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400.33 Arctic Peninsula 4-in-1-Jacket Result R104

Vrchní bunda: tělo: 76 % Polyester, 24 % Polyurethane s Teflon®

povrchem, prodyšné, voděodolné, větruodolné, odnímatelná, potažené
švy, nastavitelná a odnímatelná kapuce, s ochranou na bradu, volný
střih, propínací zip i ostatní zipy odolné proti vodě, prodloužená zadní
část, různé kapsy, vnitřní odnímatelná bunda: vnější část: 100% Nylon
Tactwill, vnitřní: 100% polyester fleece (300g/m2), zipy v podpaží, 
nastavitelné manžety, reflexní nášivky v dolní části, vhodné pro potisk 
a výšivku.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Black Navy/Navy Royal/Black

Red/Black Yellow/Black/Royal

N
o

vé
N

ad
m

ěr
né

 v
el

ik
o

st
i:

S
- 

XX
L

493.33 Ladies 3-in-1 Jacket Result R89F

Vnější bunda: vnější část: 100% nylon satina tactel, podšívka: 
100% nylon taffeta, prodyšná, odolná proti větru a dešti, odnímatelná
kapuce v límci, nastavitelné manžety. Vnitřní bunda: vnější část:
prošívaný 100% nylon taffeta, podšívka: 100% nylon taffeta, odolná 
proti dešti. Propínací zip v přední části, nastavitelný pas a dolní okraj.
Vhodné pro potisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL

Black/Black Midnight Navy/Orange China Blue/Ice Blue

Red/Charcoal Tangerine/Navy Winter Pink/Black
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445.33 Safari / Photographic Vest Result R45

220 g/m2, 100 % bavlněný kepr, na zádech 1/2 vložka ze síťoviny, 
8 kapes včetně 2 vnitřních a kapsy na mobilní telefon, zadní kapsa na
zádech.

S, M, L, XL, XXL

Midnight Navy Lichen Green Camel
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440.33 Promo Bodywarmer Result R94

vnější část : 100% polyesterové mikrovlákno, podšívka : 190T Nylon,
vložka : 200 g/m2 polyester, stojáček, prošívané tělo, hluboké ramenní
průramky, skrytý zip, venkovní kapsa na mobil, 2 přední vyteplené kapsy,
vnitřní kapsa, přístup pro dekoraci na levé přední straně.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Black Navy

Royal Red Orange Emerald Green

484.33 Ripstop Team Sport Vest Result R66

100 % nylon v nepáravé úpravě, s průhlednou vrstvou PU, vložka: 
160 g/m2, 100 % polyester, podšívka: polyester, stojací límec se zipem 
v plné délce, našité boční kapsy se suchým zipem a páskem v kontrastní
barvě, dvojitá vnitřní kapsa s kapsou na mobilní telefon, pryžová 
stahovací šňůrka ve výši beder na obou stranách, dvojité prošité švy.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black/Grey Navy/Red Navy/Yellow

Laser Blue/Navy

413.33 Padded Bodywarmer Result R113

200 g/m2, 100 % polyester s vrstvou PVC odolnou proti vodě, vatování:
100 % polyester, vložka: 100 % nylon, zip po celé délce, s ochranou
proti větru, 2 boční kapsy se zesílenými švy.

S, M, L, XL, XXL

Black Steel Grey Navy Royal

Red Bottle Green



414.33 Nylon Bodywarmer Result R44

210T nylon, 280 g/m2 fleecová vložka, stojací límec, zip po celé délce,
vnitřní náprsní kapsa vpravo a kapsa na mobilní telefon vlevo, 2 velké
našité kapsy, prodloužená zádová část se zipem pro přístup na dekoraci.

S, M, L, XL, XXL

Black Dark Grey Navy-Petrol
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415.42 Bodywarmer B&C Bodywarmer+

vnější část : 100% vodu odpuzující mikro polyester, podšívka : 
230g/m2, 100% zateplený polyester Taffeta®, stojáček, skrytý zip, 
2 postranní kapsy, vnitřní kapsa a kapsa na mobil, elastický 
spodní okraj, přístup pro dekoraci zezadu.

M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL, 3XL

Black Navy

Dark Grey Real Red Olive

414.42 Bodywarmer B&C Bodywarmer Men

Vnější strana: 100 % nepromokavý nylon Taffeta®, vnitřní vložka: 
100 % polyester, stojací límec, zip v barvě bundy, jezdec v kontrastní
barvě, 2 boční kapsy se zipem, 1 vnitřní kapsa a vnitřní kapsa na mobilní
telefon se suchým zipem, delší zádová část, střední zádová část beze
švů pro lepší možnost ozdobení.

