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TRIGUARD 2,5 L MEMBRANE
Triguard 2,5L membrane označuje technologii založenou na vytvoření 
materiálu o 2,5 vrstvách, který se vyznačuje výbornými vlastnostmi. 
Membrána je laminovaná přímo na svrchní látku a následně je 
zespodu potištěná krycí vrstvou, která ji chrání proti otěru a 
poškození. Výsledný materiál se tedy skládá z 2,5 vrstev: svrchní 
látky, membrány a potisku. Díky této technologii zajišťují výrobky 
Triguard 2,5L membrane spolehlivou nepromokavost a výbornou 
prostupnost tělesných vodních par. Jsou příjemně měkké, vysoce 
prodyšné a vyznačují se vynikající vodonepropustností. Spolehlivě 
chrání proti větru, trvale odpuzují vodu, jsou lehké a snadno 
sbalitelné. Svými vlastnostmi jsou předurčeny do každého ročního 
období pro všechny druhy outdoorových aktivit. 

Triguard 2,5L membrane indicates a technology based on creating 2,5 
layered material which is characterized by its excellent features. The 
membrane is laminated straight onto the outer layer and printed with a 
covering layer from inside. The layer protects the membrane from 
abrasion and damage. The final material is thus composed of 2,5 
layers: outer layer, membrane and printing. Owing to its technology the 
Triguard 2,5L membrane products ensure great impermeableness. 
They are soft, highly breathable and water-repellent. They are 
wind-stopping, extremely light and easily packable. Owing to their 
features, the Triguard 2,5L membrane products are predestined for all 
kinds of outdoor activities in any season.
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TRIGUARD COATING
Označení Triguard představuje polyuretanový zátěr aplikovaný na rub 
materiálu svrchní látky. Tato úprava zvyšuje pevnost a odolnost 
tkaniny proti oděru a namáhání při užívání. Mikroporézní struktura 
zátěru nanesená na hustě tkaný materiál zajišťuje odolnost proti 
větru. Důležitou vlastností zátěru Triguard je nepromokavost, která je 
docílena velikostí kanálků v zátěru, které nepropustí molekuly vody 
vnější vlhkosti (sníh, déšť). Molekuly tělesných vodních par jsou menší 
a tak mohou být odváděny skrze zátěr do vnějšího prostředí. Díky této 
vlastnosti je vytvořeno příjemné tělesné mikroklima, které zvyšuje 
komfort při outdoorových aktivitách, pobytu v přírodě i běžném 
denním nošení. 

Triguard represents a waterproof breathable coating which is applied 
to the seam side of outer fabric material. Such application increases 
final material strength and abrasion resistance. The microporous 
structure of the coating applied to a densely woven fabric ensures 
good wind-stopping. The fabric repels external moisture (rain, snow) 
which is accomplished by means of little channels in the coating. While 
not letting through water molecules which are big, it allows 
perspiration vapours to escape since its molecules are very little. 
Thanks to this feature you can always feel comfortable anywhere you 
are whether in nature or during your daily routine.
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Triguard 3 L Membrane  Extreme označuje technologii založenou na 
vytvoření materiálu o 3 vrstvách, který se vyznačuje výbornými 
vlastnostmi. Membrána je laminovaná přímo na svrchní látku a 
následně je zespodu opatřena krycí textilní vrstvou, která ji chrání 
proti otěru a poškození. Výsledný materiál se tedy skládá z 3 vrstev: 
svrchní látky, membrány a krycí textilní vrstvy. Díky této technologii 
zajišťují výrobky TRIGUARD 3 L MEMBRANE  EXTREME spolehlivou 
nepromokavost a výbornou prostupnost tělesných vodních par. Tvoří 
dokonalou ochranu proti nepřízni počasí a současně udržuje stálé 
mikroklima na povrchu těla v klidu i při intenzivní fyzické zátěži. 
Materiál je určen pro oděvy do extrémních podmínek. /Odolnost proti 
tlaku: 20 000mm H2O, Paropropustnost: 20 000g H2O/m2 za 24 hod.

Triguard 3 L Membrane Extreme is a technology based on the creation 
of a triple-layer material that stands out for its excellent properties. 
The membrane is laminated directly onto the surface of the fabric, and 
is then outfitted on the underside with a textile layer that protects it 
from abrasion and damage. The resulting material therefore 
comprises of 3 layers: an outer fabric, a membrane, and a protective 
textile layer. This technology guarantees TRIGUARD 3 L MEMBRANE 
EXTREME products reliable water-repellent properties and excellent 
body vapour permeability. It creates perfect protection against 
inclement weather while maintaining a constant micro-climate on the 
body’s surface both at rest and during intensive physical activity. This 
material is designed for extreme weather apparel. (Pressure 
resistance: 20 000mm H2O, Vapour permeability: 20 000g H2O/m2 per 
24 hrs.)

TRIGUARD 3 L MEMBRANE EXTREME 
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Triguard Stretch 2l Membrane označuje technologii založenou na 
vytvoření materiálu o 2 vrstvách, membrána je laminací spojena s 
vrchním textilním materiálem. Tvoří dokonalou ochranu proti nepřízni 
počasí a současně udržuje stálé mikroklima na povrchu těla v klidu i 
při intenzivní fyzické zátěži. Byla vyvinuta pro aktivní sporty v přírodě 
a její parametry uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na komfort 
uživatele.

triguard Stretch 2 L Membrane is technology based on the creation of a 
double-layer material where the membrane is joined via lamination to 
the outer textile material. It creates perfect protection against 
inclement weather while maintaining a constant micro-climate on the 
body’s surface both at rest and during intensive physical activity. It was 
developed for outdoor active sports, and its parameters will satisfy 
even the most demanding requirements for user comfort.

TRIGUARD STRETCH
2L MEMBRANE 
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TRIGUARD WINDSHIELD
Triquard Wind Shield je lehký membránový materiál, který se skládá 
ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je tvořena 
lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu tvoří 
Triquard membrána a spodní vrstvou je lehká mesh podšívka. Celý 
materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti, 
nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto 
parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru, 
deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána 
volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu, 
takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu. 
Materiály Triquard Wind Shield tudíž udržují pro tělo optimální 
mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro 
aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a 
lehkosti. 

Triquard Wind Shield represents a light membrane fabric which 
consists of three layers which are firmly laminated on each other. The 
outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle 
layer consists of Triguard membrane and the inner layer is light mesh 
lining. The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof 
features and its high breathability. Thanks to such parameters the 
material prevents you against heat loss because of the wind, rain and 
thus also against subsequent hypothermia. At the same time the 
membrane ensures high breathability – it resists heat stress built-up 
during action sports. Triguard Wind Shield thus provides you with ideal 
body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and 
leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and 
lightness.

Windshield

Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s 
největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém 
počasí. Jde o spojení tradiční Triquard membrány s vnějšími lehkými 
technickými materiály a vnitřní termovrstvou z lehké pleteniny. 
Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický 
svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou 
odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu. 
Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální 
pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než 
klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost. 

Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest 
range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell 
fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical 
fabrics and a lite knitted nylon inside that traps body heat and wicks 
away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and 
abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of 
movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It 
keeps you comfortable in all weathers, protects from the wind and 
keeps the body warmth two times better than classical fleece. 

TRIGUARD SOFTSHELL LITE
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TRIGUARD SOFTSHELL
Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s 
největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém 
počasí.  Jde o spojení tradiční Triquard membrány s  vnějšími lehkými 
technickými materiály a vnitřní microfleecovou termovrstvou. 
Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický 
svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou 
odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu. 
Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální 
pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než 
klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost. 

Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest 
range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell 
fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical 
fabrics and a soft microfleece inside that traps body heat and wicks 
away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and 
abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of 
movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It keeps 
you comfortable in all weathers, protects from the wind and keeps the 
body warmth two times better than classical fleece.
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TRIGUARD WINDSHIELD SOFT
Triquard Wind Shield - soft je lehký membránový materiál, který se 
skládá ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je 
tvořena lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu 
tvoří Triquard membrána a spodní vrstvou je jemná pletenina. Celý 
materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti, 
nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto 
parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru, 
deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána 
volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu, 
takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu. 
Materiály Triquard Wind Shield - soft tudíž udržují pro tělo optimální 
mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro 
aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a 
lehkosti. 

