
 Speciál pro 
US Basic,
Slazenger & Elevate
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ProPojení Promotion a 
módy. 

Label vnáší styl do budování pracovních vztahů, 
pomáhá vybudovat příjemnou atmosféru a 
sounáležitost díky promyšleně módním oděvům, 
které jsou pohodlné i atraktivní zároveň. Label 
obleče každého a nabízí vše, od elegantní 
jednoduchosti každodenního oblečení US Basic 
přes klasický retro styl Slazenger až po inovativní 
kolekci elevate zaměřenou na životní styl, aby 
bylo jasné, kdo je součástí teamu, firmy, party, 
posádky... 

tato kolekce Label end of year nabízí výběr 
ze 133 módních tipů podrobněji uvedených v 
hlavním katalogu. Protože je před námi zimní 
sezona, zaměřili jsme se samozřejmě na teplo. 
Sortiment Label se neustále vyvíjí, a tak Vás 
chceme stále o novinkách informovat. Stávající 
zboží jsme nyní doplnili o několik nových barev a 
uvádíme šest dalších nových modelů.

rozšiřujeme nedávno uvedenou značku elevate, 
nyní o širší výběr nových módních barev u 
nabízených modelů. Prohlédněte si nový 
bavlněný model oakville s dlouhým rukávem 
a Fairview, lehkou, prachovým peřím plněnou 
verzi bundy Scotia značky elevate, která získala 
ocenění red dot. Pokud hledáte jednodušší a 
úspornější řešení, vyzkoušejte model Hastings 
od US Basic, který nyní najdete v dalších 5 
barevných variantách.
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‘Life is sport 
and sport Lives in Life’

Kolekce elevate byla vytvořena, aby povznášela naši individualitu  

i kolektivní duch. Byla koncipována v roce 2006. spojuje v sobě 

inovativní tkaniny s městským stylem prostřednictvím značky, 

která odráží naši vášeň pro design, inovace a osobní vyjádření. 

elevate vtrhla na světovou scénu zejména v roce 2010, jako 

oficiální dodavatel Zimních olympijských her ve vancouveru, 

kde představila svůj špičkový design a univerzální přitažlivost. 

Zatímco má své kořeny v Kanadě, elevate postupně dobývá 

trhy globálně po celém světě a evropa je jejím další metou. 

elevate ctí osvědčené konstrukční metody a moderní tkaniny, 

navržené pro maximální komfort a dlouhou životnost. tato 

přirozená kolekce vyvažuje módní kombinace trendů do města 

i do přírody.
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slazenger je přední globální sportovní společnost s dlouhou a 

význačnou historií. Její nadčasová sportovní kolekce vyzařuje 

retro styl a zároveň splňuje moderní požadavky na kvalitní  

zhotovení. slazenger má důvěryhodnou pověst udržovanou 

napříč kolekcemi sportovního oblečení, oděvů pro volný čas, 

tašky, brašny, batohy a doplňky, které poskytují výherní 

kombinaci stylu, pohodlí a funkčnosti.
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Us Basic je one-stop-shop pro všechny vaše oblíbené nezbyt-

nosti s nejlepším poměrem ceny a kvality. tato úspěšná znač-

ka nabízí neuvěřitelně univerzální sbírku textilních příležitostí, s 

širokým spektrem stylů a velikostí od s až 4XL, a to pro muže, 

ženy a děti všech věkových kategorií. Široká škála jak jasných, 

tak základních barev znamená, že tato cenově dostupná  

kolekce má vždy něco pro každého.
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>  01 >  10 >  05 

>  99 

>  38 >  49 

>  24 >  33 >  25 

>  44 

>  60 >  70 

>  86 >  96 *

>  68 

>  95 

 m   38011   s-XXXl   f   38012   s-XXl 
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* Single jersey, 90% česaná bavlna s vysokým zákrutem, 10% viskóza.

bílá žlutákhaki

černá

švestková navy

burgundy oranžováčervená

modrá

vojenská zelená

odstíny šedé

zelené jablko

antracitová

nanaimo triko

Single jersey, 100% česaná bavlna s vysokým 
zákrutem.
160GSM

•Boční švy
•1x1 žebrový úplet výstřihu bez stehování  

na lemu
•Řetízkový steh
•Potisk loga na zádech
•Předsráženo
•Sametový průramník
•Snadné pro dekoraci, jemný povrch pro potisk
•Měkký pocit pro pokožku
•Silueta klasického krátkého rukávu
•Detaily s vybraným stehem 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 134
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m  38011 01
f  3801201   

m  38011 05
 f 3801205 

m  38011 10
 f 3801210 

m  38011 24
 f 3801224 

m  38011 25
f 38012  25

m  38011 38
 f 38012 38

m  38011 44
f 38012  44

m  38011 49
f 3801249  
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Každodenní kvalita je nyní ještě 
univerzálnější, o 60 % více barevných 
variant u tohoto odborně zpracovaného 
trička pro všechny příležitosti.

 bílá

 
 

 khaki

 žlutá

 burgundy

 červená

 švestková

 modrá  navy
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m  38011 33
f 3801233  

m  38011 60
f 3801260  

m  38011 68
f 3801268  

m  3801170 
f 3801270  

m  3801186 
f 3801286  

m  38011 95
f 3801295  

m  38011 96
f 3801296  

m  38011 99
f 38012  99
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prostě JeŠtě 
Barevnější

 oranžová
 

 zelené jablko

 vojenská zelená

 

 antracitová

 odstíny šedé

 černá
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 m   33013   s-XXl 
 f   33014   s-Xl 
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bílá šedánavy

černá

carVe triko S  
dLoUHým rUkáVem

95% bavlna, 5% elastan.
200 GSM

•Boční švy
•kolárek ve shodné tkanině
•Slazenfer potisk na levém bočním švu 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 309

 



 2726   
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>  99 

 m   33013   s-XXl 
 f   33014   s-Xl 
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>  01 >  05 

>  95 

>  03 

>  86 

>  96 *

>  26 

>  38 

>  10 

>  25 >  24 

>  99 

>  33 

>  40 >  49 

>  60 >  70 

>  44 

>  68 

 m   38080   s-XXXl   f   38081   s-XXl   k   38082   104-152 
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* Piqué úplet, 90% bavlna, 10% viskóza.

bílá khaki

antracitová

bílá -navy

odstíny šedé

červená-bílá

švestková

žlutá

červenáburgundy

černá

oranžová

světle modrá navy

vojenská zelená

modrá

zelené jablko

caLgary PoLokošiLe

Piqué úplet, 100% bavlna.
200GSM

•Předsráženo
•1x1 žebrový úplet výstřihu a manžetek
•Sametová lemovka výstřihu
•Boční rozparek s vnitřní sametovou lemovkou
•Předsunutá zpevňující lemovka výstřihu s 