M, L, XL, XXL

Black Dark Grey Navy Red

Orange
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474.33 Windproof Bodywarmer Result R88A

Vnější část: 100 % polyesterové mikrovlákno, podšívka: 100 % polyesterový
fleece, výplň: 100 % polyester, kapuce v límci, prošívané tělo, dvoucestný
zip, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa na zip, dolní okraj lze upravit díky
průvleku s elastickou šňůrkou, přístup pro dekoraci na levé přední části a
vzadu.

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Stone Black Navy Red

S kapucí!

34
417.33
R88J

427.42 Explorer Bodywarmer B&C Explorer

65 % polyester, 35 % bavlna, vložka: 280 g/m2, 100 % nylon, voděodolné
do 350 mm díky vrstvě akrylu, izolace proti větru na průramcích, zip,
knoflíková léga na patentní knoflíky, 4 kapsy na vnější straně + kapsa na
tužky a mobilní telefon, vnitřní kapsa se zipem.

M, L, XL, XXL

Black Navy Red Olive

Beige

415.23 Quilted Bodywarmer Slazenger 33S18

Outer: 100% nylon odolný proti natržení, podšívka: 100% polyester
microfleece, černý vnitřek límce a podšívka, propínací zip, černý pásek
kolem límce, průramků a zipu, 2 postranní kapsy, několik vnitřních kapes,
delší zadní díl se zakulaceným lemem, šňůrka ve spodním lemu se 
zarážkami, přístup pro dekoraci zezadu.

XS, S, M, L, XL, XXL

Offwhite Black Navy Red

Vapour Green

N
o
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459.33 Soft Shell Bodywarmer Result R123

Vnější část: 93 % Polyester, 7 % Elastane, výplň: TPU prodyšná 
membrána, vnitřní část: micro fleece, odolná proti dešti a větru,
propínací YKK zip, několik kapes, nastavitelný spodní okraj. Vhodné 
pro potisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL

Black/Black Navy/Black Red/Black

Prodyšné
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459.00 Soft Shell Gilet Jerzees 141M

340 g/m2 , 92 % polyester, 8 % elastane, prodyšný 3-vrstvý soft shell
material, odolný proti větru a dešti, Micro Polar Fleece podšívka, 1 vnější
kapsa, 1 kapsa na prsou a 2 postranní kapsy na zip, propínací zip s
ochranou na bradu, šňůrka ve spodní obrubě se zarážkami, prodloužená
zadní část.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black French Navy Sky Classic Red

Orange Lime

Prodyšné

496.42 Windbreaker B&C Sirocco

Vně: 100 % nylon Taffetta, kapuce v límci, elastické ukončení rukávů, 
full zip v barvě bundy, 2 boční kapsy na zip, dolní okraj lze upravit díky
průvleku se šňůrkou, zip v podšívce pro dekoraci, bunda se dá složit.

S, M, L, XL, XXL

White Black Dark Grey Navy

Royal Red Orange Olive

Bottle Green Yellow Silver

492.33 Windbreaker Result R92A

100 % nylon, vnitřní podšívka stříbrná, kapuce skrytá v límci, elastické
ukončení rukávů, zapínání na zip, 2 boční kapsy se suchým zipem, dolní
okraj lze upravit díky průvleku s elastickou šňůrkou a zarážkami, vhodné
k potisku a výšivce, v praktickém sáčku.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Royal Red

Bottle Green

32
460.00

141F

34
498.42

Sirocco-
Kids

34
489.33
R92J
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495.42 Windbreaker B&C Air

Vnější část:100 % nylonTaffetta®, síťová podšívka: 100% polyester
Taffetta®, kapsa v límci, elastické manžety, propínací zip v barvě bundy,
2 postranní kapsy na zip, upravitelný spodní lem se šňůrkou, zip v
podšívce pro dekoraci, bunda může být sbalena systemem K-Way® .

M, L, XL, XXL

Black Dark Grey Navy Stone Blue

Red Olive Bottle Green Silver

468.33 Weatherguard™ Hooded Raincoat Result R1

100 % nylon, švy vodotěsně impregnovány, kapuce začleněná v límci,
větrací očka, zip, stahovací šňůrka, nylonový sáček, mimořádně dlouhá.

S/M, L/XL

White Black Navy Royal

Red Forest Green

vhodné k

968.33
R1T

446.42 Coach Jacket with Stripes B&C Urban Game

Vnější strana: 100% vodovzdorný nylon, vrchní vložka: 100% polyester 
v kontrastní barvě, spodní vložka: 100% polyesterová síťovina, vložka
rukávů: 100% polyester, límec se skrytou kapucou a stahovací šňůrkou,
zip po celé délce, raglánové rukávy s proužky v kontrastní barvě, staho-
vací konce rukávů na suchý zip, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsa na suchý
zip, stahovací šňůrka v pase se zarážkami.

