Nové

Sports & Fitness

084.14 Set California

Dragon Sport FTS CAL

100% polyester, top: dlouhé rukávy, dolní okraj dvojitě prošitý, kulatý
výstřih, logo na hrudi, kontrastní paspulka vpředu a vzadu od krku na
boky, šortky: elastický pas, se slipy uvnitř: 65% polyester, 35% bavlna,
spodní okraj s kontrastním lemem, logo na nohavici.

XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

White/Red

White/Black

White/Green

White/Royal

Black/Silver

Royal/White

Red/Black
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Nové

Nadměrné velikosti: S - 6XL

910.14 Leisure Suit California

Dragon Sport FAN CAL

100% polyester microfibre, síťová podšívka, unisex oblek pro volný čas,
dvoubarevná kontrastní paspulka vepředu a vzadu od krku na boky,
postranní kapsy se skrytým zipem, elastický pas, logo na prsou, kalhoty:
elastický pas, postranní kapsy se skrytým zipem, kontrastní paspulka na
stranách, spodní okraj se zipem, logo na pravé nohavici.
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Red/Black

037.14 Tracksuit California Kids

Dragon Sport FAN CAL J

100% polyester microfleece, síťová podšívka, dvoubarevná kontrastní
paspulka vpředu a vzadu od límce na boky, postranní kapsy se skrytým
zipem, elastický pas, logo na prsou, kalhoty: elastický pas, postranní
kapsy se skrytým zipem, kontrastní paspulka po stranách, logo na pravé
nohavici.

Sports & Fitness

Royal/Navy

Nové

Black/Silver

128, 140, 152, 164, 176

Black/Silver

Royal/Navy

Red/Black

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.

231

Nové

Nové

555.07 Ladies Sleeveless Piqué Polo
526.07 Ladies V-Neck Collar Shirt

Ashworth WM 30044

195 gsm, 100% bavlna, EZ-Tech®, lehká údržba, prodyšné, nedělá
žmolky, předeprané, odolné proti vyblednutí, zpevňující pásek vzadu za
krkem, žebrový výstřih do V s kontrastním proužkem, rukávy ukončené
manžetou, zpevněné postranní rozparky s kontrastní barvou na rubu,
vyšité logo na levém rukávu.

S, M, L, XL
White

S, M, L, XL

White/Black

Black/White

Guava/White

Všechny výrobky značky Ashworth a
Callaway kopírují americký styl a mají velmi
volný střih. Přihlédněte k těmto okolnostem
při výběru velikostí. Než objednáte větší
množství, doporučujeme odsouhlasit

Nové

Sports & Fitness

velikosti s pomocí vzorku se svými klienty.

513.07 Ladies Piqué Polo

Ashworth WM 30038

210 gsm, 97% bavlna, 3% spandex, žebrový límec, zpevňující páska
vzadu na krku, léga na 2 knoflíky, konce rukávů s manžetou, postranní
švy, postranní rozparky, lehce projmuté, logo vyšité na levém rukávu.
S, M, L, XL
White
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Black

Navy

Romance Pink

Ashworth WM 30040

210 gsm, 97% bavlna, 3% spandex, žebrový límec, zpevňující pásek
vzadu za krkem, léga se 3 knoflíky, bez rukávů, dvojitě prošité konce
rukávů, dolní lem, postranní švy, postranní rozparky, lehce projmuté.

Black

Navy

Romance Pink

Nové

526.17 Ladies Solid Piqué Polo

Callaway CW16081

210 gsm, 100% bavlna, zpevňující pásek vzadu za krkem, límeček bez
knoflíků na léze, postranní švy, dvojitě prošité konce rukávů a spodní
okraj, postranní rozparky, delší zadní část, přiléhavý střih, logo vyšité za
krkem.
S, M, L, XL
White

Black

Azure

Callaway CW25240

422.17 Ladies Wind Jacket

Callaway CW25241

148 gsm, 100% polyester, svrchní vrstva Teflon, odolné proti dešti a
skvrnám, prodyšné, kontrastní barva u výstřihu do V, na rukávech a
spodním lemu, kontrastní paspulka na raglánech, 2 postranní kapsy,
logo vyšité za krkem.