řetízkovým stehováním
•logo tištěné v barvě na zádech
•Pánský a dětský výstřih se 2 gravírovanými 

knoflíčky
•Dámský střih s výstřihem se 3 embosovanými 

knoflíčky
•Corporate pohodlná polokošile
•Detaily s vybraným stehem 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mfk

      

  CZK 296
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• SametoVá LemoVka VýStřiHU

• PánSký a dětSký VýStřiH Se 2 graVíroVanými knoFLíčky

• dámSký StřiH S VýStřiHem Se 3 emBoSoVanými knoFLíčky

• 1x1 žeBroVý úPLet VýStřiHU a manžetek

• Boční roZParek S Vnitřní SametoVoU LemoVkoU

• detaiLy S VyBraným SteHem

• Logo tištěné V BarVě na ZádecH
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• PředSráženo

• PředSUnUtá ZPeVňUjící LemoVka VýStřiHU S řetíZkoVým SteHoVáním

• corPorate PoHodLná PoLokošiLe
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>  01 >  49 >  25 

>  99 

 m   31104   s-XXXXl 
 f   31105   s-XXl 
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bílá navyčervená

černá

SeattLe  
PoLo dLoUHý rUkáV

Piqué steh ze 100% česané bavlny.
180GSM

•Tato polokošile s dlouhým rukávem má moderní, 
přesto klasický design

•1x1 plochý žebrový úplet výstřihu
•Pánský se 2 knoflíčky, dámský se 4 knoflíčky ve 

výstřihu, knoflíčky v barvě 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 242
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>  01 >  42 >  25 

>  99 

>  49 >  90 >  68 

   33086   s-XXl 
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bílá nebeská modřčervená

černá

navy šedázelené jablko

UmPire  
PoLo dLoUHý rUkáV

Piqué steh 100% česaná bavlna.
200-220g/m²

•Polokošile s dlouhým rukávem, límečku a 
manžetek z 1x1 žebrového úpletu

•výstřih s dvěma gravírovanými knofíčky v barvě
•Potištěná zpevňující lemovka výstřihu s rybím 

stehem
•Praporková značka na bočním švu 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

      

  CZK 459
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>  99      

>  49 >  90 >  68 

   33093   s-Xl 
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bílá nebeská modřčervená

černá

navy šedázelené jablko

VoLLey dámSké  
PoLo dLoUHý rUkáV

Piqué steh 95% bavlna, 5% elastan.
200GSM

•Módní vypasovaná polokošile s dlouhým 
rukávem

•1x1 plochý žebrový úplet výstřihu s 
embosovaným lemem

•výstřih s dvěma perleťovými gravírovanými 
knofíčky Slazenger

•Zpevňující kontrastní lemovka výstřihu ve 
shodné tkanině

•Tištěná hlavní značka ve vnitřním sedle 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

      

  CZK 459
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>  01 >  49 >  25 

>  99 

>  86 >  96 *>  95 

 m   38086   s-XXXl 
 f   38087   s-XXl 
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bílá navyčervená

černá

odstíny šedéantracitová

oakViLLe PoLokošiLe 
dLoUHý rUkáV

100% bavlněné piqué.
200GSM

•Předsráženo
•1x1 plochý žebrový úplet výstřihu
•Sametová lemovka výstřihu
•Boční rozparek s vnitřní sametovou lemovkou
•Předsunutá zpevňující lemovka výstřihu s 

řetízkovým stehováním
•logo tištěné v barvě na zádech
•Pánský výstřih se 2 knoflíčky, dámská se 3
•knoflíky z gravírovaným logem
•Detaily s vybraným stehem 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 409

 

* 90% bavlna,, 10% viskóza, piqué.
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m  38086 01
f  38087 01

m  38086 95
f  38087 95

m  38086 25
f  38087 25

m  38086 96
f  38087 96
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Vrstvení oděvů v zimních měsících 
je skvělou příležitostí ke zdokonalení 
vašeho vzhledu díky těmto pohodlným 
polokošilím s dlouhým rukávem a v 
teplých barvách.

 bílá

 antracitová

 červená

 odstíny šedé
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m  38086 49
f  38087 49

m  38086 99
f  38087 99

m  38086 86
f  38087 86
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ZahřeJte se v 
ZiMní MóDě

 navy

 černá
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>  62 m 40f >  99 mf>  10 m 01f

 m   31784   s-XXl 
 f   31168   s-XXl 
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světle modrá černábílá

aSPen caSUaL košiLe 
dLoUHý rUkáV

Oxford tkanina ze 70% bavlny a 30% PE.  
130x45 45/16.
130g/m²

•Pánský střih s límečkem na knoflíčky
•Perleťové knoflíčky
•k dispozici dlouhý i krátký rukáv
•Dámský model je vypasovaný a má perleťové 

knofléčky
•Pánský s náprsní kapsou 

 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 m

      

  CZK 418
 

 f

      

  CZK 399
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>  01 >  47 >  25 

>  99 

>  49 >  98 >  95  *

   3175M   s-XXXXl 
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* Úplet z 85% bavlny, 15% viskózy. Česáno na rubové straně.

bílá royal modrá klasikčervená

černá

navy antracitovápopelově šedá

atLanta kLaSická 
mikina

50% bavlna, 50% PE. Česáno na rubu.
260g/m²

•1x1 žebrový úplet výstřihu a spodního lemu s 
elastanem

•Dvojité stehování výstřihu a průramníku 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

      

  CZK 324

 



50   

>  01 >  49 >  26 

>  96  * >  99 

   33s26   s-XXl 
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* Úplet z 90% česané bavlny s 10% viskózy. Česáno na rubu.

bílá navyčervená

sportovní šedá černá

mikina coLLege

Úplet 80% česaná bavlna s 20% PE. 
Česáno na rubu.
280g/m²

•1x1 plochý žebrový úplet výstřihu, manžetek a 
spodního lemu s elastanem

•Dvojité stehování výstřihu a spodního lemu
•Praporková značka na bočním švu
•Tkaná Slazenger zpevňující lemovka výstřihu 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

     

  CZK 513
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>  01 >  40 >  25 

>  95 

>  44 >  60 >  49 

>  99 

   38210   Xs - XXXl 
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bílá světle modráčervená

antracitová

modrá navy

černá

SUrrey mikina

Steh z 80% bavlny a 20% PE, česáno na rubu.
300GSM

•2x2 žebrový úplet v-vkládek vpředu na středu
•2x2 žebrový úplet manžetek a spodního lemu
•logo tištěné v barvě na zádech
•Sametový průramník
•Počesané na rubu pro měkký a teplý pocit 

pohodlí.
•Předsráženo 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

      

  CZK 754
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 m   33230   s-XXXl 
 f   33228   s-XXl 
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navy černášedá

tie Breaker PULLoVer S 
VýStřiHem do V

Plochý úplet ze 100% bavlny. Vel 12.