Triquard Wind Shield - soft represents a light membrane fabric which 
consists of three layers which are firmly laminated on each other. The 
outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle 
layer consists of Triguard membrane and the inner layer is soft jersey. 
The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof features 
and its high breathability. Thanks to such parameters the material 
prevents you against heat loss because of the wind, rain and thus also 
against subsequent hypothermia. At the same time the membrane 
ensures high breathability – it resists heat stress built-up during 
action sports. Triguard Wind Shield - soft thus provides you with ideal 
body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and 
leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and 
lightness.
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TRIGUARD BI-STRETCH
Triquard Bi-stretch je elastický, vysoce prodyšný, větruvzdorný a vodoodpudivý 
materiál, současně je lehký a měkký a poskytuje příjemný pocit při nošení. Je to 
nová generace technického outdoorového oblečení do každého počasí, 
vyznačuje se zvýšenou prodyšností, odolností proti oděru a elasticitou. 
Větruvzdornost je dimenzována na 75%, zbylých 25% může v materiálu 
cirkulovat, čímž je podporován odvod vlhkosti a také riziko zadržování tepla je 
výrazně zredukováno. Materiály jsou trvale impregnovány, čímž zajišťují 
výbornou ochranu proti dešti a větru. Navíc jsou tvořeny 5% spandexu 
(elastanu), díky kterému je umožněna mechanická elasticita, která je optimální 
pro volnost pohybu. 

Triquard Bi-stretch represents an elastic, highly breathable and water-repellent 
material which exhibits a very good resistance against wind effects. At the same 
time, the material is very light and soft and is thus extremely comfortable for the 
wearer. It is the next generation of technical outwear. It features high 
breathability, abrasion resistance and elasticity. Windproofness is dimensioned 
at 75%, remaining 25% enables air circulation which supports moisture 
permeability and reduces the risk of heat retention. The fabric is finished with a 
durable water repellent (DWR) to shed rain and snow. The material is composed 
of Spandex (Elastan) - 5% which ensures excellent mechanical stretch for 
freedom of movement.

4-way stretch Wind

Spreads and
evaporates

Highly 
breathable Sweat picked

up off skin

Moistur

Nepřekonatelná kombinace 40% PrimaLoft® ultra jemných vláken a 60% vodu 
odpuzujícího prachového peří. Teplý stejně jako 650 cuin prachového peří, vodě 
odolný, prodyšný, sbalitelný, lehký, mimořádně jemný.

The unbeatable combination of 40% PrimaLoft® ultra-fine fibres and 60% 
water-repellent down. As warm as 650 in3 down, water-resistant, breathable, 
packable, light, extraordinarily fine.

PRIMALOFT® DOWN BLEND SILVER 

PRIMALOFT® SPORT 
Používá patentovanou strukturu ultra jemných mikrovláken s dutými vlákny 
větších průměrů, čímž je dosaženo velmi specifických výkonových charakteris-
tik. Na povrchu mikrovláken je díky jejich mikroskopickým rozměrům vázáno 
velké množství molekul vzduchu, které zajišťují jeho tepelně izolační schopnosti 
i při nižší výšce izolační vrstvy. Díky dutým vláknům větších průměrů je 
zachován tzv. „loft“ i po dlouhodobém používání, stlačování, praní a sušení. Nový 
PrimaLoft® Sport byl zcela přepracován s použitím nové Convexion Technology, 
aby získal větší objem a výkon. Bylo dosaženo o 15% objemnější a teplejší 
struktury izolačního rouna, nadýchanější ultra-jemná vlákna vytvářejí 
dokonalejší izolaci, teplo bez velké hmotnosti a nesrovnatelné pohodlí. 
PrimaLoft® Sport se nejvíce ze syntetických materiálů přibližuje peří jak 
tepelnou izolací, tak lehkostí, měkkostí, stlačitelností a prodyšností. Snadno se 
udržuje, lze jej klasicky prát, velmi rychle schne. Na rozdíl od peří je Primaloft 
velmi vhodný i pro alergiky, jeho speciálně ošetřená ultra-jemná vlákna 
pomáhají tvořit voděodolnou izolační strukturu, uživatel zůstane v suchu a teple 
i při extrémních podmínkách. 

Uses a patented structure of ultra-fine microfibres with larger-dimensioned 
hollow fibres, which achieves highly specific performance characteristics. The 
microscopic dimensions of the microfibres help bind a large volume of air, which 
ensures the thermal insulation properties, even using thinner layers of 
insulation. The greater dimensions of the fibres preserves their so-called “loft,” 
even after longer periods of use, compression, washing, and drying. New 
PrimaLoft® Sport was completely reworked with the use of the new Convexion 
Technology in order to obtain greater volume and performance. A 15% increase in 
bulk and warmth of the structure of the fleece was achieved, with fluffier 
ultra-fine fibres creating more perfect insulation, warmth without greater mass, 
and incomparable comfort. Out of all synthetic materials, PrimaLoft® Sport is 
the closest thing to true down, both in terms of thermal insulation, as well as in 
terms of lightness, softness, compressibility, and breathability. It is easy to care 
for, can be washed normally, and dries very quickly. Unlike down, Primaloft is 
highly suitable for allergy sufferers, its specially-treated ultra-fine fibres help 
create a water-resistant insulation structure, and the wearer remains dry and 
warm, even under extreme conditions.

DuPontTM SORONA®

DuPont TM vlákno Sorona® je vyrobené z obnovitelných organických surovin. 
Tkanina obsahuje 37 % materiálu obnovitelného rostlinného původu, lze ji tedy 
považovat za „EKO“ materiál šetrný k životnímu prostředí. Izolace z vláken 
Sorona® je velmi měkká, pevná a rychleschnoucí. Oblečení z tohoto materiálu je 
příjemné na nošení, elastické, pohodlné a zároveň vysoce odolné vůči 
mechanickému namáhání. Je ideální pro oblečení na aktivní outdoorové sporty, 
poskytuje pohodlí i jemnost.

DuPont TM Sorona® fibre is made from renewable organic materials. The fabric 
contains 37% renewable plant source material, allowing it to be considered an 
eco-friendly material that is gentle on the environment. Sorona® fibre insulation 
is extremely soft, strong, and quick-drying. Apparel made from this material is 
pleasing to wear, elastic, comfortable, yet also highly resistant to mechanical 
strain. It’s perfect for clothing for active outdoor sports, and offers comfort and 
softness.

TEFLON
Odolná vodoodpudivá ochranná úprava od firmy DuPont. Lze aplikovat na textilní 
vlákno, nebo na finální textilii. Úprava se provádí za účelem dosažení vysoce 
vodoodpudivého účinku při zachování původní vzdušnosti, měkkosti a splývavosti 
upravené látky. Výrobce garantuje, že vodoodpudivý efekt neklesne pod 50% 
původní úrovně ani po opakovaných pracích cyklech.

This durable, water-repellent protective treatment by DuPont can be applied to 
textile fibres or to the final fabric. The treatment is performed in order to achieve 
a high degree of water-resistance while preserving the original breathability, 
softness, and body-hugging properties of the treated material. The manufacturer 
guarantees that degree of water-repellent properties will not drop below 50% of 
the original level, even after repeated washing cycles.
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YKK 
Zipy renomovaného japonského výrobce, které patří k tomu nejlepšímu, co se v 
tomto oboru na světě vyrábí. Zipy této značky zaručují kvalitu, dlouhou životnost 
a spolehlivost. Součásti malých rozměrů ale velkého významu, protože jejich 
bezproblémová funkčnost je obvykle podmínkou funkce a použitelnosti celého 
výrobku.

Zips from the renowned Japanese manufacturer that are among the best the field 
has to offer. This brand of zips guarantees quality, longevity, and reliability. 
Components of small dimensions but great importance, because their 
impeccable performance is usually a requirement of the functionality and 
usability of the entire product.

Moistu

RIRI COBRAX  TRA-IN
Knoflík Tra-in je kombinací klasického druku a háčku, který sjednocuje estetiku, 
spolehlivost a použitelnost. Tento nový koncept zapínání, který je kompletně 
vyroben z nerezové oceli, umožňuje uživateli rozepnutí nebo zapnutí jedním 
malým pohybem, bez velké námahy a pořád stylově. Revoluční zapínací systém je 
mimořádně odolný vůči bočním tahům a pnutím.