S, M, L, XL, XXL

White/Navy Black/White Navy/White

Red/White Orange/Black Bottle Green/White
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495.33 Pro-College Jacket Result R55

Vnější strana: 100 % nylon, nepropouštějící vítr, odpuzující vodu, vložka
ze síťoviny (dole otevřená pro snadný přístup k dekoraci), límec se
začleněnou kapucí, límec a kapuce se stahovací šňůrkou.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Royal Red

Burgundy Forest Green Yellow

402.42 Lined Windbreaker B&C Atlantic Shore

Vnější strana: 100 % nepromokavý nylon Taffeta, vnitřní vložka: 
100 % polyesterový trikotýn, vložka rukávů: 100 % polyester a nylon
Taffeta®, kapuce skrytá v límci se suchým zipem, vnitřní vložka a zip v
kontrastní barvě, upravitelné okraje rukávů se suchým zipem, 2 boční
kapsy, 1 vnitřní kapsa a vnitřní kapsa na mobilní telefon se suchým
zipem, pas lze upravit stahovací šňůrkou se zarážkami.

S, M, L, XL, XXL

Black Dark Grey Navy Red

Orange Olive

S kapucí!

456.33 Ripstop Team Jacket Result R56

210T nylon v nepáravé úpravě, vnitřní vložka ze šedé hladké pleteniny,
rukávy s nylonovou vložkou, zip po celé délce, s pevným jezdcem a 
okrajem pro ochranu proti větru, upravitelný okraj rukávů, 2 boční kapsy,
2 vnitřní kapsy, začleněná kapuce, upravitelný pas, přístup pro dekoraci
na zádech.

S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

Black Black/Charcoal Grey Navy

Navy/Yellow Royal Red

Charcoal Navy/White Navy/Red

34
494.33
R55J
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467.42 Midseason Parka B&C Ocean Shore

vnější část : 100% voděodolný Taffeta® Nylon, podšívka : 100% polyester
microfleece, podšívka rukávů: 100 % zateplený a prošitý polyester,
potažené jednoduché švy, límec se skrytou kapucou, propínací skrytý zip, 
2 postranní kapsy na zip, vnitřní kapsa a kapsa na mobil, fleecová podšívka v
kontrastní barvě, spodní lem nastavitelný elastickou šňůrkou se zarážkami,
přístup pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Black Dark Grey Navy Red

Orange Olive

N
o

vé

480.42 Modern Casual Jacket B&C Street

Vnější část: 100 % Rip-stop nylon, podšívka: 100 % polyester mesh,
podšívka rukávů: 100 % Polyester Taffeta.Vysoce kvalitní bunda, odolná
proti dešti s rozpínacím zipem a kapucí, 3 přední kapsy na suchý zip.
Mnoho kapes uvnitř. Spodní otevřený díl se stahovací kaničkou.
Jednoduchý přístup pro potisk a výšivku. Spínací systém pro kombinaci
s Icewalker+ polar fleece pro vytvoření 3-in-1 jacket: B&C Mutant.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black Navy Real Red Silver

870.42 Outdoor Full Zip Fleece B&C Icewalker +

300 g/m2, 100 % polyesterová, krátce stříhaná a počesaná tkanina, s
odolností proti plstnatění, vsazované rukávy, propínací zip ve stejné
barvě, 2 kapsy se zipem, pas lze nastavit elastickou stahovací šňůrkou
se zarážkami, snadný přístup pro dekoraci.

XS, S, M, L, XL, XXL

Cream Black Charcoal Navy

Red

B&C Street and B&C Icewalker +

se mohou kombinovat jako 

3-in-1-Jacket

B&C Mutant.
Prosím, objednejte Fleece Jacket

Icewalker + 870.42 jako vnější a

Casual Jacket Street 480.42

jako vnitřní část bundy v barevné

kombinaci, kterou si sami zvolíte.

Mutant

34
494.42
Ocean
Shore
Kids
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402.00 Lightweight Windcheater Jerzees 402M

265 g/m2, 100 % nylon, nepáravá úprava 60 g/m2, odpuzující vodu, 
vložka: 65 % polyester, 35 % bavlna, hladká pletenina, kapuce v límci,
diagonální kapsy se zipem, elastické okraje, zip ve vložce pro možnost
dekorace.