148 gsm, 100% polyester, lehká, prodyšná, odolná proti dešti, větru,
Teflon svrchní vrstva, límec v kontrastní barvě, kontrastní paspulka,
propínací zip, nastavitelné, elastické manžety na suchý zip, 2 postranní
kapsy, logo vyšito za krkem.

S, M, L, XL

S, M, L, XL

Black/Stone

Nautical Navy/Stone

Black/Red

Sports & Fitness

Nové

Nové

725.17 Ladies V-Neck Windshirt

Sky/Navy

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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Nové
Nadměrné velikosti: 4 - 14

Nové
Nadměrné velikosti: 4 - 14
083.07 Ladies Trouser Skirt

Ashworth WM 75069

300 gsm, 97% bavlna, 3% spandex, sukně navrh, kalhoty vespod,
zapínání na levé straně, kapsa na pravé straně, velký rozparek na levé
straně.

952.07 Ladies Shorts

4 (36), 6 (38), 8 (40), 10 (42), 12 (44), 14 (46)
White

Black

Navy

Santa Fe Beige

Ashworth WM 61082

300 gsm, 97% bavlna, 3% spandex, skryté zapínání na zip, postranní
kapsy, 2 zadní kapsy, jednoduše prošitý spodní okraj.

4 (36), 6 (38), 8 (40), 10 (42), 12 (44), 14 (46)

Sports & Fitness

White

Black

Santa Fe Beige

Nadměrné velikosti: 4 - 14
958.07 Ladies 3/4 Length Trousers

Nové

Ashworth WM 62028

300 gsm, 97% bavlna, 3% spandex, módní kalhoty 3/4 délky, zip s
přidaným zapínáním, vyryté Ashworth logo, 2 zadní kapsy, postranní
švy, jednoduše prošitý spodní lem.
4 (36), 6 (38), 8 (40), 10 (42), 12 (44), 14 (46)
White
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Black

Santa Fe Beige

Všechny výrobky značky Ashworth a
Callaway kopírují americký styl a mají velmi
volný střih. Přihlédněte k těmto okolnostem
při výběru velikostí. Než objednáte větší
množství, doporučujeme odsouhlasit

Nové

velikosti s pomocí vzorku se svými klienty.

395.17 Cap

Callaway CH95166c

100% bavlna, 5 panelů, golfová čepice, vysoká kvalita, větrací očka,
posuvné zapínání, prední panel s Callaway Golf logo.
One Size
Navy

Sports & Fitness

Nové

Stone

035.17 Ottoman Knit Turtle Neck

Callaway CS16031

756.07 EZ-Tech® Solid Interlock Sweater Vest Ashworth AM 5650

215 gsm, 60% bavlna, 40% polyester, zpevňující pásek vzadu za krkem,
stojáček, dvojitě prošité okraje rukávů a spodní okraj, postranní rozparky,
logo vyšité na levém rukávu a za krkem.

275 g/m2, 100% česaná bavlna, interlock, golfová vesta s výstřihem do
V, zadní strana průkrčníku krytá lemovkou v kontrastní barvě, lemovaný
výstřih a průramky, logo vlevo vzadu na krku a vpředu.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

White

Black

Navy

Stone

Black

Navy

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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Nové
755.17 Half Zip Microfibre Wind Vest

Sports & Fitness

481.07 Half Zip Stretch Doeskin Windshirt Ashworth AM 5600
100% polyester mikrovlákno, podšívka: 100% polyester, neprofukující
košile s krátkými rukávy, povrchová úprava Teflon, odolná vůči vodě a
ušpinění, prodyšná, náplet kolem límce s kontrastním proužkem, 1/2 zip,
2 boční kapsy, pas se stahovací šňůrkou se zarážkami, logo vzadu na
krku a na levém rukávu.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

Stone/Black

236

Callaway CS25239

148 gsm, 100% polyester, svrchní vrstva Teflon, velmi lehký materiál,
odolné proti dešti a ušpinění, krátký zip, kontrastní žebrový límec a
průramky, kontrastní paspulka po stranách, 2 postranní kapsy, vyšité
logo za krkem, elastický dolní okraj.

