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Dres má přiléhavý střih aje vyroben z velmi pružného materiálu Espan v 
kombinaci sdalšími materiály použitými v detailech.Především dětskou 
variantu dresu vyrabíme také ze zatepleného materiálu Roubaix. Dres má 
pro zvýšení komfortu spodní část stojáku podloženou pružným zatepleným 
materiálem Roubaix. Z materiálu Mesh, který má síťovanou strukturu pro 
větší prodyšnost, jsou rukávové dílky v zadní části podpaží a mezilopatkový 
díl na zádech (ne u dětské varianty). Na předním díle dresu je krátký 
podložený zip s krytkou. Raglánové rukávy jsou zakončeny pružným lemem. 
Spodní okraj dresu obsahuje protiskluzovou silikonvou gumu proti 
vysunování při běhu.

Materiál:  Espan ,Roubaix
Varianty: Pánská / Dámská / 
Dětská
Velikosti:1 22-128 / 134-140 / 
146 / 152 / 158 / 164 / XS / S / 
M / L / XL / XXL / 3XL

Cena:929,- bez DPH dětská
1175,- bez DPH dospělá
( při odběru 5ks a více)

1672,- bez DPH (1-2 ks)
2115,- bez DPH (1-2 ks)



Kalhoty mají přiléhavý střih a jsou vyrobeny z velmi pružného 
hladkého materiálu Espan. Především dětskou variantu kalhot 
vyrabíme také ze zatepleného materiálu Roubaix. Kalhoty mají 
podložená kolena rychleschnoucím materiálem Dryclim (ne u 
dětské varianty), pro zvýšení pevnosti, tepelného komfortu a 
zlepšení pocitu sucha v oblasti kolene. V pase je guma s vnitřní 
šňůrkou na stažení. Spodní okraj nohavic je zakončený pružným 
lemem.

Materiál: Espan , Roubaix
Varianty: Pánská / Dámská / 
Dětská
Velikosti:122-128 / 134-140 / 146 
/ 152 / 158 / 164 / XS / S / M / L 
/ XL / XXL / 3XL

Cena: 745,- bez DPH dětská
919,- bez DPH dospěla
( při odběru 5ks a více)

1341,- bez DPH (1-2 ks)
1654,- bez DPH (1-2 ks)



Dámská běžecká vesta má přiléhavý, výrazně vypasovaný žensky 
tvarovaný střih a je vyrobena v kombinaci dvou materiálů. Hlavní části 
vesty jsou z lehkého třívrstvého membránového materiálu Zerowind 
(Light nebo Thermo), odolného proti větru a vlhkosti. Střed zadního dílu 
a dílky v podpaží jsou z velmi pružného, měkkého materiálu Roubaix pro 
zvýšení prodyšnosti a lepší rozsah pohybu. Vesta má anatomicky 
tvarovaný střih. Stoják je v zadní části vyvýšený a odlehčený měkkým, 
rychleschnoucím materiálem v rubu. Na předním díle je celopropínací 
voděodolný zip s krytkami na obou stranách a dvě zipové kapsy. 
Průramky jsou lemované pružným lemem. Spodní okraj vesty je bez gumy 
a nestahuje na bocích, pouze středová část zadního dílu obsahuje na 
spodním okraji pružný protiskluzový pásek proti vysunování při běhu. Na 
předním i zadním díle jsou výrazné reflexní prvky. Střih vesty je 
navržen jako přiléhavá běžecká vesta přes závodní dres. V případě 
potřeby vrstvení více teplejších vrstev doporučujeme zvolit větší 
velikost.

