% polyester/ 45% polyuretan (0.65mm) 
Šňůrka: 100% polyester, Podšívka: 100% polyester

Pollux rukavice junior
Velikosti:  4/S-7/XL   H0872

10000

Swix Pollux jsou klasické rukavice na běžecké 
lyžování. Dokonale padnou a hodí se na běžky či 
turistiku při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 
4-směrně strečové Lycry a odolné syntetické kůže 
na dlani a mezi prsty. Izolace 133g PrimaLoft®  
a podšívka z česaného polyesteru na hřbetu ruky 
zajišťují pohodlí a teplo. Pletená manžeta dobře 
obepíná zápěstí.

Složení materiálu:  
86% nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65% nylon/ 35% PU. 
Podšívka: 100% polyester. 133 g PrimaLoft® Silver eco 
izolace na hřbetu ruky.

• Dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
• Perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
• Vhodné pro všechny úrovně dovedností
• Odolná rukavice s izolací PrimaLoft

• Primaloft® Gold 200 g/m2  prémiová izolace
• Extra 133g na prstech - Voděodolná dlaň
• Široká manžeta pro snadné oblékání se stahovací šňůrkou

proti vniknutí sněhu do rukavice

Fresco čelenka junior
Velikosti: OS   46612

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme 
staré návrhy a voilá. Nutno dodat, že klasický flís je 
velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

Složení materiálu:  
100% polyester

75100

00025

Endure split palčáky junior
Velikosti:  4-7 H0785

10000

Endure je vylepšenou verzí palčáků - klepet, které se 
časem staly favority pro trénink v opravdu chladných 
dnech. Měkká a teplá izolace 200 g Primaloft® Gold 
Insulation Eco With Grip Control na dlani pro pevný 
úchop hole. Odolný model s voduodpudivou úpravou 
na hřbetu a syntetickou kůží na dlani.

Složení materiálu:  
Lícová strana: 100% polyamid; membrána: 100% PU, Svrchní 
materiál: Vodoodpudivý teflon+600mm PU povrchová úprava; 
Materiál 2: lícová strana: 100% PU, rubová strana: 100% 
polyester; Materiál 3: 80% bavlna, 20% polyester; Izolace: 
200g PrimaLoft®, 100% polyester

• Voduodpudivá klepeta
• Izolace Primaloft Gold 200 g/m2

• Pohodlné ovládání displeje

Blizzard heritage palčáky 
junior

Velikosti: 4-7  H0682

99990

Blizzard heritage mitt jsou teplé a pohodlné 
PrimaLoft® rukavice. Na výrobu jsou použité 
moderní technologie, ale design připomíná 
dědictví běžeckého lyžování. Zábava je důležitější 
než rychlost.

Složení materiálu:  
Materiál1: líc: 100% polyester; rub: 100% polyuretan 
Materiál 2: líc: 100% polyuretan; rub: 100% polyester 
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan 
Materiál 4: 100% polyester 
Izolace: 100 g Izolace PrimaLoft® 100% polyester

• Izolace PrimaLoft® 100 g/m2.
• Velmi pohodlné
• Voděodolná a prodyšná dlaň rukavice
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• Primaloft® Gold 200 g/m2  prémiová izolace
• Extra 133g na prstech - Voděodolná dlaň
• Široká manžeta pro snadné oblékání se stahovací šňůrkou

proti vniknutí sněhu do rukavice

Tradition čepice junior
46594
Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen 
střih, složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme 
ponechali.

• Vlněná směs
• 19,5 mikronů merino vlna
• Modrá varianta: Logo z 3M® reflexního vlákna

Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna,  Podšívka: 92% polypropylen, 8%spandex

75103

Velikosti: 53 
Blizzard čepice junior

Velikosti: OS 46632

90900

Blizzard Beanie je dvouvrstvá čepice samozřejmě 
poměrně hustě pletená, ale také tak měkká a 
pohodlná. Velké Swix logo pro pravý retro vzhled.