Black/Stone

Navy/Stone

Black/Taupe

Navy/White

Cayenne/Navy

Nové
481.17 Microfibre Half Zip Windshirt

Callaway CS25238

148 gsm, 100% polyester, Teflon svrchní vrstva, lehká, skrytý krátký zip,
2 postranní kapsy, kontrastní panel na rukávech a bocích, šňůrka se
zarážkami, logo vyšité vzadu za krkem.
S, M, L, XL, XXL

Black/Stone

Navy/Stone

Orange/Navy

Clover Green/White

Blaze Red/Black

488.07 Waterproof Half Zip Detachable Sleeve Jacket Ashworth AM 5585
Vnější strana: 100% vodoodpudivý polyester, vnitřní vložka: 100%
polyesterová síťovina, lehká, prodyšná, větruodolná, švy kryté lemovkou,
límec v kontrastní barvě, 1/2 zip, díky odnímatelným rukávům lze změnit
na krátký rukáv, nastavitelné, elastické konce rukávů s upevněním, jež se
uvolňuje zatažením, rukávy a boky lemovány kontrastní barvou, boční
kapsy se skrytým zipem, pas s mozností zatažení, pas se stahovací
šňůrkou se zarážkami, logo vzadu na krku, na levém rukávu a na
manžetách.
S, M, L, XL, XXL

Red/Black

Nové

Black/Stone

Ashworth AM 5583

Vnější strana: 100% vodoodpudivý polyester, vnitřní vložka: 100%
polyesterová síťovina, lehká, prodyšná, větruodolná, švy kryté lemovkou,
límec v kontrastní barvě, dlouhý zip s vnitřní chlopní, nastavitelné,
elastické konce rukávů s upevněním, jež se uvolňuje zatažením, rukávy a
boky lemovány kontrastní barvou, boční kapsy se skrytým zipem, vnitřní
kapsa, pas se stahovací šňůrkou se zarážkami, logo vzadu na krku, na
levém rukávu a na manžetách.
S, M, L, XL, XXL

488.17 X Series Half Zip Top LS

Callaway CX25228

Black/Stone

Red/Black

72 gsm, vnější část: 100% polyester micrifibre, podšívka: 100%
polyester síťovina, ultra lehké, prodyšné, odolné proti větru a dešti,
kontrastní pruh na ramenou a na zádech, krátký zip, postranní kapsy,
skryté síťové větrání na zádech, dolní len se šňůrkou se zarážkami,
logo za krkem.

Sports & Fitness

411.07 Full Zip Waterproof Jacket

S, M, L, XL, XXL

Black/Stone

Navy/Stone

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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942.07 Golf Rain Trousers, délka 31"

Ashworth AM 5584

944.07 Golf Rain Trousers, délka 33"

Ashworth AM 5584

Vnější strana: 100% vodoodpudivý polyester, polyesterová vložka, švy
kryté lemovkou, lehká, prodyšná, větruodolná, elastický pas se zipem
YKK a patentním knoflíkem, vnitřní stahovací šňůrka, 2 kapsy vpředu a
1 vzadu s patentním knoflíkem, rovný dolní lem se zipem, logo na zadní
kapse.
32", 34", 36", 38", 40"

991.07 EZ-Tech® Twill Short

929.07 EZ-Tech® Twill Pants, délka 30"

Ashworth AM 6453

931.07 EZ-Tech Twill Pants, délka 32"

Ashworth AM 6453

933.07 EZ-Tech Twill Pants, délka 34"

Ashworth AM 6453

®

®

250 g/m2, 100% česaná bavlna, EZ-Tech®, snadné ošetřování, hebká,
nemačkavá, nesráží se a nebledne, poutka na pásek, zip YKK, plisování
vpředu, 2 kapsy, levá zadní kapsa s knoflíkem, logo na pravé zadní
kapse.

250 g/m2, 100% česaná bavlna, EZ-Tech®, snadné ošetřování, jemné,
nemačkavé, nesráží se a neblednou, poutka na pásek, zip YKK, 2 boční
kapsy, levá zadní kapsa s knoflíkem, logo nad pravou zadní kapsou.

30", 32", 34", 36", 38", 40", 42"

30", 32", 34", 36", 38", 40"

Stone

238

Ashworth AM 6450

Nové barvy

Sports & Fitness

Nové barvy

Black

Navy

Stone

Navy

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.