S, M, L, XL, XXL

Black/Light Oxford French Navy/French Navy French Navy/Bottle Green

Bright Royal/French Navy Classic Red/French Navy

485.23 Athletic Jacket Slazenger 33S19

Vnější strana: 100 % polyester, vnitřní vložka: 100 % polyesterová 
tkanina, stojací límec s černým lemováním, kovový zip, vložka ze síťoviny
a větrací otvory v podpaží, lemování pryžovou stahovací šňůrkou na
ukončení rukávů, boční kapsy se skrytým zipem, různé vnitřní kapsy vč.
kapsy na mobilní telefon s držákem kabelu, ukončovací lemování pryžo-
vou stahovací šňůrkou a zarážkami, zip ve vložce pro přístup k dekoraci.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Aqua Red

Orange Yellow

455.42 Sailing Jacket B&C Spray

Vně: 100 % heavy nylon taslan, nepromokavá úprava a potažené švy,
síťovaná podšívka: 100 % polyester, rukávová podšívka: 100 % polyester
Taffetta®, full zip s lištou chránící proti větru v kontrastní barvě, okraje
rukávů lze upravit pomocí suchého zipu, 2 boční kapsy na zip, náprsní
kapsa uvnitř, dolní okraj lze upravit díky průvleku s elastickou šňůrkou se
zarážkami, zip v podšívce pro přístup k dekoraci.

XS, S, M, L, XL, XXL

Offwhite/Navy Black/Offwhite Dark Grey/Ice Blue

Navy/Offwhite Ice Blue/Dark Grey Red/Offwhite

324
471.42

Sparkling

489.42
Spray Kids
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467.33 Mid-Season Parka Result R67

200 g/m2, 100% polyester s PVC úpravou, potažené švy, odolná proti
větru, skrytá nastavitelná kapuce, nastavitelné manžety, nastavitelná
šňůrka u spodního okraje, několik kapes, přístup pro dekoraci na levé
horní straně a vzadu v podšívce.

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Grey Navy/Sand Red/Navy

456.23 Corporate Jacket Slazenger 33S14

vnější část: 100% nylon, podšívka: 100% polyester microfleece, kapuce
skrytá v límci, propínací zip, raglánové rukávy, 2 postranní kapsy se
skrytým zipem, několik vnitřních kapes, šňůrka ve spodním lemu se
zarážkami, přístup pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Red Khaki

S kapucí!
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426.33 Leisure Jacket Result R126

200 g/m2, 100 % polyester s vrstvou PVC odolnou proti vodě, vložka:
100 % bavlna, nepropouští vodu (impregnované švy), střih větrovky, zip
po celé délce, s ochranným krytem proti větru, různé kapsy, zesílené švy,
přístup pro dekoraci na levé straně předního a zadního dílu.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black Black/Red Steel Grey/Black

Navy Navy/Yellow Royal/Navy

Bottle/Red

Red/Navy



oddělitelné rukávy

S kapucí!
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443.42 Midseason Parka B&C Re-load Men

vnější část : 100% voděodolný Taslon s jemnou povrchovou úpravou,
podšívka : 100% zateplený polyester, potažené jednoduché švy, límec se
skrytou kapucou, propínací zip, 2 postranní kapsy na zip, vnitřní kapsa a
kapsa na mobil, fleecová podšívka v šedé barvě, přístup pro dekoraci
zezadu.

M, L, XL, XXL

Black Real Red Beige

476.42 Midseason Parka B&C E-motion Men

vnější část : 100% voděodolný mikropolyester, podšívka : 100% zateplený 
a prošívaný polyester Taffeta®, skrytá kapuce v límci, fleece uvnitř límce,
propínací zip, 2 postranní kapsy na skrytý zip, 2 vnitřní kapsy a kapsa na
mobil, úchyt na kabel, nastavitelný spodní okraj s elastickou stahovací
šňůrkou se zarážkami, podšívka a doplňky v kontrastní barvě, přístup 
zezadu.

M, L, XL, XXL

Dark Grey/Black Black/Black Navy/Navy

Real Red/Black

481.23 1/4 Zip Top Slazenger 33S17

Vnější část: 100% polyester microfibre, měkké na omak, podšívka: 
100% polyester, vnitřní strana límce v kontrastní barvě, skrytý 1/4 zip,
odnímatelné rukávy, kontrastní díl na ramenou, rukávech a bocích, 
2 postranní kapsy se zipem, dolní lem se šňůrkou v zadní části, přístup
pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Offwhite/Black Navy/Black Blue/Black

Red/Black Yellow/Black



Ro
zm

ěr
ov

ě 
od

po
ví

dá
 m

en
ší

 v
el

ik
os

ti!

196 U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.

Ja
ck

et
s

461.33 Sailing Top Result R42

330D nylon s těžkou osnovou, 280 g/m2, fleecová tkanina jako vložka 
do bundy a kapuce, vložka rukávů nylon, 1/2 zip, velká náprsní kapsa
vpředu, vnitřní kapsa na mobilní telefon, ozdobné podsazení s lemo-
váním skrývajícím zip přední kapsy, šikmo vsazené našité boční kapsy,
stahovací šňůrka na kapuci a lemu.