•výšivka Slazenger zepředu
•Sofistikovaný pulover s výstřihem do v, s 1x1 

žebrovým úplety lemů
•Dokonale módní 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 675
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>  49 >  99 >  90 

 m   33229   s-XXXl 
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navy-šedá černá-šedášedá-černá

Set QUarter ZiP 
PULLoVer

Plochý steh ze 100% bavlny. Vel 12.

•Dokonale módní
•kovový zip v kolárku
•kontrastní barva na rubu límečku
•výšivka Slazenger zepředu
•kožené táhlo zipu s logem Slazenger 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

   

  CZK 675
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>  01 mfk  >  42 mfk  >  25 mfk  

>  99 mfk  

>  49 mfk >  95 mk      >  96 f  >  62 mfk  

 m   33220   s-XXXl   f   33221   s-XXl   k   33222   104 - 164 
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bílá nebeská modřčervená

černá

navy odstíny šedéjasně zelená

race mikina S kaPUcí

Steh z předeprané 80% bavlny a 20% PE. Česáno 
na rubu.
300GSM

•Pohodlná, klasická mikina s plnozipem a 
kapucou

•raglánové rukávy
•krycí kovový zip
•kapsy na ruce
•Gravírovaná kovovávětrací očka
•Žebrový úplet manžetek a spodního lemu
•krycí steh na švech
•Slazenger potisk na kapse
•vnitřní kapsa na přehrávače
•Pánská i dámská mikina nabízí brandované 

zdrhovadlo Slazenger v kapuci 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mfk

      

  CZK 675
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>  01 >  33 >  25 

>  95 

>  44 >  60 >  49 

>  99 

 m   38211   s-XXXl  f  38212   s-XXl   k   38213   104-152 
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bílá oranžováčervená

antracitová

modrá navy

černá

arora mikina S kaPUcoU 
a dLoUHým ZiPem

Tkanina z 80% bavlny a 20% PE. Česáno na rubu.
300GSM

•2x2 žebrový úplet manžetek, spodního lemu a 
bočních panelů

•klokaní kapsa
•Pánský a damský model se zdrhovadlem v 

kapuci
•Podšívka single jersey uvnitř kapuce
•Sedlo ve shodné tkanině
•Sametová lemovka výstřihu
•kontrastní rybí steh rubu kapuce
•logo tištěné v barvě na zádech
•Postříbřená očka s gravírovaným logem
•Počesané na rubu pro měkký a teplý pocit 

pohodlí. 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 1079

 k

      

  CZK 998
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EOY_LABEL13_J

• 2x2 žeBroVý úPLet manžetek, SPodníHo LemU a BočnícH PaneLů

• kLokaní kaPSa

• PánSký a damSký modeL Se ZdrHoVadLem V kaPUci

• PodšíVka SingLe jerSey UVnitř kaPUce

• kontraStní ryBí SteH rUBU kaPUce

• SametoVá LemoVka VýStřiHU

• Logo tištěné V BarVě na ZádecH
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 ArOrA Hooded 
FULL ZiP Sweater 
 m   38211   

 f   38212  

 k   38213   

EOY_LABEL13_J
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y

• SedLo Ve SHodné tkanině

• PoStříBřená očka S graVíroVaným Logem

• PočeSané na rUBU Pro měkký a tePLý Pocit PoHodLí.
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>  99 >  49 

   33231   Xs-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

černá-šedánavy-slonová kost

VarSity BUnda

French terry steh ze 100% bavlny.
420 GSM

•2x2 žebrový úplet výstřihu, manžetek a 
spodního lemu

•kapsy na ruce
•Slazenger knoflík uprostřed předního zapínání
•Slazenger značka na rukávu 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • PcP • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

      

  CZK 1214
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>  01 mfk >  33 mfk>  05 mf

>  54 mf >  65 mf

>  42 mfk >  43 f 49m >  47 mfk

>  64 mf

>  69 m  49fk >  90 mf

>  99 mfk

>  74 m 25fk

 m   31750   s-XXXXl   f   31482   s-XXl   k   31483   104 - 164 

     

EOY_LABEL13_J

bílá oranžová-černákhaki

zelená-popelově 
šedá

středně  
zelená-navy

nebeská modř světle modrá-navy royal modrá 
klasik-černá

navy-popelově 
šedá

navy-navy šedá

černá-černá

červená-popelově
šedá

naSHViLLe  
FLeeceoVá BUnda

Fleece s nežmolkující úpravou 100% PE. 
Oboustranně česaný.
280g/m²

•Už nikdo nenastydne s touto fleeceovkou pro 
celou rodinu

•Přední zapínání na celozip
•šatnové poutko
•Dámský fleece je vypasovaný 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 431

 

 k

      

  CZK 377
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>  01 >  42 >  25 

>  49 >  99 

 m   33486   s-XXXl 
 f   33487   s-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

bílá nebeská modřčervená

navy černá

droPSHot 
microFLeece BUnda

Microfleece ze 100% PE, oboustranně česáno.  
1 strana protižmolkující,.
190GSM

•Pažní kapsa na zip
•kapsy na ruce
•Pánský se zipy na kapsách pro ruce
•elastický lem manžetek a spodního lemu bundy 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 783
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>  01 >  47 >  25 

>  49 >  99 

 m   33484   s-XXl 
 f   33483   s-Xl 

     

EOY_LABEL13_J

bílá royal modrá klasikčervená

navy černá

Score 
PowerFLeece BUnda

Fleece s úpravou proti žmolkování ze 100% PE. 
Česáno na rubu. Podšívka kapsy ze 100% PE 
síťoviny.
240gsm

•Přední zapínání na celozip
•2 přední kapsy
•náprsní kapsa na zip
•vnitřní bouřková chlopeň
•Dámský střih je Běžný 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

     

  CZK 1053
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>  01 >  44 >  25 
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>  49 >  95 >  68 

 m   39482   s-XXXl 
 f   39483   s-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

bílá modráčervená

černá

navy antracitovázelené jablko

BroSSard BUnda 
microFLeece

100% PE microfleece, oboustranně česáno, 
protižmolkující úprava z jedné strany.
190GSM

•kapsy na ruce na zip
•elastický lem manžetek a spodního lemu bundy
•Díry pro palce
•raglánové rukávy
•izolace
•Sametová lemovka výstřihu
•lehká fleeceová bunda
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•kontrastně barvené lemy v kapse 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 809
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>  01 >  49 >  25 