The Tra-in button is the combination of a classic snap and a hook that unifies 
aesthetics, reliability and usability. Entirely made of stainless steel, this new 
concept of button allows the wearer to perform one small gesture to open or 
fasten garments, without forgetting style. A revolutionary locking system makes 
it extra resistant to lateral traction.
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XS S M L XL XXL XXXL

Konfekční pánská / Standard Men’s 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1  Výška postavy / Height 170 170 176 176 182 182 188 188 194 194 198

2  Obvod hrudníku / Chest 89–91 92–94 95–97 98–100 101–103 104–106 107–109 110–112 113–115 116–120 119–121

3  Obvod pasu / Waist 78–80 81–83 84–86 87–89 90–92 93–95 96–98 99–101 102–104 105–107 108–110

KIDS JUNIOR

5  Konfekční dětská - výška / Standard Kids’ - Height 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158 167/170

Dívky i chlapci / Girls & Boys
6  Obvod pasu / Waist 52 54 56.5 59.5 63.5 67.5 71.5

7  Obvod boků / Hip 57 61 66 72 78 84 90

XS S M L XL XXL

Konfekční pánská / Standard Women’s 34 36 38 40 42 44 46 48 50
1  Výška postavy / Height 160 164 164 168 168 172 172 176 176

2  Obvod hrudníku / Chest 82–86 85–87 88–90 91–93 94–96 97–99 100–102 103–105 106–108

3  Obvod pasu / Waist 66–68 69–71 72–74 75–77 78–80 81–83 84–86 87–89 90–92

4  Obvod boků / Hip 90–92 93–95 96–98 99–101 102–104 105–107 108–110 111–113 114–116

Men's

Women's

Kids’
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Antistatická
utěrka

Antistatic
cloth

Manžeta
v rukávu

Cuffs inside 
the sleeves

Odepínací
sněhová manžeta

Detachable snow skirt
against snow entry

Kapsa 
na mobil
Mobile phone 
pocket

Kapsa na audio
příslušenství
Audio pocket

Kapsa 
na brýle
Pocket 
for goggles

Kapsa 
na skipas
Skipass 
pocket

Odepínací schovávací 
kapuce 

Detachable hood

3D regulovatelná 
kapuce

3D adjustable hood
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pánská lyžařská bunda s dokonalým technickým 
propracováním ve všech směrech. Je vyrobená 
z velice funkčního nylonového strečového 
materiálu a doplněná o jemné módní designové 
prvky včetně reflexních proužků. Elastické 
prvky jsou také součástí vnitřního vypracovaní, 
a nabízí tak ještě dokonalejší volnost pohybu.

NEWFUSION

lagoon/
black/
white

lemon/
black/
white

red/ black/ 
white

signal 
orange/

jeans blue/
white

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Stretch, 
TEFLON, Triguard Stretch 2L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pánská lyžařská bunda kombinovaná ze 
strečového nylonového materiálu a jemného 
nylonového ripstopu. Nenápadné barevné 
kombinace tvořené lehce odlišnými odstíny 
a kompozice dvou materiálů dodávají tomuto 
stylu technický a funkční vzhled. Elastické 
prvky jsou i součástí vnitřního vypracovaní,  
což nabízí ještě dokonalejší volnost pohybu.

NEWECCO

jeans blue/ 
black

red/ black orange/
black

black/ 
black

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pánská lyžařská bunda závodního stylu 
z funkčního nylonového strečového materiálu 
v kombinaci s 3D elastickými lesklými prvky, 
které tomuto stylu dodávají funkční i luxusní 
vzhled. Elastické prvky jsou obsaženy i ve 
vnitřním vypracování, které tak nabízí vyšší 
volnost pohybu.

TORENT

signal 
orange/ 

black

white/ red navy/
signal 
orange

black/
signal 
green

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Lyžování

S - 3XL
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SKI 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Perfektně tvarované lyžařské kalhoty, které 
jsou díky použitému materiálu vhodné do 
kompletu s bundami Trimm /Torent/. Dokonalé 
technické řešení variability obvodu pasu 
zaručuje perfektní pohodlí. Odnímatelné šle 
a další důmyslné detaily jsou samozřejmostí.

RIDER

red black signal 
orange

signal 
green

jeans blue

1 2 3 4 5

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill Stretch, TEFLON, Triguard 
Stretch 2L Membrane, Taped seams, 
10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Profesionální lyžařská bunda ostře řezaného 
vzhledu je skvělou volbou pro milovníky 
extrémních sportů. Díky své maximální 
funkčnosti vám bude výborným společníkem.

FALCON

lemon/ 
lagoon

1

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill Stretch, TEFLON, Triguard 
Stretch 2L Membrane, Taped seams, 
10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pánské lyžařské kalhoty vyrobené ze 
strečového materiálu s membránou. Značková 
výplň zaručuje optimální teplotní komfort 
a dobře padnoucí přiléhavý střih dělá tento 
styl dokonalým i při náročných sportovních 
výkonech.

DERRYL

orange black lemon red

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL



SKI
SERIE 13

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Perfektně vybavená lyžařská bunda v módním 
„retro” stylu. Zaujme především lyžaře, kteří 
upřednostňují funkčnost a jednoduchost.

CORTEZ

jeans 
blue/grey 
melange

red/grey 
melange

black/grey 
melange

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Stylová pánská lyžařská bunda, která dokonale 
vynikne na zasněžené sjezdovce díky použití 
trendových barev. Tento model je vyroben 
z materiálu s technickou membránou, je 
voděodolný a zároveň dobře prodyšný.

NEWVARIO

jeans blue/ 
black

red/ black grey/ black

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES Pongee

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Jednoduše řešená lyžařská bunda v klasickém 
stylu. Použitý materiál a výbava zaujmou 
lyžaře, kteří dávají přednost jednoduchosti 
a funkčnosti.

NEWDYNAMIT

jeans blue/ 
orange

orange/ 
jeans blue

jeans blue/ 
navy

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL
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SKI 
SERIE14

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pohodlné lyžařské kalhoty technického střihu. 
Odnímatelné šle a větrací zipy na vnější straně 
stehen zaručují maximální komfort uživatele.

PANTHER

orange black grey 
melange

jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Větrání 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, TEFLON, Triguard Softshell, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánské lyžařské kalhoty s dobře padnoucím, 
přiléhavým střihem vyrobené ze strečového 
materiálu s membránou krásně zvýrazní 
postavu. Jsou opatřeny kapsami na zip 
a sněhovými manžetami se zipy v dolní zadní 
spodní části kalhot.

TOMBA

black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, TEFLON, Triguard Softshell, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánské lyžařské kalhoty s dokonale padnoucím 
technickým střihem uspokojí i nejnáročnějšího 
lyžaře. Jsou vyrobené ze softshellového 
strečového materiálu s membránou s vysokými 
parametry prodyšnosti a voděodolnosti. Jsou 
opatřeny kapsami na zip, sněhovými manžetami 
se zipy v zadní spodní části kalhot a lehce 
nastavitelnými odepínatelnými šlemi.

NEWFLASH PANTS

signal 
orange

black

1 2

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

S - 3XL
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Odepínací schovávací 
kapuce 

Detachable hood

3D regulovatelná 
kapuce

3D adjustable hood

Antistatická
utěrka

Antistatic
cloth

Manžeta
v rukávu

Cuffs inside 
the sleeves

Odepínací
sněhová manžeta

Detachable snow skirt
against snow entry

Kapsa 
na mobil
Mobile phone 
pocket

Kapsa na audio
příslušenství
Audio pocket

Kapsa 
na brýle
Pocket 
for goggles

Kapsa 
na skipas
Skipass 
pocket

GIRA

16
SKI 
SERIE



SKI
SERIE 17

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dámská lyžařská bunda s dokonalým 
technickým propracováním ve všech směrech. 
Je vyrobená z velice funkčního nylonového 
strečového materiálu a doplněná o jemné módní 
designové prvky včetně reflexních proužků. 
Elastické prvky jsou také součástí vnitřního 
vypracovaní, a nabízí tak ještě dokonalejší 
volnost pohybu.

