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762.02 Men's Jumper Hanes 6900

86% bavlna,13% polyamid, 1% elastane pánský svetr hladce pletený, 
s nápletem kolem výstřihu do V, elastické náplety na koncích rukávů a v
pase.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy River Blue Rose

Avocado Espresso

774.02 Women's V-Neck Cardigan Hanes 6800

100% bavlna, hladce pletený, s nápletem kolem výstřihu do V, knoflíky 
v odpovídající barvě, elastické náplety na koncích rukávů a v pase,
přiléhavý střih.

S, M, L, XL

White Black Sky Blue Rose
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770.33 Knitted Jumper with Microfleece Collar Result R70

55 % vlna, 45 % acryl, kontrastně barevný límec z microfleece 
(190 g/m2, 100 % polyester), těžká, obráceně pletená pletenina, 
předsrážené, 1/4 zip s jezdcem Result, vsazené rukávy, žebrovaná 
pletenina na ukončení rukávů a v pase, vhodná pro výšivku.

S, M, L, XL

Navy/Tan Camel/Navy 764.00 Polo Pullover Jerzees 712M

275 g/m2, 50 % bavlna, 50 % akryl, svetr s hladkým pleteným vzorem,
vyztužený pletený límec, 3 barevně sladěné knoflíky, náplet ze směsi s
elastanem na okrajích rukávů a v pase, ideální pro výšivku, lze prát v
automatické pračce do 40 °C

S, M, L, XL, XXL

Black Grey French Navy Caramel

766.00 Men's Cardigan Jerzees 714M

470 g/m2, 50 % bavlna, 50 % akryl, pletený, pružný vzor pro
vypasovaný střih, módní dvoucestný zip, okraje rukávů a pas s 
lemováním elastanem, lze prát v automatické pračce při 40 °C.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black French Navy Olive Caramel

32
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762.00 V-Neck Knit Pullover Jerzees 710M

275 g/m2, 50 % bavlna, 50 % akryl, svetr s hladkým pleteným vzorem,
výstřih do V, náplet ze směsi s elastanem na okrajích rukávů a v pase,
ideální pro výšivku, lze prát v automatické pračce do 40 °C.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black Grey French Navy

762.02 Men's Jumper Hanes 6900

86% bavlna,13% polyamid, 1% elastane pánský svetr hladce pletený, s
nápletem kolem výstřihu do V, elastické náplety na koncích rukávů a v
pase.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy River Blue Rose

Avocado Espresso

760.00 Roundneck Pullover Jerzees 711M

275 g/m2, 50 % bavlna, 50 % akryl, klasický pulovr s hladkým pleteným
vzorem, s kulatým výstřihem, náplet ze směsi s elastanem na okrajích
rukávů a v pase, ideální pro výšivku, lze prát v automatické pračce do 
40 °C.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black Grey French Navy Caramel