Nové
550.07 EZ-Tech® 2Bar Jersey Stripe Polo Shirt

Ashworth AM 2844

240 g/m2, 100% počesaná úpletová bavlna, snadná péče, hebká,
prodyšná, netvoří žmolky, nesráží se a nebledne, zadní strana průkrčníku
krytá lemovkou, zadní vsadky, proužek v kontrastní barvě k pravému kraji
límce, zapínání na 2 knoflíky, zakončení rukávů bez manžet, rozparky,
logo vzadu na krku a na levém rukávu.
S, M, L, XL, XXL

517.17 Eagle Tipped Jersey Polo

Callaway CS16016

200 gsm, 100% bavlna, hladká pletenina, pásek pro zpevnění vzadu na
krku, léga se 3 knoflíky, žebrový límec s kontrastním proužkem, dvojitě
prošité konce rukávů a dolní lem, zesílené postranní rozparky, delší
zadní část, Callaway logo vyšité na krku.
S, M, L, XL, XXL

Navy/White

Navy/Fireball
White/Navy

Black/Stone

Sky/Navy

Crimson/Navy

552.07 EZ-Tech® 2 Bar Pique Polo Shirt Ashworth AM 2881M
225 g/m2, 100% česaná bavlna, EZ-Tech®, snadná péče, prodyšná,
netvoří žmolky, nesráží se a nebledne, zadní strana průkrčníku krytá
lemovkou v kontrastní barvě, náplet u límce, část límce v kontrastní
barvě, zapínání na 2 knoflíky v odpovídající barvě, zakončení rukávů bez
manžet, rozparky s lemováním, logo vzadu na krku a na levém rukávu.

Sports & Fitness

Black/White

S, M, L, XL, XXL

White/Navy

Ivory/Taupe

Black/Ivory

Navy/Taupe

Absolute Blue/Ivory

Fireball/Navy
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569.07 EZ-Tech® Pique Polo Shirt

Ashworth AM 1320

210 g/m2, 100% česaná bavlna, interlock, zadní strana průkrčníku krytá
lemovkou, 2 knoflíky, dvoubarevný kontrastní proužek na límci a
zakončení rukávů, boční rozparky, logo na levém rukávu.
S, M, L, XL, XXL

White/Navy/Taupe

White/Taupe/Black

Nové

Sports & Fitness

White/Fireball/Navy

549.17 Solid Driver Piqué Polo

Callaway CS15502

200 gsm, 100% bavlna, hladká pletenina, pásek pro zpevnění vzadu na
krku, léga se 3 knoflíky, žebrový límec, dvojitě prošité konce rukávů a
dolní lem, zesílené postranní rozparky, delší zadní část, vyšité logo na
krku a na levém rukávu.
S, M, L, XL, XXL
White
Crimson

240

Black

Navy

Azure

580.07 Performance Raglan Polo

Ashworth AM 1240

140 g/m2, 100% polyester, prodyšná, zadní strana průkrčníku krytá
lemovkou, zadní vsadka, zapínání na 3 knoflíky v odpovídající barvě,
raglánové rukávy, zakončení rukávů a dolní lem šitý dvojitě, boční
rozparky.
S, M, L, XL, XXL
Black

Kayak

534.07 Over Dye Colour Blocked Polo

Ashworth AM 1242

190 g/m , 100% polyester, prodyšná, límec v kontrastní barvě, zadní
strana průkrčníku krytá lemovkou, zapínání na 3 knoflíky v odpovídající
barvě, široký kontrastní pruh na rukávu a na rameni, zakončení rukávů a
dolní lem dvojitě prošitý, rozparky s lemováním.

Sports & Fitness

Nové

White

2

580.17 X Series Performance Piqué Polo

Callaway CX16225

180 gsm, 92% polyester, 8% spandex, prodyšné, pásek pro zpevnění
vzadu na krku, léga se 2 knoflíky, dvojitě prošité konce rukávů a dolní
lem, logo vzadu a na pravém rukávu.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL
White

Black

Navy

Black/Stone

Kayak/Stone

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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035.00 Performance Shirt

Jerzees 350M

145 g/m , 100 % polyester (DuPont Zelcon), prodyšné funkční tričko,
raglánové rukávy, s plochými švy, žádná etiketa na šíji, prodloužená,
zaoblená zádová část, ideální na sport.
2

XS, S, M, L, XL
White

French Navy

Sports Blue

Classic Red

Nové

Sports & Fitness

Nové

534.23 Cool Fit Polo

035.23 Cool Fit V-Neck T-Shirt

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

Black

Red

242

Slazenger 33085

210 gsm, 100% polyester, zpevňující pásek vzadu za krkem, obruba
u krku zpevněná z vnější strany kontrastní barvou, poutko na zádech,
bez cedulky za krkem, léga s 3 knoflíky ve stejné barvě, ozdobné šití v
kontrastní barvě, dvojitě prošitý dolní lem a konce konce rukávů.