NEWILUSION

white/red/
black

red/ black lemon/ 
dark 

lagoon

orange/ 
jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Stretch, 
TEFLON, Triguard Stretch 2L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dámská lyžařská bunda kombinovaná ze 
strečového nylonového materiálu a jemného 
nylonového ripstopu. Nenápadné barevné 
kombinace tvořené lehce odlišnými odstíny 
a kompozice dvou materiálů dodávají tomuto 
stylu technický a funkční vzhled. Elastické 
prvky jsou i součástí vnitřního vypracovaní,  
což nabízí ještě dokonalejší volnost pohybu.

NEWECCO LADY

jeans blue/ 
black

red/ black orange/
black

black/ 
black

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Plně vybavená dámská lyžařská bunda 
závodního stylu z funkčního nylonového 
strečového materiálu. Je výrazně členěná jak 
střihem, tak kombinací barev. Elastické prvky 
jsou obsaženy i ve vnitřním vypracování, které 
tak nabízí vyšší volnost pohybu.

GIRA

red/ white/ 
black

white/
light grey/

black

signal 
orange/ 
white/ 

light grey

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Lyžování

XS - XXL
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SKI 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Stretch, TEFLON, Triguard Stretch 
2L Membrane, Taped seams, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Perfektně tvarované dámské lyžařské kalhoty, 
které jsou díky použitému materiálu vhodné do 
kompletu s bundami Trimm /Gira/. Dokonalé 
technické řešení variability obvodu pasu 
zaručuje perfektní pohodlí. Odnímatelné šle 
a další důmyslné detaily jsou samozřejmostí.

RIDER LADY

white black red jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill Stretch, TEFLON, Triguard 
Stretch 2L Membrane, Taped seams, 
10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dámské lyžařské kalhoty vyrobené ze 
strečového materiálu s membránou. Značková 
výplň zaručuje optimální teplotní komfort 
a dobře padnoucí přiléhavý střih dělá tento 
styl dokonalým i při náročných sportovních 
výkonech.

DARRA

white orange

1 2

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Perfektně vybavená dámská lyžařská 
bunda v módním stylu. Zaujme především 
lyžařky, které upřednostňují styl, funkčnost 
a jednoduchost.

CORTINA

red/grey 
melange

jeans 
blue/grey 
melange

black/grey 
melange

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL



SKI
SERIE 19

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Stylová dámská lyžařská bunda, která dokonale 
vynikne na zasněžené sjezdovce díky použití 
trendových barev. Tento model je vyroben 
z materiálu s technickou membránou, je 
voděodolný a zároveň dobře prodyšný

NEWVARIO LADY

jeans blue/ 
black

red/ black grey/ black

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, Taped seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pohodlné dámské lyžařské kalhoty technického 
střihu. Odnímatelné šle a větrací zipy na vnější 
straně stehen zaručují maximální komfort 
uživatele.

PANTHER LADY

grey 
melange

black white

1 2 3

VLASTNOSTI

• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Větrání 
• Vnitřní rozepínací sněhová 
manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2L Membrane, 
6 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Stylová dámská lyžařská bunda, která dokonale 
vynikne na zasněžené sjezdovce díky trendové 
barevné kombinaci. Tento model je vyroben 
z materiálu s vysokým leskem s technickou 
membránou, který je voděodolný a zároveň 
prodyšný. Použitý materiál s vysokým leskem 
působí velmi žensky a luxusně. Velmi dobře jde 
kombinovat s kalhotami CAMPA a CAMPA PLUS.

NEWFORTUNA

light grey/ 
white/ 
black

bordo/ 
white/ 
navy

red/ white/ 
navy

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 6 000 mm

AKTIVITY

• Běžné nošení 
• Lyžování

XS - XXL



20
SKI 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2L Membrane, 
6 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Elegance ve všech směrech. Tato dámská 
lyžařská bunda je výrazně členěná jak střihem, 
tak i kombinací barev. Použitý materiál 
s vysokým leskem působí velmi žensky 
a luxusně.

SUPRA

orange/
lt.grey/
white

1

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Odepínací sněhová manžeta 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 6 000 mm

AKTIVITY

• Běžné nošení 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon + 100 % PES Microtwill, Triguard 
Stretch 2L Membrane, 6 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Elegantní dámské lyžařské kalhoty z funkčního 
materiálu v kombinaci s pruhem materiálu 
s vysokým leskem v boční časti. Jsou vhodné 
jak na lyžování, tak na běžné nošení v zimním 
období. Dobře padnoucím střihem dokonale 
zvýrazní ženskou siluetu. Jsou opatřeny 
kapsami na zip a zipy na zadní spodní části 
nohavic.

CAMPA

black/ 
lt.grey

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 6 000 mm

AKTIVITY

• Běžné nošení 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Softshell + 100 % PES Wool Look, 
10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ

Elegance ve všech směrech. Tato elegantní 
dámská lyžařská bunda je výrazně členěná 
střihem a využitím módních doplňků. Použitý 
materiál a propracování dokonale zviditelní 
ženské křivky. V kombinaci s kalhotami ICONIC 
PANTS tvoří luxusní lyžařský set.

NEWICONIC

black

1

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na audio příslušenství 
• Kapsa na brýle 
• Kapsa na mobil 
• Manžeta v rukávu 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Lyžování

XS - XXL
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Softshell, 10 000 / 10 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ

Elegantní dámské lyžařské kalhoty výrazně 
členěné střihem i využitím módních doplňků. 
Dobře padnoucí střih dokonale zvýrazní 
ženskou siluetu. V kombinaci s lyžařskou 
bundou ICONIC tvoří luxusní lyžařský set.

NEWICONIC PANTS

black

1

VLASTNOSTI

• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 10 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, TEFLON, Triguard Softshell, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské elegantní lyžařské kalhoty s dobře 
padnoucím přiléhavým střihem, vyrobené ze 
strečového materiálu s membránou s vysokou 
prodyšností i vodním sloupcem. Dokonale 
zvýrazní ženskou siluetu. Jsou opatřeny 
kapsami na zip, sněhovými manžetami a zipy  
na zadní spodní části nohavic.

VASANA

white red

1 2

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, TEFLON, Triguard Softshell, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské lyžařské kalhoty s dobře padnoucím, 
přiléhavým střihem vyrobené ze strečového 
materiálu s membránou dokonale zvýrazní 
ženskou siluetu. Jsou opatřeny kapsami na zip 
a sněhovými manžetami se zipy zadní spodní 
části kalhot.

LARA

black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

XS - XXL
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Kapsa 
na mobil
Mobile phone 
pocket

Kapsa 
na skipas
Skipass 
pocket

Reflexní
prvky
Reflective
Elements

ECCO JR

Odepínací schovávací 
kapuce 

Detachable hood

3D regulovatelná 
kapuce

3D adjustable hood

Sněhová manžeta
Snow skirt against 

snow entry
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, 3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Chlapecká lyžařská bunda z funkčního 
technického materiálu ve výrazných barevných 
variantách, které v kombinaci s reflexními 
prvky zvyšují bezpečnost jak na sjezdovce, 
tak v ulicích města. Je samozřejmě vybavená 
odepínatelnou kapucí, sněhovým límcem, 
manžetou v rukávu i vnitřní kapsou.

NEWFUSION JR

red/ black/ 
white

signal 
orange/

jeans blue/
white

1 2

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, 3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Chlapecká lyžařská bunda z funkčního 
technického materiálu ve výrazných barevných 
variantách, které v kombinaci s reflexními 
prvky zvyšují bezpečnost jak na sjezdovce, 
tak v ulicích města. Je samozřejmě vybavená 
odepínatelnou kapucí, sněhovým límcem, 
manžetou v rukávu i vnitřní kapsou.

NEWECCO JR

jeans blue/ 
black

orange/
black

1 2

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, 3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dívčí lyžařská bunda z funkčního technického 
materiálu ve výrazných barevných variantách, 
které v kombinaci s reflexními prvky zvyšují 
bezpečnost jak na sjezdovce, tak v ulicích 
města. Je samozřejmě vybavená odepínatelnou 
kapucí, sněhovým límcem, manžetou v rukávu 
i vnitřní kapsou.