>  99 

 m   39480   s-XXXl 
 f   39481   s-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

bílá navyčervená

černá

mani  
PowerFLeece BUnda

Jersey steh z 89% PE a 11% Elastan, česáno na 
rubu.
245GSM

•4směrný streč
•Díry pro palce
•elastický lem manžetek a spodního lemu bundy
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•kapsa pro přehrávač uvnitř pravé kapsy
•reflexní potisk loga na zádi
•izolace
•kapsy na rukávu a pro ruce se zipy
•Sametová lemovka výstřihu
•reflexní pásek podél předního zipu a šíje 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 1268
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EOY_LABEL13_J

• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• reFLexní PáSek PodéL PředníHo ZiPU a šíje

• kaPSa Pro PřeHráVač UVnitř PraVé kaPSy

• kaPSy na rUkáVU a Pro rUce Se ZiPy

• reFLexní PotiSk Loga na Zádi

• eLaStický Lem manžetek a SPodníHo LemU BUndy

• díry Pro PaLce
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MANI Power 
FLeece jacket 
 m   39480   

 f   39481   
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• iZoLace

• 4Směrný Streč
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>  25 >  49 >  47 

>  68 >  99 

 m   31431   s-XXXl 
 f   31432   s-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

červená navyroyal modrá klasik

zelené jablko černá

VeSta HaStingS

100PE Taslon s AC povlakem. Podšívka  
100% PE taft.

•odnímatelná kapuca
•Dvě přední kapsy
•šatnové poutko
•neviditelný zip na zádi pro dekoraci pro přístup 

k potiskovým plochám
•Zipper inside chest to acces decoration area
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 632
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 m   33425   s-XXXl 
 f   33426   s-XXl 

     

EOY_LABEL13_J

navy černájasně zelená

mixed doUBLeS VeSta

Diamantové tkaní ze 100% nylonu s AC bílým 
povlakem.

•odnímatelná kapuca
•Zdrhovadlo s olivkami v kapuci a spodním lemu 

s nastavitelnými stoppery
•kapsy na ruce
•šatnové poutko
•vnitřní kapsa
•kontrastní barva podšívky single jersey
•Zip v podšívce pro přístup potiskovým plochám 

 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 1215
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>  25 >  44 >  33 
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 m   39420   s-XXXl 
 f   39421   s-XXl 

       

EOY_LABEL13_J

červená modráoranžová

antracitová

navy

černá

FairView LeHká  
PéřoVá VeSta

100% nylon, 20D. 80/20 peří/prachové peří.

•Tkanina odolná peří
•kapsy na ruce a náprsní kapsy na zip
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•With elastic binding at bottom and armholes
•vodě odolné, prodyšné a větru odolné
•reflexní potisk loga na zádi
•light weight insulating down bodywarmer
•Táhla zipu s příjemným gripem
•With extra antricite easy grip zipperpullers
•Bodywarmer version of the reddot award 

winning Scotia jacket 
 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 1999
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EOY_LABEL13_J

• tkanina odoLná Peří

• kaPSy na rUce a náPrSní kaPSy na ZiP

• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• witH eLaStic Binding at Bottom and armHoLeS

• reFLexní PotiSk Loga na Zádi

• táHLa ZiPU S Příjemným griPem
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 FAIrVIEW LigHt 
down Bodywarmer 
 m   39420  

 f   39421   
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• LeHká iZoLační PéřoVka

• Vodě odoLné, Prodyšné a VětrU odoLné

• witH extra antricite eaSy griP ZiPPerPULLerS

• Bodywarmer VerSion oF tHe reddot award winning Scotia jacket
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 m   31327   s-XXl 
 f   31328   s-Xl 

     

EOY_LABEL13_J

červená navyroyal modrá klasik

černá

SoFtSHeLLoVá BUnda

•interlock tkanina ze 100% Pe vázaná se 100% 
Pe síťovinou

•voděodolná a prodyšná bunda
•reflexní lem na přední i zadní kapse se zipem
•nastavitelné manžetky
•elastické zdrhovadlo se stoppery v kapuci
•šatnové poutko
•vnitřní kapsa
•Zip v podšívce pro přístup potiskovým plochám 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

     

  CZK 1299
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 m   33306   s-XXXl 
 f   33307   s-XXl 

       

EOY_LABEL13_J

slonová kost-šedá nebeská  
modř-šedá

červená-šedá

černá-šedá

navy-šedá šedá-černástředně  
zelená-šedá

matcH SoFtSHeLLoVá 
BUnda

Steh single jersey ze 100% PE česaného se 100% PE 
mikrofleece.
360gsm

•voděodolná softshellová bunda
•Prodyšné
•nastavitelná kapuca elastickým zdrhovadlem a 

olivkami
•Přední a pažní kapsy s oboustranným zipem
•nastavitelné manžetky na suchý zip
•Zdrhovadlo ve spodním lemu s olivkami
•Prodloužená záda
•Slazenger gumová značka zepředu 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

      

  CZK 1485
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 m   39311   s-XXXl 
 f   39312   s-XXl 

     
    

EOY_LABEL13_J

červená antracitovánavy

černá

LangLey SoFtSHeLLoVá 
BUnda

90% PE, 10% Elastan, pletenina vázená se 100% 
PE microfleece.
300GSM

•odnímatelná kapuca se zdrhovadlem a olivkami
•obrácené zipy vepředu a na kapsách pro ruce
•nastavitelné manžetky na suchý zip
•reflexní potisk loga na zádi
•5000mm voděodolný
•3000mm prodyšnost
•Tkanina se 4směrným strečem
•větruodolný
•easy grip zipper pullers (with second set in 

antricite) 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 1889
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 m   38307   s-XXXl 
 f   38308   s-XXl 
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* 100% Pe tkanina vázaná se 100Pe microfleece.,100ˇPe tkanina vázaná 
na 100% Pe microfleece.

černáodstíny šedé

cHatHam 
SoFtSHeLLoVá BUnda

95% PE, 5% Elastan, pletenina vázaná se 100% PE 
microfleece.
315GSM

•odnímatelná kapuca se zdrhovadlem a olivkami
•Dvoucestný přední zip
•kapsy na ruce a náprsní kapsy na zip
•vitřní úpletové manžetky
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•Dámský model s 3/4 délky a bočním rozparkem
•3000mm voděodolnost, 800mm prodyšnost
•Tkanina se 4směrným strečem
•Bouřková chlopeň se skrytými druky a 

dvoucestným zipem
•Pánský s nastavitelným spodním lemem a 

elastickým zdrhovadlem s olivkami
•kapsa s průchodkou pro přehrávač na rubu 

oděvu 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 2430
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 m   33328   s-XXl 
 f   33329   s-Xl 

     

EOY_LABEL13_J

navy černá

VrStVená BUnda

Pongee tkanina ze 100% nylonu s povlakem Cire.