S, M, L, XL, XXL

Black/Grey Navy/Grey Royal/Grey

Yellow/Navy Light Grey/Navy

N
o

vé
 v

el
ik

o
st

i
426.42 Midseason Blouson B&C Virtual Men

vnější část : 100% Oxford polyester odolný proti dešti, podšívka : 
100% polyester mikro fleece, propínací zip, větrací otvory v podpaží,
nastavitelné manžety s druky, 2 postranní kapsy, vnitřní kapsy, spodní
okraj s elastickou stahovací šňůrkou se zarážkami, prodloužený zadní 
díl v půlkruhovém tvaru, přístup pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Black

443.33 Nylon Blouson Result R43

330D nylon s osnovou, 280 g/m2 tmavošedá fleecová vložka, 80 g/m2,
vložka rukávů: nylon, stojací límec se začleněnou kapucí, náprsní kapsa
na mobilní telefon, skrytý zip, podsazení s patentními knoflíky, šikmo
vsazené našité přední kapsy se zipem, módně zakulacená prodloužená
zádová část.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy

480.33 Reversable Bomber Jacket Result R8

Vnější strana: 420D nylon, podšívka: 120 g/m2 polyester, těžký 
kovový zip, kapsa se zipem na levém rukávu, boční kapsy s patentním
knoflíkem, límec s nápletem, okrajový náplet na rukávech a v pase.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy

Oboustranná bunda
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455.33 Winter Blouson Result R105

200 g/m2, 100 % polyester s PVC vrstvou odolnou proti vodě, vložka:
100 % polyester, podšívka: 100 % nylon. střih větrovky, zip po celé délce
s ochranným krytem proti větru, různé kapsy se zesílenými švy, přístup
pro dekoraci na levé straně hrudi a na zádech.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Royal Forest Green
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453.42 Men's Parka B&C Real Men

Vnější část: 100% polyester taslan, podšívka: 100% polyester taffeta,
kapuce se 3ňůrkou schovaná v límci, zip ve stejné barvě a se suchým
zipem, nastavitelné manžety se suchým zipem, 2 postranní kapsy na zip,
vnitřní kapsa na mobil a peněženku, přístup pro dekoraci skrz zip v
podšívce na zadní části a levé přední části.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black Navy Royal Red

Orange Bottle Green Beige

32
407.42

Real
Women
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456.00 Outlander Jacket Jerzees 413M

Vnější strana: 100 % nylon Oxford; vnitřní podšívka: 100 % polyesterová
mikrovlákna, vložka rukávů: 100 % nylon, odpuzující vodu, kapuce v
límci, skrytý zip po celé délce, vsazené rukávy, diagonálně vsazené
přední kapsy, manžety na suchý zip.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Black/Mercury French Navy/Mercury

Storm Grey/Black
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452.33 Classic Flying Jacket Result R52

110 g/m2 nylonový vrchní mateiriál, 300 g/m2 vnitřní vlněná vložka
nepouštějící vlákna, odnímatelný fleecový límec, vnitřní patka u zipu
proti větru, boční kapsy s patentními knoflíky, kapsa na levém rukávu, 
zip s Result kovovým jedzcem.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy

420.33 Workguard™ Forest Parka Result R4

100 % nylon, odpuzující vodu, 1/4 zádová vložka kostkovaná polybavlna,
zbývající část vložky: 170 g/m2 nylon, kordový límec se začleněnou
kapucí, zip a okraj s patentními knoflíky, vnitřní kapsa, 2 kapsy na vnější
straně s okrajem s patentními knoflíky, zip ve vložce pro dekoraci.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Forest Green

451.42 Winter Parka B&C Citizen Men

vnělší část : 100% voděodolný Taslon s jemnou povrchovou úpravou,
podšívka : 100% zateplený polyester, potažené jednoduché švy,, límec
se skrytou kapucí, skrytý oboustranný zip s druky, 2 dvojité přední kapsy
na zip, vnitřní kapsy, vnitřní kapsa na mobil, spodní okraj s elastickou
stahovací šňůrkou se zarážkami, doplňky v kontrastní barvě, přístup
pro dekoraci na levé přední části a vzadu.

S, M, L, XL, XXL

Natural Black Dark Grey Navy

Real Red

32
477.42
Citizen
Women
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408.33 City Executive Jacket Result R110

Vnější část: 100 % polyester (Dewtel), odnímatelná podšívka: 
100 % polyester, voděodolné, větruodolné, odolné proti zašpinění,
potažené švy, propínací zip, různé kapsy, nastavitelné manžety, 
nastavitelný pas, vhodné na potisk a výšivku

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black Sand

Prodyšné
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451.33 Professional Managers Jacket Result R51

Luxusní provedení z mikrovláken, vnitřní fleecová vložka nepouštějící
vlákna, kapuce začleněná v límci, stahovací šňůrka, vnitřní ukončení
rukávů nepropouštějící vítr, zip v zádové části pro přístup k dekoraci.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy
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482.33 Kenora Hi-Tech Sport Jacket Result R102

vnější část : 320D Taslon s PU úpravou, podšívka : horní část-fleece,
dolní část-Taffeta® nylon, vložka : 100% polyester, prodyšné, potažené
švy, skrytá kapuce s ochranou na bradu, skrytý zip s druky, větrání na zip
v podpaží, elastické manžety, 2 postranní kapsy, několik vnitřních kapes,
úchyt kabelu, nastavitelný spodní okraj s elastickou stahovací šňůrkou se
zarážkami, přístup pro dekoraci zezadu.