NEWILUSION JR

red/ black signal 
orange/

jeans blue

1 2

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

KIDS

116 - 164



VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, 3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dívčí lyžařská bunda z funkčního technického 
materiálu ve výrazných barevných variantách, 
které v kombinaci s reflexními prvky zvyšují 
bezpečnost jak na sjezdovce, tak v ulicích 
města. Je samozřejmě vybavená odepínatelnou 
kapucí, sněhovým límcem, manžetou v rukávu 
i vnitřní kapsou.

NEWECCO LADY JR

red/ black orange/
black

1 2

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microtwill, Triguard Stretch 2L Mem-
brane, 3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dětské lyžařské kalhoty z funkčního 
technického materiálu ve výrazných barevných 
variantách, které v kombinaci s reflexními 
prvky zvyšují bezpečnost na sjezdovce. 
Kalhoty jsou vybavené sněhovou manžetou 
a odnímatelnými šlemi.

NEWSION PANTS JR

jeans blue black pinky signal 
orange

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Odedpínatelné šle 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Freeride a Snowboarding 
• Lyžování

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2L Membrane, 
6 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Stylová dívčí lyžařská bunda, která dokonale 
vynikne na zasněžené sjezdovce díky trendové 
barevné kombinaci. Tento model je vyroben 
z materiálu s vysokým leskem s technickou 
membránou, který je voděodolný a zároveň 
prodyšný. Použitý materiál s vysokým leskem 
působí velmi žensky a luxusně.

NEWFORTUNA JR

light grey/ 
white/ 
black

pinky/ 
white/ 
navy

red/ white/ 
navy

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Kapsa na skipas 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 6 000 mm

AKTIVITY

• Běžné nošení 
• Lyžování

KIDS

116 - 164

SKI 
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % PES Wool Look, 
3 000 / 3 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES Pongee

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Elegantní teplá zimní pánská bunda ochrání 
za nepříznivých podmínek, na dlouhých 
procházkách přírodou i ve víru velkoměsta. 
Použitý materiál vlněného vzhledu zaujme 
nejenom sportovně založené „elegány“.

NEWGURU

grey 
melange/

black

1

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Prodyšnost 3 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 3 000 mm

AKTIVITY

• Běžné nošení

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, DWR + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká a zároveň extrémně teplá bunda, 
která Vás ochrání a udrží v teple i největších 
mrazech. Použitá speciální bezešvá technologie 
a materiál minimalizují nežádoucí únik peří. 
Vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta.

NEWHONOR

black dark navy khaki

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + Water 
repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Dobře vypadající lehká pánská bundička 
vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta. Zaujme hlavně použitím speciální 
bezešvé technologie, která vytváří zajímavé 
vzory a materiál zároveň minimalizuje 
nežádoucí únik peří. Ochrání a udrží v teple 
i v největších mrazech.

TROCK

dark navy/ 
old blue

red/ light 
grey

black/ 
light grey

old blue/ 
old red

golden/ 
light grey

1 2 3 4 5

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Elastan + 100 % Nylon Ripstop, 
Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká prošívaná pánská bunda s kapucí. Svým 
stylem a použitým materiálem utralite nylonový 
rip-stop a lehkou náplní ze syntetického peří je 
předurčená pro veškeré sportovní aktivity i do 
ulic velkoměsta.

NEWCREDIT

black/ 
black

red/ black khaki/ 
black

orange/ 
jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Elegantní zimní dlouhý dámský kabátek 
z jemného nylonového materiálu se zajímavými 
módními prvky. Díky konstrukci a typu výplně, 
kterou tvoří syntetické peří, je velice hřejivý. 
Ochrání na dlouhých procházkách přírodou i ve 
víru velkoměsta.

LUSTIC

black dark navy deep khaki

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Elegantní zimní dlouhý dámský kabátek 
z jemného nylonového materiálu se zajímavými 
módními prvky. Díky konstrukci a typu výplně, 
kterou tvoří syntetické peří, je velice hřejivý. 
Ochrání na dlouhých procházkách přírodou i ve 
víru velkoměsta.

LUSTIC LUX

blue light gold deep khaki dark navy

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Zimní delší dámský prošívaný kabátek tvořený 
kombinací jemné nylonové tkaniny s lehkou 
náplní a syntetického peří, doplněný trendovým 
řaseným elastickým prvkem, který dodává 
bundě luxusní vzhled. Kabátek je opatřen 
odepínatelnou kapucí.

VILMA

black dark navy deep khaki dark bordo

1 2 3 4

VLASTNOSTI

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehký prodloužený dámský kabátek s hřejivou 
náplní. Zajímavý módní detail vsazené vnitřní 
prošívané bundičky působí jako dvě nezávislé 
vrstvy oblečení. Poskytuje výborný tepelný 
komfort, který oceníte při procházkách městem 
i při sportovních aktivitách.

BARBARA

deep grey

1

VLASTNOSTI

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Elegantní zimní dlouhá vesta dle nejnovějších 
módních trendů. Díky použitým materiálům 
a výplni z dutého vlákna vyniká celkovou 
lehkostí.

NEWISIS

black dark navy deep khaki

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, DWR + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká a zároveň extrémně teplá bunda, 
která Vás ochrání a udrží v teple i největších 
mrazech. Použitá speciální bezešvá technologie 
a materiál minimalizují nežádoucí únik peří. 
Vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta.

NEWHONOR LADY

khaki dark blue black

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

XS - XXL



30
SNOW & CITY 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + Water 
repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Dobře vypadající lehká dámská bundička 
vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta. Zaujme hlavně použitím speciální 
bezešvé technologie, která vytváří zajímavé 
vzory a materiál zároveň minimalizuje 
nežádoucí únik peří. Ochrání a udrží v teple 
i v největších mrazech.

TROCK LADY

red/ light 
grey

golden/ 
light grey

black/ 
light grey

old blue/ 
old red

azure/
pinky

1 2 3 4 5

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Dobře vypadající lehká dámská bundička 
vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta. Zaujme hlavně použitím speciální 
bezešvé technologie, která vytváří zajímavé 
vzory a materiál zároveň minimalizuje 
nežádoucí únik peří. Ochrání a udrží v teple 
i v největších mrazech.

TRAIL LADY

purple/
pinky

1

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Elastan + 100 % Nylon Ripstop, 
Down proof + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká prošívaná dámská bunda s kapucí. Svým 
stylem a použitým materiálem utralite nylonový 
rip-stop a lehkou náplní ze syntetického peří je 
předurčená pro veškeré sportovní aktivity i do 
ulic velkoměsta.

NEWCREDIT LADY

black/ 
black

red/ black khaki/ 
black

orange/ 
jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL



SNOW & CITY
SERIE 31

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + Water 
repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Dobře vypadající lehká chlapecká bundička 
vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta. Zaujme hlavně použitím speciální 
bezešvé technologie, která vytváří zajímavé 
vzory a materiál zároveň minimalizuje 
nežádoucí únik peří. Ochrání a udrží v teple 
i v největších mrazech.

NEWTROCK JR

jeans blue red/ light 
grey

golden/ 
light grey

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + Water 
repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Dobře vypadající lehká dívčí bundička vhodná 
pro zimní sportovní aktivity i do ulic velkoměsta. 
Zaujme hlavně použitím speciální bezešvé 
technologie, která vytváří zajímavé vzory 
a materiál zároveň minimalizuje nežádoucí 
únik peří. Ochrání a udrží v teple i v největších 
mrazech.

NEWTROCK LADY JR

azure/
pinky

red/ light 
grey

golden/ 
light grey

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

KIDS

116 - 164

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, DWR + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká a zároveň extrémně teplá bunda, 
která Vás ochrání a udrží v teple i největších 
mrazech. Použitá speciální bezešvá technologie 
a materiál minimalizují nežádoucí únik peří. 
Vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta.

NEWHONOR JR

jeans blue khaki green

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

KIDS

116 - 164
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SNOW & CITY 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, DWR + Water repelent

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká a zároveň extrémně teplá bunda, 
která Vás ochrání a udrží v teple i největších 
mrazech. Použitá speciální bezešvá technologie 
a materiál minimalizují nežádoucí únik peří. 
Vhodná pro zimní sportovní aktivity i do ulic 
velkoměsta.