Složení materiálu:  
100% akyl 

Velikosti: OS       
Marka čepice junior
46642
Marka čepice vznikla v den, kdy byla podobná 
ručně pletená čepice spatřena na sjezdovce. 
Vzory a barvy byly tak jasné, že jste si byli skoro 
jistí, že jste ji už někde viděli, a přesto byla zcela 
nová a svěží.

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

00026

75100
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TRAINING
NORTHERN 

FUSION
Řada Northern Fusion nabízí funkční

oblečení i produkty na volný čas vhodné
na všechny zimní aktivity. Barevná paleta

produktů plná energie a ten nejlepší izolační
materiál jak z přírodního peří, tak syntetiky,

to představuje řada produktů Swix Northern
Fusion, s níž se perfektně vybavíte jak na

trénink, tak apres-ski aktivity.
Nabídka zahrnuje lehké i opravdu teplé

bundy, kalhoty a produkty střední vrstvy.
Swix Northern Fusion dokonale kombinuje

výkonnost do chladného počasí se stylovým
designem.
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Hybridní bunda Navado využívá našich odborných znalostí, snoubí se s těmi 
nejlepšími vlastnostmi prošívané a softshellové látky, které maximalizují vaši 
mobilitu bez ztráty tepla. Přední izolace zakrývá hrudník pro lepší ochranu. 
Pružné panely na zadní straně a ohraničené síťované vložky zajišťují úplnou 
svobodu pohybu. Ideální pro aktivní život.

Praktické a vkusné. Tak by se daly dvěma slovy popsat prošívané kalhoty 
Menali, které se jistě stanou vaším oblíbeným kouskem při tréninku v 
chladných podmínkách. Elastický pas a zadním strečové panely vám zajistí 
maximální pohodlí při jakékolic zimní aktivitě. Unikátní vzor prošívání je 
vyroben pomocí ultrazvukové technologie bezešvého šití a poskytuje 
optimální tepelnou ochranu.

• Dvě kapsy na ohřívání rukou na zip a jedna kapsa na média
• Jedna kapsa na zip na zadní straně
• Ohraničené síťované vložky na loktech a bocích
• Reflexní detaily pro lepší viditelnost
• Délka zadního dílu (velikost M) – 75 cm

• Kloubová předtvarovaná kolena
• Dvě kapsy na ohřívání rukou na zip
• Opasek se stahovací šňůrkou
• Elastický pas vzadu
• Reflexní detaily
• Pravidelný střih
• Konce nohou s bočním zipem

Navado hybrid bunda pánskáMenali kalhoty dámské
202119212220

48100
OIive / Black

10000 / Black

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% nylon – 20D - voduodpudivý, Vložky: 30D interlock 100% polyester; 
strečový flís: 88% polyester 12% spandex, Izolace: 100% polyester - 60 g

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% polyester 50D – voduodpudivý, Vložka: strečový flís - 88% polyester  
12% spandex, Izolační vrstva: 100% polyester - 100 g

Složení materiálu: 
Hlavní tkanina: 100% nylon – 20D
Boční panely:  strečový flís - 88% polyester 12% spandex
Izolace: 100% polyester - 60 g

Složení materiálu: 
Hlavní tkanina: 100% polyester 50D – voduodpudivý 
Vložka: strečový flís - 88% polyester 12% spandex 
Izolační vrstva: 100% polyester - 100 g

Nikdo nemá rád stání v mrazivém chladu a s touto novou prošívanou sukní 
Navado přidáte svému zimnímu vzhledu trochu tepla. Sukně Navado je 
lehká, optimálně izolovaná tak, aby vám poskytla maximální tepelný comfort. 
Lichotivé strečové boční panely s jedním bočním zipem pro snadné oblékání.

Známé stylové, prošívané šaty Menali mají širokou širokou škálu možností 
k nošení. Zahřejí vás během vašich oblíbených outdoorových aktivit i po 
nich. Zažijte při skvělém tréninku pocit ženskosti. Unikátní vzor prošívání 
je vyroben pomocí ultrazvukové technologie bezešvého šití a poskytuje 
optimální tepelnou ochranu. Elastické panely na boku zajišťují maximální 
pohodlí a snadný pohyb. 