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Natural/Orange/Charcoal Black/Orange/Charcoal Navy/Orange/Navy

Royal/Orange/Navy

411.42 Outdoor Parka B&C Adrenaline Men

vnější část: 100% voděodolný lehký nylon Taslon s prodyšnou jemnou
svrchní vrstvou, podšívka : 100% zateplený polyester, potažené švy,
odnímatelná kapuce s ochranou na bradu, skrytý zip, větrací potvory se
zipem v podpaží, elastické manžety, 2 dvojité kapsy se zipem, kapsa na
doklady, několik vnitřních kapes vč.kapsy na mobil, odnímatelná chlopeň
proti nasněžení, spodní okraj s elastickou stahovací šňůrkou se zarážka-
mi, podšívka v šedomodré barvě, přístup pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Natural Black Navy Real Red

Pumpkin Orange

32
423.42

Adrenaline
Women
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Nové

438.00 Soft Shell Jacket Jerzees 140M

340 gsm, 92 % polyester, 8 % elastane, prodyšný 3-vrstvý soft shell
material, odolný proti větru a dešti, Micro Polar Fleece podšívka,
propínací zip s ochranou na bradu, dekorativní raglánové prošití, 
vsazované rukávy, 1 vnější kapsa, 1kapsa na prsou a 2 postranní se
zipem, nastavitelné manžety, šňůrka se zarážkami, prodloužená zadní
část.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black French Navy Sky Classic Red

Orange Lime

N
o

vé

438.33 Soft Shell Activity Jacket Result R120

vrchní část: 93 % polyester, 7 % elastane, výplň: TPU prodyšná 
membrána, vnitřní část: micro fleece, odolné proti větru, dešti,
prodyšné, pohodlný střih, prodloužená zadní část, propínací YKK zip,
několik kapes, vnitřní manžety s otvorem na palec, nastavitelný 
spodní okraj, v podpaží větrací zipy, vhodné pro potisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL

Sky/Black Red/Black Sport Yellow/Black

Prodyšné

N
o

vé

439.33 Classic Soft Shell Jacket Result R121

Vnější část: 93 % Polyester, 7 % Elastane, vložka: TPU prodyšná 
membrána, vnitřní část: micro fleece, odolné proti dešti, větru, 
YKK propínací zip, několik kapes, prodloužený zadní díl, nastaviteln
ý spodní díl, vhodné pro potisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL

Black Grey Navy

32
462.00

140F

32
462.33
R122F
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447.33 Ripstop Soft Shell Work Jacket Result R124

Vnější část: 94 % Polyester, 6 % Elastane, výplň: TPU prodyšná membrá-
na, vnitřní část: micro fleece, odolné proti větru a dešti, propínací zip
YKK v přední části, několik kapes, nastavitelný spodní okraj, ozdobná
paspulka vepředu a vzadu na ramenou obsahující 3M™ Scotchlite™
reflexní materiál. Vhodné pro tisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Grey/Black Black/Black Navy/Black

Royal/Black

412.23 Quilted Jacket Slazenger 33S22

vnější část: 100% nylon odolný proti natržení, podšívka: 100% polyester
microfleece, vložka: 100% polyester, černý pásek okolo límce, podél
propínacího zipu a na okraji dolního lemu, černá podšívka, 2 postranní
kapsy se skrytým zipem, několik vnitřních kapes, přístup pro dekoraci na
zadní straně.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy Ice Blue Red

N
o

vé

481.33 Mens Zhico Down Feel Winter Jacket Result R81M

Vnější část: 100 % Polyester Dewspo Bogner Ripstop, vnitřní část: 
tělo: 350gsm Polyester, kapuce: 160gsm Polyester, podšívka: 
100 % Polyester, odolné proti dešti, větru, špíně, odnímatelná podšitá
kapuce, několik vnitřních kapes. Vhodné pro potisk a výšivku.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy

N
o
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412.42 Down Jacket B&C Cocoon Men

vnější část : 100% voděodolný nylon s jemnou povrchovou úpravou,
podšívka : 100% zateplený polyester, prošívání, nastavitelná kapuce s
ochranou na bradu, 2 postranní kapsy na zip, vnitřní kapsa a kapsa na
mobil, zadní horní díl bez prošití, přístup pro dekoraci zezadu.