NEWHONOR LADY JR

jeans blue khaki green

1 2 3

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Běžné nošení

KIDS

116 - 164



OUTDOOR
SERIE
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % PES Pongee, 
Triguard 3L Membrane Extreme, Taped seams, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je 
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě. 
Použitý membránový materiál a propracovaný 
střih zajišťují vynikající ochranu v nejtěžších 
povětrnostních podmínkách. Vhodná pro skial-
pinismus, horolezectví, turistiku, apod.

ORADO

jeans blue/ 
orange

red/blue dark 
lagoon/ 
lemon

jeans blue/
orange/
orange

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, Triguard 3L Membrane 
Extreme, Taped seams, 20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je 
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě. 
Použitý třívrstvý strečový membránový mate-
riál s vysokou prodyšností a vodním sloupcem 
a propracovaný střih zajišťují vynikající ochranu 
v nejtěžších povětrnostních podmínkách. Vhod-
ná pro skialpinismus, horolezectví, turistiku, 
apod.

INTENSE

lemon/ 
lagoon

jeans blue/ 
orange

red/blue dark 
lagoon/ 
lemon

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 20 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánská outdoorová bunda vhodná na horské 
túry i pro další sportovní aktivity. Vrchní mate-
riál je mimořádně oděruvzdorný a díky vodnímu 
sloupci 10 000 mm s lepenými švy prakticky 
nepromokavý. Pro ještě účinnější odvětrání je 
opatřená v podpaží zipovými otvory. Vsazená 
regulovatelná kapuce poslouží při náhlé změně 
počasí. Dokonalý tepelný komfort zajistí prak-
tická regulace spodního kraje. Tato bunda vám 
bude skvělým společníkem v přírodě i ve městě.

FOXTER

jeans blue lagoon red

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2.5L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Bunda je vyrobena z 2,5 vrstvého materiálu, 
takže je velmi lehká a snadno sbalitelná. 
Konstrukce s odvětránímzaručuje výbornou 
voděodolnost a prodyšnost. Zaručeně vás 
tak ochrání před deštěm, sněhem i větrem 
a spolehlivě odvede vlhkost z povrchu těla pryč, 
takže se budete cítit velmi komfortně i v nepří-
znivém počasí. Nepromokavost zvyšují i 100% 
vodotěsné švy. 

MARK

black red signal 
green

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Lepené švy 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Větrání 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES + 100 % PES Softshell, Triguard Soft-
shell, 8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ

Maximálně funkční softshellová bunda s vo-
děodolnou a prodyšnou úpravou. Vhodná do 
města, do přírody i horského střediska. Ochrání 
Vás před nepřízní počasí a zajistí tak optimální 
komfort.

SONO

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Manžeta v rukávu 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Trekking

S - 5XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % PES Softshell, 
Triguard Softshell, 8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Softshellové kalhoty vhodné pro všechny spor-
tovní aktivity. Díky použité membráně ochrání 
před nepřízní počasí. Kolena a dolní část kalhot 
jsou tvarovány a vyztuženy tkaninou vysoce 
odolnou proti mechanickému poškození.

JURRY

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Softshell, Triguard Softshell, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Softshellové kalhoty, které jsou ideální pro 
všechny sportovní i volnočasové aktivity. Dobře 
poslouží zejména při chladných a větrných 
dnech v jakékoli roční době.

MOTION

black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová 
manžeta 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Softshell, Triguard Softshell, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Softshellové kalhoty, které jsou ideální pro 
všechny sportovní i volnočasové aktivity. Dobře 
poslouží zejména při chladných a větrných 
dnech v jakékoli roční době.

TOURIST

black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Trekking

S - 3XL
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % PES Pongee, 
Triguard 3L Membrane Extreme, Taped seams, 
20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je 
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě. 
Použitý membránový materiál a propracovaný 
střih zajišťují vynikající ochranu v nejtěžších 
povětrnostních podmínkách. Vhodná pro skial-
pinismus, horolezectví, turistiku, apod.

ORADA

jeans blue/ 
orange

red/blue dark 
lagoon/ 
lemon

jeans 
blue/lime 

green/lime 
green

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 20 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Pongee, Triguard 3L Membrane 
Extreme, Taped seams, 20 000 / 20 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Horská dámská bunda s vynikajícími vlast-
nostmi je určená pro nejnáročnější aktivity 
v přírodě. Použitý třívrstvý strečový membrá-
nový materiál s vysokou prodyšností a vodním 
sloupcem a propracovaný střih zajišťují 
vynikající ochranu v nejtěžších povětrnostních 
podmínkách. Vhodná pro skialpinismus, horole-
zectví, turistiku, apod.

INTENSA

lemon/ 
lagoon

jeans blue/ 
orange

red/blue dark 
lagoon/ 
lemon

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Prodyšnost 20 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 20 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámská outdoorová bunda vhodná na horské 
túry i pro další sportovní aktivity. Vrchní mate-
riál je mimořádně oděruvzdorný a díky vodnímu 
sloupci 10 000 mm s lepenými švy prakticky 
nepromokavý. Pro ještě účinnější odvětrání je 
opatřená v podpaží zipovými otvory. Vsazená 
regulovatelná kapuce poslouží při náhlé změně 
počasí. Dokonalý tepelný komfort zajistí prak-
tická regulace spodního kraje. Tato bunda vám 
bude skvělým společníkem v přírodě i ve městě.

FOXTERA

jeans blue lagoon red

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Ventilace v rukávu 
• Vodonepropustnost 10 000 mm 
• Vodoodpudivé zipy

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon, Triguard 2.5L Membrane, Taped 
seams, 10 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Bunda je vyrobena z 2,5 vrstvého materiálu, 
takže je velmi lehká a snadno sbalitelná. 
Konstrukce s odvětráním zaručuje výbornou 
voděodolnost a prodyšnost. Zaručeně vás 
tak ochrání před deštěm, sněhem i větrem 
a spolehlivě odvede vlhkost z povrchu těla pryč, 
takže se budete cítit velmi komfortně i v nepří-
znivém počasí. Nepromokavost zvyšují i 100% 
vodotěsné švy. 

MARK LADY

black red signal 
green

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Lepené švy 
• Odepínací resp. schovávací kapuce 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Větrání 
• Vodonepropustnost 10 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % PES Softshell, 
Triguard Softshell, 8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské softshellové kalhoty vhodné pro všech-
ny sportovní aktivity. Díky použité membráně 
ochrání před nepřízní počasí. Kolena a dolní 
část kalhot jsou tvarovány a vyztuženy tkaninou 
vysoce odolnou proti mechanickému poškození.

JURRA

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Softshell, Triguard Softshell, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské softshellové kalhoty, které jsou ideální 
pro všechny sportovní i volnočasové aktivity. 
Dobře poslouží zejména při chladných a větr-
ných dnech v jakékoli roční době.

MOTION LADY

black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vnitřní rozepínací sněhová manžeta 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XL
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VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Softshell, Triguard Softshell, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské softshellové kalhoty, které jsou ideální 
pro všechny sportovní i volnočasové aktivity. 
Dobře poslouží zejména při chladných a větr-
ných dnech v jakékoli roční době.

TOURIST LADY

black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Trekking

XS - XL
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OUTDOOR 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Softshell, Triguard Softshell, 
5 000 / 8 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Softshellové kalhoty, které jsou ideální pro 
všechny sportovní i volnočasové aktivity. Dobře 
poslouží zejména při chladných a větrných 
dnech v jakékoli roční době.

TOURIST JR

black

1

VLASTNOSTI

• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžné nošení 
• Trekking

KIDS

116 - 164



ACTIVE
SERIE
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex + 100 
% PES BiStretch + 100 % PES Softshell, 
Bi Stretch, DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Extrémně prodyšná, lehká skialpová a tourin-
gová bunda vhodná i pro jiné sportovní aktivity. 
Díky kombinaci použitých materiálů poskytuje 
vše potřebné - extra dávku tepla, zvýšenou 
prodyšnost a maximální volnost pohybu.