•lehká bunda
•vsádky z elastické tkaniny pro pohodlný střih
•Počesaná tkanina na rubu pro zlepšenou 

regulaci tepla
•Zip v podšívce pro přístup potiskovým plochám 

 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 2025
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 m   39301   s-XXXl 
 f   39302   s-XXl 
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slonová kost modráčervená

černá

LaBrador BUnda

100% Nylon Dobby Taslon s čirým PU povlakem.

•5000/5000 voděodolnost, prodyšnost
•nastavitelná kapuca a spodní lem elastickým 

zdrhovadlem a olivkami
•kšilt nastavitelný kovovým drátkem
•obrácené zipy vepředu a na kapsách pro ruce
•elastické manžetky
•všechny švy podlepeny
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•reflexní potisk loga na zádi
•lze nosit samostatně nebo vrstveně s bundou 

Scotia
•easy grip zipper pullers (with second set in 

antricite) 
 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 2159
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EOY_LABEL13_J

• naStaViteLná kaPUca a SPodní Lem eLaStickým ZdrHoVadLem a oLiVkami

• kšiLt naStaViteLný koVoVým drátkem

• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• oBrácené ZiPy VePředU a na kaPSácH Pro rUce

• táHLa ZiPU S Příjemným griPem

• reFLexní PotiSk Loga na Zádi

• eLaStické manžetky
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 LABrADOr 
jacket 
 m   39301  

 f   39302   
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• 5000/5000 VoděodoLnoSt, ProdyšnoSt

• VšecHny šVy PodLePeny
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 m   39305   s-XXXl 
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červená modráoranžová

antracitová

navy

černá

Scotia LeHká PéřoVá 
BUnda

100% Nylon, 20D. 80/20 peří/prachové peří. 
115GSM.

•Tkanina odolná peří
•kapsy na ruce a náprsní kapsy na zip
•kapsa na rukávu se zipem vhodná pro dekoraci
•elastický lem manžetek a spodního lemu bundy
•easy grip zipper pullers (with second set in 

antricite)
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•vodě odolné, prodyšné a větru odolné
•reflexní potisk loga na zádi
•lehká izolační péřovka
•lze nosit samostatně nebo vrstveně s bundou 

labrador 
 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 2429
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EOY_LABEL13_J

• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• kaPSa na rUkáVU Se ZiPem VHodná Pro dekoraci

• táHLa ZiPU S Příjemným griPem

• kaPSy na rUce a náPrSní kaPSy na ZiP

• reFLexní PotiSk Loga na Zádi

• tkanina odoLná Peří

• eLaStický Lem manžetek a SPodníHo LemU BUndy

Prohlášení Poroty ocenění red dot 

award: Product design 2013

tato hřejivá a leHká BUnda 

PředStaVUje PromyšLenoU komBinaci 

měStSkéHo žiVotníHo StyLU a FUnkční 

VýStroje. roVný StřiH SPLňUje 

PožadaVky nejširší SkUPiny ZákaZníků 

oHLedně eFektiVní FUnkčnoSti a 

atraktiVníHo VZHLedU.
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 SCOTIA LIGHT 
down jacket 
 m     39305  

 f    39306    
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• LeHká iZoLační PéřoVka

• Vodě odoLné, Prodyšné a VětrU odoLné
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 m   31322   s-XXXl 
 f   31321   s-XXl 
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bílá červenážlutá

navy černá

oranžová royal modrá klasiknebeská modř

zelené jablko

HaSting Parka

Lícová tkanina ze 100% PE Taslon s AC povlakem. 
Podšívka ze 100% PE prošívaného taftu. Vycpávka 
ze 100% PE.

•Tato parka naplní vaše veškeré potřeby
•nepromokavé
•Skládací kapuce v límečku se zdrhovadlem a 

stoppery
•Přední panel se suchým zipem
•Dvě přední kapsy
•nastavitelné manžetky
•Fleeceová podšívka uvnitř výstřihu
•šatnové poutko
•vnitřní kapsa a kapsa na mobil 

 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

   

  CZK 799
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>  95 

   38305   Xs - XXXl 
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antracitová

BLackcomB Parka

100% Nylon ribstop s PU povlakem.

•voděodolné zipy předního zipu a zipů kapes
•všechny švy podlepeny
•nastavitelný spodní lem elastickým zdrhovadlem 

a olivkami
•vnitřní kapsy single jersey Pe elastan
•kontrastně barvená taftová podšívka
•Zip na hrudi a ve spodním lemu pro přístup 

potiskovým plochám
•Táhla zipu s příjemným gripem
•5000/5000 voděodolnost, prodyšnost 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 

    

  CZK 2591
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>  25 >  49 >  44 

>  99 

 m   39309   s-XXXl 
 f   39310   s-XXl 

       

EOY_LABEL13_J

červená navymodrá

černá

caLedon PéřoVá Parka

100% nylon, twillový taft s PU zjemněným povlakem 
a úproavou proti průniku peří. 80/0 peří/prachové 
peří. 350GSM.

•8000/5000 voděodolnost, prodyšnost
•odnímatelná kapuca se zdrhovadlem a olivkami
•Chlopně kapuce uložitelné v kapsičkách
•kapsy na ruce se zpevněnými zipy
•nastavitelné manžetky na suchý zip
•nastavitelný spodní lem elastickým zdrhovadlem 

a olivkami
•neviditelný zip na zádi pro dekoraci pro přístup 

k potiskovým plochám
•reflexní potisk loga na zádi
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•vnitřní kapsy 

 
 

doporučená dekorace: Sítotisk
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 3483
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• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• neViditeLný ZiP na Zádi Pro dekoraci Pro PříStUP k PotiSkoVým PLocHám

• odnímateLná kaPUca Se ZdrHoVadLem a oLiVkami

• cHLoPně kaPUce ULožiteLné V kaPSičkácH

• kaPSy na rUce Se ZPeVněnými ZiPy

• reFLexní PotiSk Loga na Zádi

• naStaViteLné manžetky na SUcHý ZiP
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CALEDON 
down Parka 
 m   39309   

 f    39310      
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• 8000/5000 VoděodoLnoSt, ProdyšnoSt
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>  01 >  42 >  25 

>  99 

 m   33319   s-XXXl 
 f   33320   s-XXl 

      
  

EOY_LABEL13_J

bílá nebeská modřčervená

černá

grand SLam Parka

100% Nylon Taslon s měkčeným PU povlakem.