Navy

Sky Blue

Slazenger 33005

200 gsm, 100% polyester, Lycra v límci a manžetách, bez cedulky za
krkem, výztužná páska vzadu za krkem, postranní švy, vhodné pro sport.

White/Navy/White

Black/White/Grey

Red/White/Navy

Orange/White/Navy

Navy/White/Light Blue

086.14 Model Air Top Shortsleeve

Dragon Sport FTR AIR

100% polyester, top s krátkými rukávy ze síťovaného materiálu,
raglánové rukávy, zakončení rukávů a dolní lem šitý dvojitou nití,
logo na prsou.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL
Black

Red

Orange

Navy

Royal

Sports & Fitness

White

082.14 Model Air Trousers

Dragon Sport FHO AIR

100% polyester, integrované vnitřní slipy: 100% bavlna, síťovaný
materiál, elastická stahovací šňůrka v pase, dolní lem šitý dvojitou nití,
logo na pravé nohavici.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL
White

Black

Red

Orange

Navy

Royal

080.14 Gym Shorts

Dragon Sport FHO FUR

100% polyester, hebký materiál, sportovní kalhoty bez loga, elastická
stahovací šňůrka v pase, integrované vnitřní slipy ze síťoviny, krycí steh
uprostřed nohavic vpředu, 2 boční kapsy, zadní kapsa se šňůrou na
klíče.
S, M, L, XL, XXL
White

Black

Navy

Red

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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Nové barvy

Nové
084.14 Set California

Dragon Sport FTS CAL

100% polyester, top: dlouhé rukávy, dolní okraj dvojitě prošitý, kulatý
výstřih, logo na hrudi, kontrastní paspulka vpředu a vzadu od krku na
boky, šortky: elastický pas, se slipy uvnitř: 65% polyester, 35% bavlna,
spodní okraj s kontrastním lemem, logo na nohavici.

067.14 Set Dubai

XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

White/Red

White/Black

White/Green

White/Royal

Black/Silver

Royal/White

Dragon Sport FTS DBA

100% polyester, materiál Climalite, top: kulatý výstřih, krátké rukávy,
síťovina v kontrastní barvě s lemovanými rukávy a bočními vložkami,
elastické okraje rukávů, dolní lem šitý dvojitou nití, logo na prsou a
rukávu, krátké kalhoty: elastická stahovací šňůrka v pase, integrované
vnitřní slipy: 65% polyester, 35% bavlna, lemování dolního lemu v
kontrastní barvě, logo na nohavicích.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

Navy/Beige

Royal/White

Red/White

Red/Navy

Orange/Navy

Green/White

Sports & Fitness

Red/Black

073.14 Set Munich

Dragon Sport FTS MÜN

100% polyester, materiál jacquard, top: dvoubarevný, elastický týlový
pás, krátké rukávy, dvoubarevný kontrastní proužek přes pravé rameno
a bok, dolní lem šitý dvojitou nití, logo na prsou a rukávu. Krátké
kalhoty: elastická stahovací šňůrka v pase, integrované vnitřní slipy:
65% polyester, 35% bavlna, dvoubarevný kontrastní proužek na pravé
straně, dolní lem šitý dvojitou nití, logo na nohavicích.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

White/Black/Royal

Royal/Red/White
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White/Black/Red

White/Black/Green

087.14 Set Saragossa

Dragon Sport FTS SAR

100% polyester, materiál jacquard, top: dvoubarevný, kulatý výstřih,
dlouhé raglánové rukávy s kontrastním proužkem a elastickými
manžetami, logo na prsou, dolní lem šitý dvojitou nití. Krátké kalhoty:
elastická stahovací šňůrka v pase, integrované vnitřní slipy: 65%
polyester, 35% bavlna, proužek v kontrastní barvě na bocích, dolní
lem šitý dvojitou nití, logo na nohavicích.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