Navado sukně dámská

Menali šaty dámské
212202 

212214 

00025
White / Black

10000 / Black
10000 / Black

10000 
Black / Black

• Postranní zip po celé délce
• Strečové panely na bocích
• Délka zadního dílu (velikost S) - 46cm• Dvě přední kapsy

• Délka zadního dílu (velikost S) - 84,5cm

Velikosti: XS – XLVelikosti: XS – XL

Velikosti: S – XXLVelikosti: XS – XL
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Toto inovativní dámské triko s dlouhým rukávem a typickým severským 
vzhledem je spodní prádlo vyrobeno z technických vláken „R.C.C.“, nového 
druhu vlákna s aktivním uhlím získaného z kokosových slupek, které jsou 
odpadním produktem v průmyslu vodních filtrů. Tato znovuzrozená příze 
se chová jako přírodní katalyzátor posilující odolnost látky proti vlhkosti, 
potlačující zápach a chránící před UV paprsky. R.C.C. vlákno je součástí 
nového člena rodiny vláken šetrných k životnímu prostředí, je vysoce odolné 
a vydrží déle než ostatní organická vlákna jako bambus a bavlna. Pohodlný 
střih s plochými švy pro vyšší komfort.

Toto inovativní dámské triko s dlouhými rukávy na zip a typickým severským 
vzhledem je spodní prádlo vyrobeno z technických vláken „R.C.C.“, nového 
druhu vlákna s aktivním uhlím získaného z kokosových slupek, které jsou 
odpadním produktem v průmyslu vodních filtrů. Tato znovuzrozená příze 
se chová jako přírodní katalyzátor posilující odolnost látky proti vlhkosti, 
potlačující zápach a chránící před UV paprsky. R.C.C. vlákno je součástí 
nového člena rodiny vláken šetrných k životnímu prostředí, je vysoce odolné 
a vydrží déle než ostatní organická vlákna jako bambus a bavlna. Pohodlný 
střih s plochými švy pro vyšší komfort.

Nezbytná bunda pro každého dobrodruha. Pánská bunda Navado push je 
ideální pro putování nebo cestování. Kombinace prošívaného materiálu a 
strečového flísu na rukávech z ní dělá partnera, kterého můžete vzít všude 
s sebou.

• Délka zadního dílu (velikost S) – 62 cm
• UV 30+

• Délka zadního dílu (velikost S) – 62 cm
• UV 30+

• Dvě přední kapsy na zip a jedna kapsa na média
• Délka zadního dílu (velikost M) - 70cm

Tista mikina 1/2 zip dámská

Tista triko dl. rukáv dámskéNavado push bunda pánská
212226

212224

212207

00025
Snow Black

00025
Snow Black

10000
Black

10000
Black

10000 / Black

Složení materiálu:  
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

Složení materiálu:  
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% nylon – 20D  
Rukávy a boční panely: strečový flís: 88% polyester 12% spandex 
Izolace: 100% polyester - 60 g

Velikosti: XS – XL

Velikosti: XS – XL

Velikosti: S – XXL

Chcete zůstat v teple a pohodlí v chladných dnech, oblékněte si dámské legíny 
Tista; ideální pro jakoukoli činnost. Vyrobeny z z technických vláken „R.C.C.“, 
nového druhu vlákna s aktivním uhlím získaného z kokosových slupek, které 
jsou odpadním produktem v průmyslu vodních filtrů. Tato znovuzrozená příze 
se chová jako přírodní katalyzátor posilující odolnost látky proti vlhkosti, 
potlačující zápach a chránící před UV paprsky. R.C.C. vlákno je součástí nového 
člena rodiny vláken šetrných k životnímu prostředí, je vysoce odolné a vydrží 
déle než ostatní organická vlákna jako bambus a bavlna. Pohodlný střih s 
plochými švy pro vyšší comfort. Měkké a strečové kalhoty, které lze nosit 
samostatně nebo jako střední vrstvu. 