•Zpevněné kapsy na ruce a na rukávech
•voděodolná, větruodolná a prodyšná bunda
•vnitřní bouřková chlopeň s ochranou brady
•Zdrhovadlo s olivkami v kapuci a spodním lemu 

s nastavitelnými stoppery
•Prodloužená záda
•odnímatelná kapuca a sněžný pás
•Zpevněné detaily na rameni
•náprsní kapsa na zip
•Dvoucestný voděodolný přední zip
•vnitřní kapsy 

 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

   

  CZK 4023
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• ZPeVněné kaPSy na rUce a na rUkáVecH

• Vnitřní BoUřkoVá cHLoPeň S ocHranoU Brady

• odnímateLná kaPUca a Sněžný PáS

• ZPeVněné detaiLy na rameni

• náPrSní kaPSa na ZiP

• Vnitřní kaPSy
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GrAND SLAM 
Parka

• VoděodoLná, VětrUodoLná a Prodyšná BUnda

• ProdLoUžená Záda

• dVoUceStný VoděodoLný Přední ZiP



126   

>  99 

 m   33324   s-XXl 
 f   33325   s-Xl 
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černá

wiLdcard Parka

Diagonal Ottoman tkanina ze 100% PE s měkčeným 
PU povlakem. Podšívka ze 100% PE.

•odnímatelná kapuca
•odnímatelný límec
•raglánové rukávy
•Bouřková chlopeň se skrytými druky
•náprsní kapsa, 2 kapsy na paži a pro ruce s 

kontrastními zipy
•voděodolná, větruodolná a prodyšná bunda
•vitřní úpletové manžetky
•Dámský model s kapou na pomádu na rty v 

bouřkové chlopni
•Zip v podšívce pro přístup potiskovým plochám
•vnitřní kaspa s okénkem umožňujícím psaní na 

dotykové obrazovce 
 
 

doporučená dekorace: transfer
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita nekarcinogenní 
barviva • aPeo

 mf

    

  CZK 4563
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>  11105802  

>  11105801  >  11105800  

     

>  11105702  

>  11105701  >  11105700  
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šáLa BroacH
100% acrylic.

Pletená šála. 
180 x 26 cm 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 263

 
burgundy

 
antracitová

 
bílá

kLoBoUk SPire
100% acrylic.

acrylicová pletenina s fleeceovou 
podšívkou 180GSM. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 99

 
burgundy

 
antracitová

 
bílá
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>  11105603  
     

>  11105604  >  11105600  >  11105602  >  11105601  

>  11105502  

     

>  11105504  >  11105503  >  11105500  >  11105501  
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zelené jablko

šáLa redwood
260GSM fleece.

Fleeceová šála zhotovená z 
oboustranně nežmolkujícího 
mateirálu. 
180 x 26 cm 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 107
 

červená
 

bílá
 

royal modrá
 

černá

 
royal modrá

kLoBoUk 
caLiBer
Fleece 200GSM.

Fleeceový klobouk z 
protižmolkujícího materiálu na 
lícové straně. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 77 červená
 

zelené jablko
 

bílá
 

černá
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>  11105306  >  11105305  >  11105304  >  11105303  >  11105300  >  11105307  >  11105301  

>  11105404  

     

>  11105406  >  11105405  >  11105400  >  11105403  >  11105402  >  11105407  >  11105401  
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antracitová

LeVeL čePka
100% Acrylic.

Dvouvrstvá čepka z acrylicu. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 80

 
navy

 
royal modrá

 
oranžová

 
červená

 
bílá zelené jablko

 
černá

 
oranžová

šáLa mark
100% acrylic.

Dvouvrstvá acrylicová šála. 
180 x 26 cm 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 199

 
navyroyal modrá

 
bílá

 
červenáantracitová

 
zelené jablkočerná



136   

EOY_LABEL13_J



 137

     

     

>  11104302  

>  11104301  >  19548700  >  11104300  >  19548701  
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>  11106004  >  11106000  >  11106002  >  11106001  
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zelené jablko

irwin čePka
Acrylic.

jednovrstvá čepka ze 100% 
akrylicu. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 50

odstíny 
šedé

černá
 

červená
 

navy

 
červená

šáLa coLUmBUS
Acrylic.

jednovrstvá šála zhotovená ze 
100% acrylicu. 
160 x 20 cm 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 82

 
zelené 
jablko

 
černá

 
šedánavy



138   

EOY_LABEL13_J



 139

EOY_LABEL13_J

Tyto fleeceové čepice, rukavice a šály, nezbytné doplňky 

každého zimního šatníku, nabízejí široký výběr barev. Můžete 

si s nimi pohrát a doladit k oblečení, nebo nakombinujte 

všechny 3 kusy do odlehčeného stylu. Ať si vymyslíte do 

zimního mrazu jakýkoli vzhled, my jsme ho již zajistili!
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>  11106202  

     

>  11106203  

>  11106200  

>  11106201  

>  11106103  

     >  11106100  >  11106102  >  11106101  

EOY_LABEL13_J

 
nebeská 
modř

šáLa / kLoBoUk 
cHicago
Fleece 200GSM.

výrobek lze použít nejenom jako 
šálu, ale po zatáhnutí zdrhovací 
šňůry také jako klobouk. 
vyrobeno z oboustranně 
nežmolkijícího fleece. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 46
 

červená

bílá

 
černá

červená

rUkaVice 
BUFFaLo
Fleece 220GSM.

Pár fleeceových rukavic 
vyrobený z nežmolkujícího 
materiálu na lícové straně. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 63

 
bílá nebeská 

modř

 
černá
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nebeská 
modř

šáLa cLeVeLand
Fleece 220GSM.

Fleeceová šála vyrobená z 
oboustranně nežmolkujícího 
materiálu. 
160 x 20 cm 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 66

 
červená

 
bílá

 
černá

 
červená

kLoBoUk 
BoSton
Fleece 220GSM.

Fleeceový klobouk vyrobený 
z oboustranně nežmolkujícího 
materiálu. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 53

bílá
 

nebeská 
modř

černá

bílá

kLoBoUk 
denVer
Fleece 220GSM.

Fleeceový klobouk z 
nežmolkujícího materiálu na 
lícové straně. 
 
 

doporučená dekorace: Výšivka
Vyhovění: aZo • Formaldehyd • Použita 
nekarcinogenní barviva

   

  CZK 36

 
červená

nebeská 
modř

černá
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nebeská 
modř

 
červená
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Xs s M L XL XXL XXXL XXXXL

89 95 101 107 113 119 125 131

78 83 89 100 106 112 118 124

87 93 99 105 111 117 123 129

s M L XL XXL

84 90 96 102 108

66 72 78 84 90

84 90 96 102 108

104 116 128 140 152 164

54 62 70 78 86 94

50 58 66 74 82 90

54 62 70 78 86 94

EOY_LABEL13_J

najDěTe Si 
Vaši Velikost

Pánské

hrudník

Pas

Boky

dámské

hrudník

Pas

Boky

dětské

hrudník

Pas

Boky

BoKy

pas

hrUdníK
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Xs s M L XL XXL XXXL XXXXL

89 95 101 107 113 119 125 131

78 83 89 100 106 112 118 124

87 93 99 105 111 117 123 129

a B c

a B c

EOY_LABEL13_J

vypasovaný střih 
(taiLor fit): 
Tento artikl je díky použitému 

materiálu designován k obejmutí 

tvaru vašeho těla, čímž akcentuje 

křivky těla nositele/nositelky.