S, M, L, XL, XXL

Black/Sky Grey Dark Grey/Very Yellow Navy/Pumpkin Orange

Red/Bear Brown

324
444.42
Cocoon
Women

458.42
Cocoon

Kids

32
444.33
R81F
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487.33 Classic Wool Melton Jacket Result R87

430 g/m2, 80 % vlna, 20 % nylon, vložka: 100 % polyester, podšívka: 
90 % akryl, 10 % vlna, aplikace z pravé kůže na límci a okrajích rukávů,
nepropouštějící vítr, kovový zip, raglánové rukávy s upravitelnými 
manžetami, dvojité prošité švy, přístup pro dekoraci na levé části
předního a zadního dílu.

S, M, L, XL, XXL

Black Navy
N
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402.33 Carrick Lightweight Ripstop Jacket Result R101

vnější část : Taslon odolný proti natržení s PU úpravou, podšívka :
Nylon Taffeta®, prodyšné, potažené švy, skrytá kapuce s ochranou na
bradu, skrytý zip s druky, větrací potvory v podpaží, elastické manžety, 
2 náprsní kapsy a 2 postranní kapsy se zipy, několik vnitřních kapes,
úchyt kabelu, nastavitelný spodní okraj s elastickou stahovací šňůrkou 
se zarážkami, přístup zezadu.

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Grey Navy/Grey Royal/Black

Mustard/Navy
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450.33 Seneca Hi-Activity Jacket Result R98

vnější část : polyester odolný proti natržení s PVC úpravou, podšívka :
horní část - fleece, dolní část - 190T Nylon Taffeta®, vložka : 150 gsm
polyester, potažené švy, samostatná kapuce na zip, větrání v průramkách
na zip, skrytý propínací zip, elastické manžety, 2 náprsní kapsy a 
2 přední kapsy se zipy, několik vnitřních kapes na mobil, doklady, úchyt
na kabel, nastavitelný spodní okraj a manžety s elastickou stahovací
šňůrkou se zarážkami, reflexní nášivka na zadní dolní části, přístup pro
dekoraci na levé straně a vzadu.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Anthracite/Black Navy Navy/Red

Navy/Yellow Royal/Black Red/Anthracite

N
o

vé

443.23 Coach Jacket Slazenger 33304

Vnější část: nylon taslon, podšívka: 100% bavlna, výplň: 100% polyester,
nastavitelná šňůrka na kapuci, skrytý zip se suchým zipem, kapsa na
prsou se zipem, 2 vsazené přední kapsy, delší zadní část, jednoduchý
přístup pro dekoraci, vyšité Slazenger logo vzadu a po stranách.

S, M, L, XL, XXL

Navy/White Red/Navy
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499.42 Winter Parka B&C Crazy Yeti

vnější část : 100 % Taslon Nylon, voděodolná povrchová úprava a 
potahované švy, podšívka : 100% zateplený polyester Taffeta®, kapuce
lemovaná umělou kožešinou, skrytý oboustranný zip, větrací otvory na
zip v podpaží, elastické manžety s náplety, 2 náprsní kapsy se zip, dvo-
jitá přední kapsa, několik vnitřních kapes vč.kapsy na mobil a úchytu na
pero, nastavitelný spodní okraj s elastickou stahovací šňůrkou se 
zarážkami, podšívka v kontrastní barvě, přístup pro dekoraci zezadu.

XS, S, M, L, XL, XXL

Natural/Pumpkin Orange Black/Black

469.33 Kelvin™ Extreme Weather Jacket Result R69

Vnější část: 320T Taslon, 2 prodyšné vrstvy, vodoodpudivá a špínu odpuzující
úprava DuPont Teflon™, podšívka: PolarTherm™ Techmesh (polární fleece
odvádějící vlhkost a síťovaná podšívka), náplň: 3M Thinsulate™ 100C Midloft,
chrání před extrémním chladem, snímatelná kapuce s ochranou brady se suchým
zipem, YKK dvoucestný zip, síťovaná vložka se zipem pod průramky, elastické
ukončení rukávů se suchým zipem, boční kapsy na zip, kapsa na rukávu, různé
vnitřní kapsy, dva úchyty na doklady, 3M- reflexní nášivky dole na zádech, 
jednoduchý přístup pro dekoraci.