• Široký pas, které perfektně “sedí”
• Ploché švy pro vyšší pohodlí
• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• UV 30+

Tista kalhoty dámské
212228

10000 / Black

10000P / Black PRINT

Složení materiálu:  
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

Velikosti: XS – XL
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Tista čepice unisex

Tista nákrčník unisex

Tista čelenka unisex

Složení materiálu: 
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

Složení materiálu: 
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

Složení materiálu: 
84% karbonizované kokosové uhlí 16% spandex

10000P
Black Print

10000P
Black Print

00000P
Snow White Print

00000P
Snow White Print

00000P
Snow White Print

10000P
Black Print

72102
Sea Blue

00025
Snow White

Velikosti: UNI

Velikosti: UNIVelikosti: UNI

Univerzální měkká čepice, která vás zahřeje během 
chladných dní a zároveň bude pěkným módním 
doplňkem. 

• UV 30+

Vynikající alternativa ke klasickému šátku. Měkký nákrčník Tista vás zahřeje 
během chladných dní a zároveň bude pěkným módním doplnkěm.

Jednoduchá měkká čelenka s vlastnostmi, které od ní čekáte. Užitečná pro 
jakoukoli venkovní aktivitu. 

• UV 30+

46803

46805

46806
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TABULKA  
VELIKOSTÍ



67SWIX WORKBOOK AW2122  /

Tabulka rukavic a palčáků
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Měření šířky: 
Omotejte okolo dlaně své dominantní ruky krejčovský metr 
těsně pod klouby, palec nechejte stranou, a zatněte ruku  
v pěst. Takto získaný údaj je vaše "šířka ruky".

Měření délky: 
Měření provádějte od spodní hrany dlaně až ke špičce 
prostředníčku. Takto získáte údaj o "délce prstů".

Když jsou rukavice na lyže či snowboard malé, nebudete v nich mít pohodlí. Pokud jsou však rukavice moc veliké,  
ruce se v nich budou velmi těžko zahřívat. Proto je správný výběr odpovídající velikosti rukavic zásadní. 
 
Jak zjistit správnou velikost rukavice:
Pro co nejlepší výsledek změřte jak šířku, tak délku ruky. Většina velikostí rukavic bývá dána šířkou ruky, avšak někteří lidé mají dlouhé prsty.
Vybírejte vždy rukavice s delšími prsty. Pokud máte velikost "mezi", vždy radši zvolte větší velikost.
 
Jak zjistit správnou velikost palčáků:
Pro co nejlepší výsledek změřte jak šířku, tak délku ruky. Jelikož palčáky jsou více prostorné, je pro výběr správné velikosti důležitější mírou šířka.

Velikosti rukavic pro juniory:
Pamatujte, že i když se dětské a dospělé velikosti překrývají, dětské prsty bývají kratší a užší než prsty dospělých.
Jelikož se mohou velikosti juniorů a dětí výrazně lišit, doporučujeme při výběru velikosti rukavic raději sledovat věk dítěte, než měřit dětské ruce a prsty.

Ženy     
Velikosti   XS S M L XL
A - Výška - cm  160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
B - Hrudník - cm  83 87 94 100 106
C - Pas - cm   62 68 74 80 86
D - Boky - cm  87 93 98 104 110
E - Vnitřní šev -cm  75 77 79 81 83
F - Délka rukávu* - cm  74 76 78 80 82 
     
Muži      
Velikosti   S M L XL XXL
A - Výška - cm  176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
B - Hrudník - cm  94 100 106 112 118
C - Pas - cm   80 86 92 98 104
D - Boky - cm  94 100 106 112 118
E - Vnitřní šev -cm  82 84 86 88 90
F - Délka rukávu* - cm  85 87 89 91 93
     
Junioři      
Velikosti   6 - 8 8 - 10 10 - 12 12-14  14 - 16
A - Výška - cm  116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
B - Hrudník - cm  63 67 71 75 79
C - Pas - cm   57 59 62 66 70
D - Boky - cm  65 69 73 76 79
E - Vnitřní šev -cm  57 61 65 70 76
F - Délka rukávu* - cm  59 64 69 74 79
      
* Měření by mělo být prováděno od středu zad za krkem k zápěstnímu kloubu lehce
pokrčené paže.
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