Black/Green

Black/Royal

Black/Red

089.14 Set Valencia

Dragon Sport FTS VAL

100% polyester, materiál jacquard, top: límec a lemování výstřihu v
kontrastní barvě, dlouhé raglánové rukávy s elastickými manžetami,
lemování rukávů, vložka v kontrastní barvě s lemováním vpředu, dolní
lem šitý dvojitou nití, logo na prsou a rukávu, krátké kalhoty: elastická
stahovací šňůrka v pase, integrované vnitřní slipy: 65% polyester,
35% bavlna, proužky v kontrastní barvě s lemováním na bocích, dolní
lem šitý dvojitou nití, logo na nohavicích.

Sports & Fitness

Red/Yellow

XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

Black/Yellow

Black/White

Royal/White

Red/Royal
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088.14 Goalkeeper's Set Oli D

Dragon Sport TTS OLI

100% polyester, materiál Jacquard, top: dvoubarevný s bílým kontrastním pruhem přes prsa a rukávy, bílé lemování vzadu, výstřih do V, dlouhé
rukávy s vycpávkami na loktech a elastickými manžetami, dolní lem šitý
dvojitou nití, logo na prsou a rukávu, krátké kalhoty: elastická stahovací
šňůrka v pase, integrované vnitřní slipy: 65% polyester, 35% bavlna,
boky s vycpávkami, dolní lem šitý dvojitou nití, logo na nohavicích.
XXS (152/164), XS/S (176/S), M/L, XL/XXL

Silver/Black

Sports & Fitness

Orange/Navy

045.14 Goalkeeper's Trousers

S, M, L, XL, XXL
Black

059.14 Training Bib

Dragon Sport KZH SEN

100% polyester, černou stuhou lemovaný kraj výstřihu, rukávy a
zakulacený dolní lem, velké tištěné logo vpředu.
One Size
Fluorescent Orange
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Dragon Sport TOH LAN

100% polyester, elastická stahovací šňůrka v pase, vycpávky na
stehnech a kolenou, boky lemované kontrastní barvou, elastický dolní
lem s poutky, logo na pravé nohavici.

Fluorescent Yellow

POUZE V BALENÍ PO 3 KUSECH

091.14 Stirrup Socks

Dragon Sport SST SEN

074.59 Sports Socks

Jassz SO 02

100% polyester, podkolenky bez loga.

60 % cotton, 37 % polyester, 3 % elastane, zesílená špička, kotníkové
ponožky, elastické, POUZE balení po 3.

One Size

4-7 (38-41), 7-11 (41-45)

White

Black

Royal

Red

White

POUZE V BALENÍ PO 3 KUSECH

Sports & Fitness

Nové

POUZE V BALENÍ PO 2 KUSECH

070.02 Sport Socks - Pack of 2 Pairs

Hanes U160

075.59 Sneaker Socks

Jassz SO 01

80 % bavlna, 20 % polyamide, žebrový úplet v zakončení, logo v
kontrastní barvě. Pouze v balení po 2.

80% bavlna, 17% polyester, 3% elastane, ponožky do tenisek, zesílená
špička, POUZE balení po 3.

39-42, 43-46

4-7 (38-41), 7-11 (41-45)

White

Black

Navy

White

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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Rozměrově odpovídá větší velikosti!

247.09 Sweat Pants
253.01 Open Leg Pants

Fruit of the Loom 64-032-0

280 g/m2, 80 % bavlna, 20 % polyester, elastická pas se stahovací
šňůrkou ve stejné barvě, boční kapsy, různá délka přední a zadní strany
pro lepší tvar, bezešvé nohavice pro maximální plochu potisku.
S, M, L, XL, XXL
Black

Heather Grey

Navy

Gildan 12100

310 g/m , 50 % bavlna, 50 % polyester, elastická pas se stahovací
šňůrkou, 2 boční kapsy, elastické ukončení nohavic.
2

S, M, L, XL, XXL
Black

Sport Grey

Red

Ash

Navy

Nové

34

Royal

34

033.00
981B

Sports & Fitness

246.01
64-025-0

247.01 Jog Pant with elasticated cuffs

Fruit of the Loom 64-026-0

280 g/m2, 80 % bavlna, 20% polyester, elastický pas se šňůrkou téže
barvy, postranní kapsy, vyšší zadní část pro pohodlnější střih, nohavice
bez švů - více plochy pro dekoraci, elastické konce nohavic.