Běžný střih 
(regULar fit): 
oděv s přímým střihem v pasu, 

obepíná tělo a není ani příliš 

vypasovaný, ani příliš volný.

voLný střih 
(reLaXed fit): 
oděv je volnější a pohodlný,  

splývá více po těle.

najDěTe Si, 
co Vám padne
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tasLan > a
Pletací metoda používající nylonovou přízi k 

vytvoření texturované tkaniny, která je mírně 

lesklá a pevná.

MicrofLeece > B
Microfleece je jemnějsí, měkčí a pružnější 

verze více známého polar fleece.

ripstop > c
Tkaniny ripstop jsou tkaniny vyrobené 

z nylonu, za použití speciální posilující 

techniky, která je vytváří odolné otěru a 

trhlinám. v průběhu tkaní jsou posilující 

vlákna vplétána v pravidelných intervalech 

do vzorku.

steh piqUé > d
Tkanina se zřetelnějsí texturou obvykle 

užívaná na polokošile.

steh singLe Jersey > e
jednoduchý steh tkaniny zhotovený z jedné 

sady jehel. všechny stehovací očka jsou 

vedena z líce na rub tkaniny, tudíž rubová i 

lícová strana vypadá různě.
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tranSFer
Transfer je proveden nejprve sitotiskovým 
přenosem obrazu na papír a pak za vlivu horka a 
pojiva k přenosu na vybraný artikl. Tuto techniku 
lze aplikovat pro vícebarevný obraz na všechny 
druhy tkaných a pletených produktů a je to dobré 
ekonomické řešení pro vícebarevný potisk při 
malých počtech.

SítotiSk
Sítotisk dává vysokou kvalitu, dlouhou trvanlivost 
a mnohobarevnou možnost dekorace na ploché 
povrchy. inkousty jsou tlačeny síťovinovou blánou 
a vytváří tak čisté, ostré obrázky, které jsou 
ideálními pro loga a texty. Dobré, cenově efektivní 
řešení pro vyšší počty.

VýšiVka
Tato tradiční dekorační technika je okamžitě 
rozpoznatelná jako vysoce kvalitní způsob, ktery 
velmi dobře funguje pro dodání extrapřidané 
hodnoty. výšivku lze aplikovat jak na ploché, tak 
zborcené povrchy všech druhů tkaných a pletených 
výrobku. jsme schopni vytvořit výšivku z 12 
různých barev.
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 naŠe  
DekoraČní 

Možnosti 
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‘Life is Sport and 
Sport lives in Life’

Available in 

EOY_LABEL13_J
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Podmínky Vysvětlivky
dVoUceStný ZiP Zip, který se otevírá z obou konců. 2 jezdce na jednom zipu.

4 Směrná StrečoVitoSt Pružná tkanina se všesměrnou strečovitostí

ac PoVLak
Čistá nebo mléčná povrchová úprava thaniny vyrobená z acrylicu na rubu, což dělá bundu voděodolnou a 
prodyšnou

úPraVa Proti žmoLkoVání redukce tendence žmolkování (formování jemných vláknitých kuliček na povrchu tkaniny)

křížoVý SteH zesílení namáhaných míst oděvů obsahuící linii malých mřížkových stehů provedených přes několik nití.

VáZané vrstvená struktura tkaniny, kde vrchní vrstva je adhezivně spojena s rubovou tkaninou

ProdyšnoSt Úroveň proudění vzduchu tkaninou pod daným tlakem

řetíZkoVý SteH Dekorativní steh, který spojuje linky do řetízku

cHránič Brady kus látky kryjící konec zipu k ochraně brady před skřípnutím do zipu

čeSaná BaVLna jemnější bavlněná příze, více kompaktní s méně vystupujícími vlákny

cooL Fit Povrch vlákna nebo tkaniny, který ochlazuje tělo při sportování

tkanina diagonaL ottoman Pevně tkaná, diagonálně žebrovaná tkanina

tkanina S diamantoVým VZorem vzor tkaniny ve tvaru diamantu

dVoUStranné PiQUé
Dvojitý steh se základnou ze 2 provázaných žebrových úpletů 1x1. Do v na rubu i líci tkaniny. interlock je více 
neprůsvitný než jersey a více ostrůvkový.

dVojité SteHoVání Dvojitá řada stehů obvykle používaná na lemu a rukávech

tkanina odoLná PrůnikU Peří více vrstev tkaniny vzájemně presovaných k prevenci průniku peří.

eLaStan
elastan je vyroben z přibližně 85% segmentovaného Polyuretanu (PU). jeho základní vlastností je vysoká 
elasticita.

eLaStické LemoVání Zakončení elastickým lemem

očko
očko je malý kovový kroužek vložený buď pro ventilaci (větrání)� nebo zakončení průchodky pro zdrhovací 
šňůru.

PraPorkoVá Značka Značka všitá do švu vyčnívající ze strany oděvu

FLatLock (PLocHé) SteHoVání linie spojení dvou dílů tkaniny stehováním podél jejich stran

FrencH terry SteH Struktura stehu s očky do tvaru C na rubu tkaniny

kaPSa ZiPU Malá kapsička k uschování táhla zipu.

SedLo extra vrstva tkaniny ve tvaru půlkruhu na rubu u šíje

HeatHer  kombinace vláken několika barev k vytvoření splývajícího efektu. alternativní název pro Melange (směs).

StUHa ryBí koSt Stuha s rozrušenou keprovou vazbou vytvořenou ve vertikální sekci vypadající jako rybí kost

PLáStVoVaná čeSaná BaVLna vytvořený vzorek na bavlně v česané kvalitě

interLock
konstrukce stehu zhotovená na pletacích strojích se dvěma loýi, který dává dvojitý žebrový úplet 1x1. líc i rub 
tkaniny vypadá shodně.

jerSey
jednoduchý steh tkaniny zhotovený z jedné sady jehel. všechny stehovací očka jsou vedena z líce na rub tkaniny, 
tudíž každá strana vypadá různě.

kLokanní kaPSa vakový styl kapsy zepředu oděvu

Laminace extra vrstva obvykle lepená na vnější tkaninu oděvů, pro izolaci a voděodolnost.

meLange  kombinace přízí více barev k vytvoření efektu prolínání. alternativní název pro heather.

memBrána voděodolná vrstva materiálu svázaná s tkaninou

SíťoVina Síťovina má otevřenou strukturu a umožňuje proudění vzduchu tím, že nechá projít vlhkost ven.

microFLeece Microfleece je jemnějsí, měkčí a pružnější verze více známého polar fleece.