Materiál: Zerowind light + Roubaix
Zerowind thermo + Roubaix
Varianty: pánská/ dámská/dětská
Velikosti: 122-128 / 134-140 / 146 / 152 / 
158 / 164 / XS / S / M / L / XL / XXL / 
3XL

Cena: 939,- bez DPH dětská
1339,- bez DPH dospělá
( při odběru 5ks a více)

1690,- bez DPH (1-2 ks)
2410,- bez DPH (1-2 ks)



Lehká sportovní mikina univerzálního volnějšího střihu je vyrobena v 
kombinaci dvou materiálů. Základ tvoří lehký, příjemný, rychleschnoucí 
Dryclim, vsadky pod pažemi jsou z materiálu Mesh pro zvýšení prodyšnosti, 
pružnosti a komfortu při nošení. Mikina má podšitou kapuci s možností 
stahování, na předním díle celopropínací zip a dvě otevřené kapsy, vsazené 
rukávy, kruhový síťovaný dílek v podpaží pro větší prodyšnost, volnost 
pohybu a minimalizaci švů v případě vrstvení pod bundy. Rukávy i spodní 
okraj mikiny jsou zakončeny lemovací gumou. Na přání je možné přidat 
praktickou zipovou kapsu na rukáv či reflexní prvky. Na přání nabízíme 
mikinu také ve variantě se zipovými kapsami a se zahnutým spodním 
okrajem bez gumy - objednací kód pro toto provedení je at981z.

Materiál: Dryclim + Mesh
Varianty: Unisex / Dětská
Velikosti: 122-128 / 134-140 / 
146 / 152 / XS / S / M / L / XL / 
XXL / 3XL

Cena: 959,- bez DPH dětská
1065,- bez DPH dospělá
( při odběru 5ks a více)

1726,- bez DPH (1-2 ks)
1917,- bez DPH (1-2 ks)



Sportovní mikina se stojákem je vyrobena v kombinaci dvou materiálů. Základ 
tvoří lehký, příjemný, rychleschnoucí dryclim a vsadky pod pažemi jsou z 
materiálu Mesh, pro zvýšení prodyšnosti, pružnosti a komfortu při nošení. 
Mikina má volnější střih, na předním díle celopropínací zip a dvě zipové kapsy, 
vsazené rukávy, prodyšné vsadky pod pažemi, rukávy a spodní okraj mikiny 
jsou zakončené lemovací gumou. Reflexní prvky na přání.

Materiál: Dryclim + Mesh
Varianty: Unisex
Velikosti: XS / S / M / L / 
XL / XXL / 3XL

Cena: 1035,- bez DPH dospělá 
( při odběru 5ks a více) 



Závodní běžecká bunda má polopřiléhavý střih, který tvarově 
vyhovuje jako pánská a unisex varianta. Bunda je vyrobena v kombinaci 
dvou materiálů. Hlavní části bundy jsou z teplého třívrstvého 
membránového materiálu Zerowind, odolného proti větru a vlhkosti. 
Střed zadního dílu a rukávové dílky v zadní části podpaží jsou z velmi 
pružného, měkkého materiálu Roubaix pro zvýšení prodyšnosti a lepší 
rozsah pohybu. Bunda má anatomicky tvarovaný střih. Stoják s 
možností přizpůsobení obvodu pomocí stahovací gumičky. Na předním 
díle je celopropínací voděodolný zip s krytkami na obou stranách a dvě 
zipové kapsy. Raglánové rukávy, s pružným dílkem v zadní části podpaží, 
jsou zakončené lemovací gumičkou astandardně obsahuje vnitřní 
pružnou manžetu s otvorem na palec.Spodní okraj bundy obsahuje 
protiskluzovou silikonovou gumu proti vysunování při běhu. Na předním i 
zadním díle jsou výrazné reflexní prvky.