S, M, L, XL, XXL
Black

248

096.00 Microfibre Tracksuit Trousers

Jerzees 981M

110 g/m , vně: 100 % vodoodpudivé polyesterové mikrovlákno, uvnitř:
100 % polyesterová síťovaná podšívka, gumový pásek s tunýlkem,
boční kapsy a zadní kapsa se zipem, rovně střižené, spodní ukončení
s podloženým zipem.
2

XS, S, M, L, XL, XXL
Heather Grey

Navy

Black

French Navy

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.

095.14 Tracksuit Premium

Dragon Sport TRA PRE

100% polyester, bunda: zip v plné délce, elastické manžety, lemování
límce a přes ramena a rukáv v kontrastní barvě, boční kapsy se skrytým
zipem a nápletem v kontrastní barvě, elastický pas, logo na prsou a
rukávu, kalhoty: elastická stahovací šňůrka v pase, boční kapsy se
skrytým zipem a nápletem v kontrastní barvě, boky lemované kontrastní
barvou, elastický dolní lem bez zipu, logo na nohavicích.
S, M, L, XL, XXL

Black/Silver

907.14 Leisurewear Tracksuit La Coruna Dragon Sport FAN LAC
100% polyester mikrovlákno, bunda: vložka ze síťoviny, límec s lemováním v kontrastní barvě, zip v plné délce, elastické okraje rukávů,
2 boční kapsy se zipem a nápletem v kontrastní barvě, vložky ze síťoviny
v kontrastní barvě s lemováním na bocích, pas se stahovací šňůrkou se
zarážkami, logo napravo na prsou a rukávu. Kalhoty: elastická stahovací
šňůrka v pase, vložka ze síťoviny, boční kapsy se zipem a nápletem v
kontrastní barvě, rovně střižené kalhoty, dolní lem se zipem a všitou
síťovinou v kontrastní barvě, logo na nohavicích.
S, M, L, XL, XXL

Navy/Royal

Red/Black

Sports & Fitness

Black/Silver
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Nové
Nadměrné velikosti: S - 6XL

Sports & Fitness

910.14 Leisure Suit California

Dragon Sport FAN CAL

100% polyester microfibre, síťová podšívka, unisex oblek pro volný čas,
dvoubarevná kontrastní paspulka vepředu a vzadu od krku na boky,
postranní kapsy se skrytým zipem, elastický pas, logo na prsou, kalhoty:
elastický pas, postranní kapsy se skrytým zipem, kontrastní paspulka na
stranách, spodní okraj se zipem, logo na pravé nohavici.
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Black/Silver

Royal/Navy

Red/Black

908.14 Leisurewear Tracksuit Monaco Dragon Sport FAN MON
100% polyester, vnější strana z Taslanu, vložka ze síťoviny, bunda:
dvoubarevná, lemování límce a všech barevných přechodů v další barvě,
zip v plné délce, raglánové rukávy s kontrastním proužkem a elastickými
manžetami, boční kapsy se skrytým zipem, pas se stahovací šňůrkou se
zarážkami, logo na prsou a rukávu, kalhoty: elastická stahovací šňůrka v
pase, kontrastní proužky na bocích s lemování v další barvě, boční kapsy
se skrytým zipem, rovně střižené nohavice s podšitým zipem, logo na
nohavicích.
S, M, L, XL, XXL

Black/White
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Royal/White

Red/White

34

037.14
FAN CAL J

095.23 Tech Tracksuit

Slazenger 33620

70 % polyester, 27 % nylon, 3 % lycra, bunda : propínací zip s Slazenger
nápisem, síťovina na vnitřku rukávů, postranní a zadní šev. Kalhoty :
dvojitá síťovina, rovné nohavice.
S, M, L, XL, XXL

Black

Nové

vhodné k

Nové

vhodné k
029.11
KK990

029.11 Game Gear Tracksuit Jacket

Kustom Kit KK990

096.11 Game Gear Tracksuit Trousers

Kustom Kit KK985

Vnější část: 100% nylon, podšívka: 100% polyesterová síťovina, zizpínací
zip,elastické manžety, 2 postranní kapsy na zip, paspulka na rukávech,
přístup pro dekoraci v zadní části.