MAROL

jeans blue red grafit 
black

orange/ 
jeans blue

lime 
green/

jeans blue

1 2 3 4 5

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Manžeta v rukávu

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % Nylon Spandex 
Armortex + 100 % PES BiStretch + 100 % PES 
Softshell, Bi Stretch

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánské kalhoty s vynikajícími vlastnostmi. 
Použitím kombinace tří funkčních materiálů 
s vysokou prodyšností a odolností a dokonalým 
střihovým technickým provedením jsou určeny 
pro nejnáročnější aktivity v přírodě. Vhodné pro 
skialpinismus, horolezectví, turistiku a celou 
řadu sportovních aktivit.

MAROL PANTS

grafit 
black

jeans blue/ 
dark grey

1 2

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Špičková bunda s velmi dobrou tepelnou izolací. 
Použitý velmi lehký a větruodolný svrchní ma-
teriál a kvalitní izolace zaručují komfort po celý 
rok. Můžete ji využít jako střední vrstvu ale také 
samostatně, jako bundu pro různé sportovní 
aktivity či volný čas.

NEWPACO

jeans 
blue/dark 

lagoon

grafit 
black/ 
black

orange/
red

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Pánská bunda moderní konstrukce. Použitý leh-
ký materiál s výplní v kombinaci se softshellem 
umožňuje využití tohoto netradičního modelu 
bundy nejen pro různé celoroční sportovní 
aktivity, ale i pro nošení ve městě.

ADIGO

red/ black jeans blue/ 
black

grafit 
black/ 
black

orange/ 
jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Zateplené sportovní lehké pánské kalhoty 
v kratší variantě vhodné pro zvýšení tepelného 
komfortu. Jednoduché provedení a výborná 
hřejivost je předurčují pro celou řadu zimních 
sportovních aktivit i běžné každodenní nošení.

RONDO SHORT

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Celorozepínací kalhoty

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká pánská sportovní bunda poskytující 
tepelný komfort. Kombinovaná z lehké nylonové 
tkaniny s tenkou vrstvou tepelné izolace a stre-
čové pleteniny. Můžete ji využít jako střední 
vrstvu pod vrchní bundu, nebo také samostatně 
jako bundu pro různé sportovní aktivity či volný 
čas.

NEWZENON

jeans blue/
grafit 
black

red/ grafit 
black

black/ 
grafit 
black

orange/
grafit 
black

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká a zároveň teplá bunda, která kombinuje 
zateplené prvky a strečové díly pro dobrý odvod 
vlhkosti. Vhodná pro všechny sportovní aktivity. 
Maximální ochranu zajištuje integrovaná 
kapuce s vysokým límcem. Rukávy, dolní okraj 
a kapuce jsou lemovány pružnou lycrou.

ZEN

dark 
lagoon

red black lime green orange/ 
jeans blue

jeans 
blue/dark 

lagoon

1 2 3 4 5 6

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká vesta pro univerzální použití kombinuje 
zateplené prvky a strečové díly pro dobrý odvod 
vlhkosti. Vhodná jako samostatná vrchní vesta 
i jako zateplovací vnitřní vložka.

ZEN VEST

black dark 
lagoon

red lime green orange/ 
jeans blue

jeans 
blue/dark 

lagoon

1 2 3 4 5 6

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex + 100 
% PES BiStretch, Bi Stretch, DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehké a prodyšné technické kalhoty přímo urče-
né pro skialp. Taktéž vhodné i pro jiné sportovní 
aktivity. Díky kombinaci použitých materiálů 
poskytuje vše pro optimální výkon - maximální 
volnost pohybu, zvýšenou prodyšnost a dosta-
tečnou hřejivost.

ZEN PANTS

grafit 
black/ 
black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, Triguard Windshield - soft, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánské kalhoty vhodné pro všechny sportovní 
a volnočasové aktivity. Díky propracovanému 
střihu perfektně sedí, pružný materiál zajišťuje 
absolutní pohodlí při jakýchkoli aktivitách 
a membrána zaručuje výbornou ochranu před 
nepřízní počasí.

ROCO

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Celorozepínací ultralehká univerzální bunda 
vhodná pro aktivní pohyb v přírodě, pro cyklisty, 
pěší turisty i vodáky. Zajišťuje vynikající ochra-
nu proti větru a proti slabému dešti či vlhku. 
Bunda se dá složit do transportního obalu, a tím 
zabírá minimum místa. 

NEWTECHNO

black/ 
jeans blue

jeans blue/ 
orange

orange/ 
jeans blue

1 2 3

VLASTNOSTI

• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Cyklistika 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro 
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál 
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu spor-
tovních aktivit.

TERO

blue/ grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehké strečové kalhoty v jednoduchém prove-
dení jsou vhodné pro různé sportovní aktivity, 
zejména jako běh, cyklistika, turistika atd. 
Kalhoty jsou opatřené reflexními prvky.

TERO PANTS

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex + 
100 % PES BiStretch + 100 % PES Softshell, Bi 
Stretch, DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Extrémně prodyšná, lehká dámská skialpová 
a touringová bunda vhodná i pro jiné sportovní 
aktivity. Díky kombinaci použitých materiálů 
poskytuje vše potřebné - extra dávku tepla, zvý-
šenou prodyšnost a maximální volnost pohybu.

MAROLA

red jeans blue grafit 
black

lime 
green/

jeans blue

pinky/
jeans blue

1 2 3 4 5

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál 
• Manžeta v rukávu

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Spandex + 100 % Nylon Spandex 
Armortex + 100 % PES BiStretch + 100 % PES 
Softshell, Bi Stretch

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské kalhoty s vynikajícími vlastnostmi. 
Použitím kombinace tří funkčních materiálů 
s vysokou prodyšností a odolností a dokonalým 
střihovým technickým provedením jsou určeny 
pro nejnáročnější aktivity v přírodě. Vhodné pro 
skialpinismus, horolezectví, turistiku a celou 
řadu sportovních aktivit.

MAROLA PANTS

grafit 
black

jeans blue/ 
dark grey

1 2

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Odedpínatelné šle 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Špičková bunda s velmi dobrou tepelnou izolací. 
Použitý velmi lehký a větruodolný svrchní ma-
teriál a kvalitní izolace zaručují komfort po celý 
rok. Můžete ji využít jako střední vrstvu ale také 
samostatně, jako bundu pro různé sportovní 
aktivity či volný čas.

NEWPACO LADY

jeans 
blue/dark 

lagoon

grafit 
black/ 
black

azure/
pinky

1 2 3

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Dámská bunda moderní konstrukce. Použitý 
lehký materiál s výplní v kombinaci se softshel-
lem umožňuje využití tohoto netradičního mo-
delu bundy nejen pro různé celoroční sportovní 
aktivity, ale i pro nošení ve městě.

ADIGA

jeans blue/ 
black

red/ black grafit 
black/ 
black

orange/ 
jeans blue

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Zateplená sportovní sukně v kratší variantě, 
velmi vhodná pro zvýšení tepelného komfortu. 
Jednoduché provedení, nízká hmotnost a výbor-
ná hřejivost z ní činí jasnou volbu pro celou řadu 
zimních sportovních aktivit i běžné každodenní 
nošení.

RONDA

red dark 
lagoon

black lime green orange/ 
jeans blue

pinky/
jeans blue

1 2 3 4 5 6

VLASTNOSTI

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Zateplené sportovní lehké pánské kalhoty 
v kratší variantě vhodné pro zvýšení tepelného 
komfortu. Jednoduché provedení a výborná 
hřejivost je předurčují pro celou řadu zimních 
sportovních aktivit i běžné každodenní nošení.

RONDA SHORT

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Zateplená sportovní sukně v kratší variantě, 
velmi vhodná pro zvýšení teplotního komfortu. 
Jednoduché provedení, nízká hmotnost a výbor-
ná hřejivost z ní činí jasnou volbu pro celou řadu 
zimních sportovních aktivit i běžné každodenní 
nošení.

ZIPPY

black

1

VLASTNOSTI

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká dámská sportovní bunda poskytující 
tepelný komfort. Kombinovaná z lehké nylonové 
tkaniny s tenkou vrstvou tepelné izolace a stre-
čové pleteniny. Můžete ji využít jako střední 
vrstvu pod vrchní bundu, nebo také samostatně 
jako bundu pro různé sportovní aktivity či volný 
čas.