Materiál: Zerowind
thermo + Roubaix
Zerowind light + Roubaix
Varianty: Unisex / 
DětskáVelikosti: 122-128 / 134-
140 / 146 / 152 / 158 / 164 / XS / 
S / M / L / XL / XXL / 3XL

Cena: 1549,- bez DPH dětská
1969,- bez DPH dospělá
( při odběru 5ks a více)

2788,- bez DPH (1-2 ks)
3544,- bez DPH (1-2 ks)



Dlouhé běžecké převlekové kalhoty májí polopřiléhavý střih. Kalhoty 
jsou vyrobeny v kombinaci dvou materiálů. Přední díly nohavic s 
tvarovanými koleny a zadní lýtkové části nohavic jsou z teplého 
třívrstvého membránového materiálu Zerowind nebo Softshell, 
odolného proti větru a vlhkosti. Pásek a horní část zadních dílů nohavic 
jsou z velmi pružného, měkkého materiálu Roubaix pro zvýšení 
prodyšnosti a lepší rozsah pohybu. Kalhoty mají anatomicky tvarovaný 
střih. V pase je guma se šňůrkou na stažení. Na předním díle dvě zipové 
kapsy s aretačními jezdci. Téměř po celé délce boků kalhot jsou dlouhé 
voděodolné podložené zipy, které umožňují variabilní rozepnutí kalhot 
před či po sportovním výkonu a snadné oblékaní přes boty. Spodní 
okraje nohavic jsou zakončeny lemovací gumičkou. Výrazné reflexní 
prvky na zadním díle.

Materiál: Zerowind thermo + Roubaix
Zerowind light + Roubaix
Softshell + Roubaix
Varianty: Pánská / Dámská / Dětská 
Velikosti:122-128 / 134-140 / 146 / 152 
/ 158 / 164 / XS / S / M / L / XL / XXL 
/ 3XL

Cena: 1075,- bez DPH dětská
1375,- bez DPH dospělá
( při odběru 5ks a více)

1935,- bez DPH (1-2 ks)
2475,- bez DPH (1-2 ks)



Lehká závodní jednovrstvá běžecká čepice z materiálu Roubaix. Po 
stranách čepice je laserová perforace pro zvýšení prodyšnosti. Ploché 
švy. Na přání je možné přidat bambuli.

Materiál: Roubaix
Varianty: Unisex / Dětská
Velikosti: XS / S - M / L - XL / 
XX

Cena: 229,- bez DPH 
( při odběru 5ks a více)

412,- bez DPH (1-2 ks)



Univerzální sportovní šátek nabízející mnoho způsobů nošení. Vyrábíme ve 
dvou variantách, v letní bezešvé verzi z materiálu Polyester tube a v teplejší 
verzi z materiálu Dryclim - tato verze není tolik elastická a obsahuje podélný 
šev, lépe se však hodí do zimního počasí. Vyrábí se v jedné univerzální 
velikosti.

Materiál: Dryclim
Polyester tube
Dryclim light
Soften light
Varianty: Unisex
Velikosti: unisize

Cena: 189,- bez DPH 
( při odběru 5ks a více)

340,- bez DPH (1-2 ks)



Lehká závodní jednovrstvá běžecká čelenka s výškou 10cm je 
vyrobena z velmi pružného materiálu Roubaix. Po stranách čelenky je 
laserová perforace pro lepší odvětrávaní. V zadní části pouze jeden 
plochý šev.

Materiál: Roubaix
Varianty: Unisex
Velikosti: XS / S - M / L - XL / 
XXL

Cena: 119,- bez DPH 
( při odběru 5ks a více)

214,- bez DPH (1-2 ks)



 ROUBAIX-Pružný, příjemný, měkký a prodyšný materiál s vysokou tepelnou izolací i při 
extrémních klimatických podmínkách. Lícová strana materiálu je hladká a matná, 
rubová strana je počesaná a tvoří jemný hřejivý fleecový povrch. Materiál je 
nesrážlivý, odolný proti zápachu a plísním. Materiál je vhodný pro metodu sublimačního 
potisku. Složení: 86 % polyester, 14 % elastan, Gramáž: 250 g/m2