Vnější strana: 100% polyester, podšívka: 100% polyesterová síťovina,
elastický pas se šňůrkou, 2 postranní kapsy na zip, rovný srřih nohavic,
módní paspulka po stranách.

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

Black/White

Navy/White

Black/White

Sports & Fitness

096.11
KK985

Navy/White

U melírovaného zboží se může složení materiálů měnit.
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Prodyšné

096.33
R96

Nadměrné velikosti: XS - 3XL

Nadměrné velikosti: XS - 3XL

097.33
R97

vhodné k
Nové

Nové

vhodné k

096.33 Max Performance Training Top

Result R96

Vnější část: materiál odolný proti roztržení s PU povrchovou úpravou,
podšívka: 100 % polyester, odolný proti dešti, větru, prodyšný, odnímatelná kapuce s ochranou na bradu, prodloužený zadní díl, propínací zip v
přední části odolný proti dešti, 2 postranní kapsy na zip a 1 kapsa na
mapu uvnitř na zip, potahované švy, dekorativní reflexní paspulka na
prsou, ventilační potvory na zip v podpaží. Vhodné na potisk a výšivku.

097.33 Max Performance Training Trousers

Vnější část: nylon odolný proti větru, vodě a roztržení, prodyšný,
podšívka: 100 % polyester, střih nohavic pro volnost pohybu,
potahované švy, 2 kapsy, z toho jedna na mobil s voděodolnou
úpravou. Elastický pas se zvýšenou zadní stranou. Bezpečnostní
pásky na dolní části nohavic obsahující 3M™ Scotchlite™ reflexní
materiál. Vhodné na potisk a výšivku.

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

Black/Black

Navy/Black

Result R97

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

Orange/Black

Black

Nové

Nadměrné velikosti: XS - XXL
060.33 Ladies Ski Trousers

Result R106F

100 % taslon nylon (320D) s PU povrchovou úpravou, odolné proti
větru, dešti, prodyšné, kšandy možno odejmout, různé kapsy, 1 kapsa
voděodolná na mobil, pružný pas, zip na dolní části kalhot, sněhové
protektory a bezpečnostní reflexní pásky 3M™ Scotchlite™ na spodní
části kalhot. Vhodné na potisk a výšivku.
XS, S, M, L, XL, XXL

Nové

Sports & Fitness

Black

061.33 Men?s Ski Trousers

S, M, L, XL, XXL
Black
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Result R106M

100 % taslon nylon (320D) s PU povrchovou úpravou, odolné proti
větru, dešti, prodyšné, odnímatelné kšandy, různé kapsy, kapsa na mobil
voděodolná, elastiský pas, na spodním díle nohavic: zipy, integrovaná
ochrana proti sněhu, bezpečnostní pásky obsahující reflexní materiál
3M™ Scotchlite™. Vhodné na potisk a výšivku.

192.06 Ladies Long Sleeve Thermal Shirt

Bella 8500

150 gsm, 50% bavlna, 50% polyester, ideální pod lyžařský oděv,
ozdobné šití na vsazených rukávech, okolo krku, dolním lemu a koncích
rukávů, postranní švy, velmi jemný úplet.
S, M, L, XL, XXL
White

Black

Granite

Soft Pink

057.14 Ladies Leisurewear Suit Bärbel

Dragon Sport FZA BÄR

100% polyester mikrovlákno, bunda: vložka ze síťoviny, límec v
kontrastní barvě, zip v plné délce, konce rukávů s podšitým zipem v
kontrastní barvě, 2 boční kapsy se zipem, boční vložky v kontrastní
barvě, krycí steh a logo vpředu, lem v pase se stahovací šňůrkou a
zarážkami. Kalhoty: elastická stahovací šňůrka v pase, vložka ze síťoviny,
boční kapsy se zipem a nápletem v kontrastní barvě, rovný střih nohavic,
dolní lem s podšitým zipem v kontrastní barvě, logo na nohavicích.

Sports & Fitness

Nové

Nadměrné velikosti: S - XXL

S, M, L, XL

Beige/Green

Black/White

Light Blue/White
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