XS, S, M, L, XL, XXL

Natural/Charcoal Navy/Black Red/Charcoal

N
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m
ěrné veliko

sti:S
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425.33 Hi-Active Jacket Result R25

402D nylon Oxford s akrylovou vrstvou, prošívaná vložka, kapuce
začleněná v límci, zip po celé délce s okrajem s patentními knoflíky,
kapsa na rukávu a 2 boční kapsy se zipem, upravitelné okraje rukávů,
různé kapsy na vnější a vnitřní straně, stahovací šňůrka v pase a na 
okraji, přístup na dekoraci ve vložce.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Red Black/Charcoal Grey Navy/Red

Navy/Yellow

Black Navy
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465.33 Multifunctional Winter Jacket Result R65

200 g/m2, 100 % polyester s vrstvou PVC na vnější straně, vložka: 
180 g/m2, 100 % polyester. dvojitý zip s krytem proti větru,
nepropouštějící vodu (impregnované švy), nepropouštějící vítr, 
odnímatelná, kapuce s vložkou, 10 různých kapes, ukončení rukávů 
lze upravit, elastická stahovací šňůrka v pase, ve spodní zádové 
části vyjímatelná sedací vycpávka Thinsulate, snadný přístup pro 
dekoraci na hrudní a zádové části.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Red Black/Black Charcoal/Black

Navy/Navy Navy/Red Navy/Yellow

Royal/Black Eucalyptus/Dusky Olive Yellow/Black

411.33 3-in-1 Jacket with Fleece Result R68

100 % polyester, vnější bunda nepropouštějící vodu (impregnované švy),
dvojitý zip po celé délce a ochrana proti větru s patentními knoflíky, 
4 přední kapsy se zipem a patkami proti dešti, kapuce v límci (se suchým
zipem), nastavitelná elastická stahovací šňůrka v pase, na levé části
předního dílu a v zádové vložce přístup pro výšivku; vyjímatelná vnitřní
bunda z 280 g/m2 polyesterové tkaniny v černé barvě.

XS, S, M, L, XL, XXL

Black Navy Royal Red

Bottle Green
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460.33 Alaska 3 in 1 Jacket Result R99

Vnější bunda : vnější část : Polyester Pongee s PVC úpravou, podšívka :
190T Nylon Taffeta®, vložka : 140 gsm, 100 % Polyester, 3M™
Scotchlite™ reflexní materiál, potažené švy, límec se skrytou kapucí,
skrytý oboustranný zip, elastické manžety, 2 náprsní kapsy a 2 přední
kapsy se zipy, několik vnitřních kapes na mobil, doklady, úchyt na kabel,
nastavitelný spodní okraj a manžety s elastickou stahovací šňůrkou se
zarážkami, přístup pro dekoraci zadní stranou. Odepínací vnitřní bunda :
280 gsm mikro fleece odolný proti plstnatění, 2 postranní kapsy na zip,
nastavitelný spodní okraj s elastickou stahovací šňůrkou se zarážkami.

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Grey/Black Navy/Black Royal/Black

Red/Black

3 v 1
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424.42 3-in-1-Jacket B&C 3-in1-Jacket

230 g/m2, 100 % nylon Taslan, vnitřní bunda: 100 % polyesterová tkanina
z mikrovláken, nepouštějící vlákna, nepropouštějící vodu (impregnované
švy), kapuce v límci, vyjímatelná vnitřní bunda s dlouhými rukávy, 2 dvo-
jité přední kapsy, upravitelné suché zipy na manžetách, vnitřní kapsa se
suchým zipem, pryžová stahovací šňůrka v pase, jednoduchý přístup pro
dekoraci.

S, M, L, XL, XXL

Black/Grey Dark Grey/Ice Blue Black/Black

Navy/Navy Red/Red Sand/Black

S kapucí!

424.33 3 in 1 Jacket Result R24

Vnější bunda: Forslan-Hyvat, vsazení na ramenou Hipora Taslan, vložka:
nylon, nepropouštějící vodu, prodyšná, několik kapes se zipem, kapuce
na odepínací knoflíky, prodloužená zádová část, skrytý zip, okraje rukávů
lze upravit. Vnitřní bunda: tkanina Taslan: polyester. vložka: nylon. 
elastické okraje rukávů, dvě kapsy se zipem.

S, M, L, XL, XXL

Black/Black/Black Navy/Navy/Black Cobalt/Yellow/Black

Red/Navy/Black Yellow/Cobalt/Black
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400.33 Arctic Peninsula 4-in-1-Jacket Result R104

Vrchní bunda: tělo: 76 % Polyester, 24 % Polyurethane s Teflon®

povrchem, prodyšné, voděodolné, větruodolné, odnímatelná, potažené
švy, nastavitelná a odnímatelná kapuce, s ochranou na bradu, volný
střih, propínací zip i ostatní zipy odolné proti vodě, prodloužená zadní
část, různé kapsy, vnitřní odnímatelná bunda: vnější část: 100% Nylon
Tactwill, vnitřní: 100% polyester fleece (300gsm), zipy v podpaží, 
nastavitelné manžety, reflexní nášivky v dolní části, vhodné pro potisk 
a výšivku.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Black/Black Navy/Navy Royal/Black

Red/Black Yellow/Black/Royal