 ESPAN- Velmi pružný, hladký, jemný materiál matného vzhledu, umožňující velkou 
volnost pohybu. Zvýšená denzita vlákna zajišťuje menší průsvitnost materiálu a 
optimální přizpůsobení tvaru těla, při zachování tvarové stálosti oděvu. Materiál je 
vhodný pro metodu sublimačního potisku. Složení: 86% polyester, 14% elastan  
Gramáž: 190 g/m2

 DRYCLIM- Lehký, prodyšný, měkký, mírně pružný materiál s vynikající funkci dry-clim 
podporující rychlý odvod potu od těla a velmi rychlé schnutí. Lícová strana materiálu je 
hladká s obdélníkovou strukturou, rubová strana je počesaná a tvoří příjemný lehce 
hřejivý povrch, který nelepí se na pokožku těla a působí velmi komfortně. Materiál je 
vhodný pro metodu sublimačního potisku. Složení: 100% polyester Gramáž: 215 g/m2

 MESH-Extrémně pružný materiál s jemnou síťovanou strukturou a nízkou gramáží. Na 
omak příjemný a měkký. Umožňuje velkou volnost pohybu a maximální přizpůsobení 
tvaru těla. Materiál je vhodný pro metodu sublimačního potisku.                         
Složení: 81 % polyester, 19 % elastan Gramáž: 140 g/m2

 ZEROWIND LIGHT-Třívrstvý membránový materiál s vysokou odolností proti větru a 
vodě při zachování prodyšnosti a propustnosti potu. Materiál je hladký, mírně pružný, s 
jemnou strukturou na lícové straně. Materiál je vhodný pro metodu sublimačního 
potisku. Složení: 89 % polyester, 11 % polyuretan ,Gramáž: 170 g/m2, Vodní sloupec: 
10.000 mm, Prodyšnost: 7.500 g/m2/24h

 ZEROWIND THERMO-teplejší varianta materiálu Zerowind Light. Třívrstvý 
membránový materiál s vysokou odolností proti větru a vodě při zachování prodyšnosti, 
s povrchovou úpravou pro stékání vody. Materiál je hladký, mírně pružný, s jemnou 
strukturou na lícové straně, z rubové strany zateplený hřejivou fleecovou vrstvou. 
Materiál je vhodný pro metodu sublimačního potisku. Složení: 92 % polyester,             
8 % polyuretan, Gramáž: 305 g /m2, Vodní sloupec: 10.000 mm,                        
Prodyšnost: 7.500 g/m2/24h



 SOFTSHELL-Třívrstvý membránový materiál s vysokou odolností proti větru a vlhkosti 
při zachování prodyšnosti. Materiál je velmi odolný vůči oděru. Lícová strana je hladká, 
matného vzhledu a příjemná na omak, rubová strana má jemný hřejivý fleecový povrch. 
V mnoha barevných variantách. Složení: 100% polyester + membrána (100% polyuretan)
Gramáž: 310g/m2, Vodní sloupec: 10.000 mm, Prodyšnost: 3000 g/m2/24h

 POLYESTER TUBE- Příjemný, měkký, pružný, hladký materiál připomínající jemnou 
jemnou bavlnu. Díky polyesteru má materiál funkční vlastnosti jako rychlé schnutí, 
lehkost, minimální mačkavost a možnost sublimačního potisku. Materiál je dodávaný ve 
formě tubusu a určený výhradně pro výrobu bezešvých šátků. Materiál je vhodný pro 
metodu sublimačního potisku. Složení: 100 % polyester, Gramáž: 140 g/m2

 SOFTEN LIGHT- Odlehčená varianta materiálu Soften. Velmi příjemný, měkký, 
hladký, splývavý a pružný materiál, vyznačující se skvělým odvodem potu díky speciální 
struktuře rubové strany, která je na omak jemná až sametová a na těle zajišťuje 
komfortní pocit sucha jíž v průběhu celkového schnutí. Materiál je vhodný pro metodu 
sublimačního potisku. Složení: 91 % polyester, 9 % elastan, Gramáž: 150 g/m2