NEWZENONA

azure/
grafit 
black

red/ grafit 
black

black/ 
grafit 
black

orange/
grafit 
black

1 2 3 4

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká a zároveň teplá dámská bunda, která 
kombinuje zateplené prvky a strečové díly 
pro dobrý odvod vlhkosti. Vhodná pro všechny 
sportovní aktivity. Maximální ochranu zajištuje 
integrovaná kapuce s vysokým límcem. Rukávy, 
dolní okraj a kapuce jsou lemovány pružnou 
lycrou.

ZENA

dark 
lagoon

red black lime green orange/ 
jeans blue

pinky/
jeans blue

1 2 3 4 5 6

VLASTNOSTI

• 3D regulovatelná kapuce 
• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex, 
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehká dámská vesta pro univerzální použití 
kombinuje zateplené prvky a strečové díly pro 
dobrý odvod vlhkosti. Vhodná jako samostatná 
vrchní vesta i jako zateplovací vnitřní vložka.

ZENA VEST

red dark 
lagoon

black lime green orange/ 
jeans blue

pinky/
jeans blue

1 2 3 4 5 6

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex + 100 
% PES BiStretch, Bi Stretch, DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon + 100 % PES

MATERIÁL VÝPLNĚ
100 % PES

Lehké a prodyšné dámské technické kalhoty 
přímo určené pro skialp. Taktéž vhodné i pro 
jiné sportovní aktivity. Díky kombinaci použitých 
materiálů poskytuje vše pro optimální výkon 
- maximální volnost pohybu, zvýšenou prodyš-
nost a dostatečnou hřejivost.

ZENA PANTS

grafit 
black/ 
black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES, Triguard Windshield - soft, 
8 000 / 5 000

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámské kalhoty vhodné na jakékoli sportovní 
i volnočasové aktivity. Díky použité membráně 
perfektně chrání proti nepřízni počasí, pružný 
materiál pak zaručuje absolutní pohodlí.

ROCA

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• 4-směrný elastický materiál 
• Prodyšnost 5 000 g/m² za 24 h 
• Reflexní prvky 
• Vodonepropustnost 8 000 mm

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XL
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ACTIVE 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop, Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Celorozepínací ultralehká univerzální bunda 
vhodná pro aktivní pohyb v přírodě, pro cyklisty, 
pěší turisty i vodáky. Zajišťuje vynikající ochra-
nu proti větru a proti slabému dešti či vlhku. 
Bunda se dá složit do transportního obalu, a tím 
zabírá minimum místa. 

NEWTECHNO LADY

black/ 
pinky

jeans blue/ 
orange

orange/ 
jeans blue

1 2 3

VLASTNOSTI

• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Cyklistika 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro 
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál 
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu spor-
tovních aktivit.

TERA

pinky/dark 
pinky

1

VLASTNOSTI

• Kapsa na mobil 
• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehké strečové kalhoty v jednoduchém prove-
dení jsou vhodné pro různé sportovní aktivity, 
zejména jako běh, cyklistika, turistika atd. 
Kalhoty jsou opatřené reflexními prvky.

TERA PANTS

grafit 
black

1

VLASTNOSTI

• Reflexní prvky

AKTIVITY

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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ACTIVE 
SERIE



THERMOLAYER
SERIE
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THERMOLAYER 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % PES Fleece,  
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká prošívaná pánská bunda, která kombi-
nuje zateplenou vestu z kvalitního nylonového 
materiálu s rukávy z elastického fleecového 
materiálu. Vhodná jako samostatná vrchní 
bunda i jako zateplovací vnitřní vložka.

NEWSUTRO

black/ 
black

1

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Fleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánská celorozepínací mikina s kapucí, určená 
jako střední vrstva při nižších teplotách, 
nebo jako samostatná bundička. Zároveň je 
vkusným oblečením pro volný čas. Vhodná pro 
outdoorové i volnočasové aktivity, stejně jako 
pro každodenní nošení. 

NEWBART

dark blue red black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro 
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál 
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu spor-
tovních aktivit.

NEWECHO

dark navy orange black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• Reflexní prvky

AKTIVITY                                                                 

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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THERMOLAYER 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES structured jersey

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehká pánská mikina  primárně určená jako 
střední vrstva při nižších teplotách, nebo jako 
samostatná bundička, ale i jako vkusné oblečení 
pro volný čas. Použitá pletenina vyniká lehkostí 
a jedinečnou hodnotou termo izolace. Díky 
speciální konstrukci materiálu bylo docíleno 
jedinečného barevného efektu.

NEWMICRO

jeans blue red black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• Kapsa na mobil

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Freeride a Snowboarding 
• Jogging 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Hardfleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehká pánská mikina, která perfektně funguje 
jako druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli 
sportovní či volnočasové aktivity.

NEXUS

grey 
melange

blue 
melange

1 2

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Soft Fleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Pánská mikina, která perfektně funguje jako 
druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli spor-
tovní či volnočasové aktivity.

NEO

grey 
melange

blue 
melange

1 2

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Freeride a Snowboarding 
• Jogging 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

S - 3XL
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THERMOLAYER 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % Nylon Ripstop + 100 % PES Fleece,  
Down proof + DWR

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ
Synthetic down

Lehká prošívaná dámská bunda, která kombi-
nuje zateplenou vestu z kvalitního nylonového 
materiálu s rukávy z elastického fleecového 
materiálu. Vhodná jako samostatná vrchní 
bunda i jako zateplovací vnitřní vložka.

SUTRA

black/ 
black

1

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES structured jersey

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehká dámská mikina s kapucí a konstrukcí 
střihu „přes hlavu“, primárně určená jako 
střední vrstva při nižších teplotách, nebo jako 
samostatná bundička, ale i jako vkusné oblečení 
pro volný čas. Použitá pletenina vyniká lehkostí 
a jedinečnou hodnotou termo izolace. Díky 
speciální konstrukci materiálu bylo docíleno 
jedinečného barevného efektu.

NEWVERONA

pinky grey jeans blue

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Freeride a Snowboarding 
• Jogging 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Fleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Dámská celorozepínací mikina s kapucí, určená 
jako střední vrstva při nižších teplotách, 
nebo jako samostatná bundička. Zároveň je 
vkusným oblečením pro volný čas. Vhodná pro 
outdoorové i volnočasové aktivity, stejně jako 
pro každodenní nošení. 

NEWBART LADY

dark blue red black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• 3D regulovatelná kapuce 
• 4-směrný elastický materiál

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL
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THERMOLAYER 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Microfleece Spandex

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro 
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál 
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu spor-
tovních aktivit.

NEWECHO LADY

azure orange black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• Reflexní prvky

AKTIVITY                                                                 

• Běžecké lyžování 
• Jogging 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES structured jersey

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehká dámská mikina  primárně určená jako 
střední vrstva při nižších teplotách, nebo jako 
samostatná bundička, ale i jako vkusné oblečení 
pro volný čas. Použitá pletenina vyniká lehkostí 
a jedinečnou hodnotou termo izolace. Díky 
speciální konstrukci materiálu bylo docíleno 
jedinečného barevného efektu.

NEWMICRO LADY

jeans blue red black

1 2 3

VLASTNOSTI                                            

• Kapsa na mobil

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Freeride a Snowboarding 
• Jogging 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Hardfleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Lehká dámská mikina, která perfektně funguje 
jako druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli 
sportovní či volnočasové aktivity.

NEXA

grey 
melange

blue 
melange

1 2

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XL
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THERMOLAYER 
SERIE

VNĚJŠÍ MATERIÁL 
100 % PES Soft Fleece

VNITŘNÍ MATERIÁL

MATERIÁL VÝPLNĚ

Fleecová mikina je vhodná jako druhá vrstva pod 
svrchní oblečení, ale díky kapuci a zajímavému 
designu je vhodná i jako samostatná bunda pro 
veškeré sportovní aktivity.

NEONA

blue 
melange

grey 
melange

1 2

VLASTNOSTI                                            

AKTIVITY                                                                 

• Adventure 
• Běžecké lyžování 
• Běžné nošení 
• Freeride a Snowboarding 
• Jogging 
• Lyžování 
• Ski Alp 
• Trekking

XS - XL
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