ZPeVňUjící LemoVka VýStřiHU krycí lemovka vnitřního švu výstřihu

nyLon Polyamidové vlákno, pevné a snadno ošetřovatelná tkanina

oeko-tex® oeko-Tex® chrání spotřebitele před toxickými, dráždivými a alergenními chemickými látkami

organická BaVLna Bavlna, která byla pěstována za nepřítomnosti anorganických látek po dobu nejméně 3 let.

BroSkVoVaná PoVrcHoVá úPraVa jemně česaná tkanina se sametovým dotykem

SmyčkoVý SteH Dekorativní steh s vertikálními liniemi

LemoVání rovný pruh thaniny všitý do švu užívaný k zakončení hran tkaniny

SteH PiQUé Tkanina se zřetelnějsí texturou obvykle užívaná na polokošile.

cHLoPeň oblast zapínání oděvů

PoLyeSter (Pe)
Polyester (Pe) je specifický materiál, jež lze též znát jako polyethylene terephthalate (PeT) Polyestery obsahují 
přírodně získané chemikálie, stejně jako syntetické mateirály.

Pongee velmi obvyklá tkanina, pružná, splývavá a velmi tenká

Power FLeece
kompaktní fleece s měkčenou vněkší a česanou vnitří stranou tkaniny, více strečový a pohodlný než obvyklý 
fleece

PředSrážení Proces srážení na nenastříhané tkanině k minimalizaci srážení při praní

PU PoVLak
Čistá nebo mléčná povrchová úprava z Polyuretanu (PU) na rubu materiálu, dotváří bundu voděodolnou a 
prodyšnou.

TexTilní glosář
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Dvě tkaniny laminovány do jedné, vytváří synergizovanou tkaninu, která má 
vlastnosti obou.

xs: Tento artikl je k dispozici ve velikosti xs.

K dispozici pro muže, ženy a děti.

K dispozici pro muže a ženy

Předsráženo. Tkanina nebo oděv byl srážen v průběhu výroby k minimalizaci 
srážení v průběhu praní.

Až do 4xl: Tento artikl je k dispozici do velikosti 4xl.

Až do 3xl: Tento artikl je k dispozici až do velikosti 3xl.

Vypasovaný střih (Tailor Fit): Tento artikl je díky použitému materiálu 
designován k obejmutí tvaru Vašeho těla, čímž akcentuje křivky těla nositele/
nositelky.

Běžný střih (Regular Fit): oděv s přímým střihem v pasu, obepíná tělo a není 
ani příliš vypasovaný, ani příliš volný.

Volný střih (relaxed Fit): oděv je volnější a pohodlný, splývá více po těle.

s kapucí: tento artikl má integrovanou kapuci

odnímatelná kapuce: Kapuce tohoto střihu je odnímatelná.

skládaná kapuce: Tento střih má integrovanou kapuci, kterou lze složit do 
límce.

Protižmolkování: Tkanina byla upravena k prevenci žmolkování.

Tři tkaniny laminovány do jedné, vytváří synergizovanou tkaninu, která má 
vlastnosti všech tří.

elastan v kolárku: elastan použitý v kolárku k vylepšení tvaru.

Cool Fit: Cool Fit je tkanina s řízenými vlastnostmii. Transportuje vlhkost 
tkaninou a udržuje Vás v suchu.

Prodyšný: Prodyšnost je indikována MVP (Moisture Vapour Permeability - 
propustnost vlhkých par). objem vodních par, které projdou přes tkaninu ven, 
ale udrží voděodolnost.

Vodědodolné: Tkanina je upravena k odolnosti proti absorbci vody.

Větruodolný: Větruodolnost je definována v mph (mílích za hodinu, uzlech). 
Vítr je zadržen tkaninou a udržuje teplo uvnitř oděvu. Pakliže je oděv již 
voděodolný, je i větruodolný.

Voděodolné: Tkanina je upravena k voděodolnosti.

Voděodolný: Voděodolnost je definována v milimetrech. od 1000mm lze 
tkaninu nazývat voděodolnou

Zpevňující lemovka mezi rameny: Vnitřní zpevňující lemovka překrývá šev 
mezi rameny. Dodává více pohodlí.

Tento střih užívá zipů YKK®. YKK® je světově vůdčí značkou zipů a 
reprezentuje vysokou kvalitu.

Podmínky Vysvětlivky
ProšíVání vycpávka nebo plnění prošité ve stylu deky.

ragLánoVé rUkáVy rukávy našité diagonálním švem od ramene do podpaží

oBrácený ZiP Zip se zoubky otočenými do rubu

žeBroVý úPLet Steh s vertikálními liniemi vytvářející pružnost

rotoroVé Předení rotorové předení vytváří pevnější příze než mykání a je ekonomičtější.

riPStoP
Tkaniny ripstop jsou tkaniny vyrobené z nylonu, za použití speciální posilující techniky, která je vytváří odolné 
otěru a trhlinám. v průběhu tkaní jsou posilující vlákna vplétána v pravidelných intervalech do vzorku.

VSaZené rUkáVy rukávy přišité od ramene do podpaží.

ZPeVňUjící ramenní LemoVka Posilující nebo dekorativní lemovka po vnitřní délce ramen

Boční šVy Stehování na boku oděvů

Boční roZParky lemované rozevření boku oděvu

SteH SingLe jerSey
jednoduchý steh tkaniny zhotovený z jedné sady jehel. všechny stehovací očka jsou vedena z líce na rub tkaniny, 
tudíž rubová i lícová strana vypadá různě.

SoFt SHeLL Softshell je vázaná tkanina, která částečně kombinuje voděodolnost a větruodolnost

BoUřkoVá cHLoPeň Chlopeň na rubové strane oděvů zamezující vzduchu projít zipem.

taFt Taft je křehká, měkká, ploše tkaná tkanina vyrobená z hedvábí nebo syntetických vláken

PodLePené šVy Proužek tkaniny přiložený na rubu k vytvořený voděodolných švů

otVory Pro PaLec otvor pro vložení palce

tóny BareV odstín z jedné barevné škály

V BarVě Doplňky barvené do barvy oděvu

ZačišťoVací SteH k zapošití řady stehů do švu nebo kraje (oděvu) na lícové straně tkaniny.

trUBkoVý SteH Bezešvě pletená tkaninavyráběná v kruhové formě

kePr (twiLL) kepr je druh textilie se vzorkem a diagonálními paralelníi žebry

ViSkóZa Přírodní vlákno, vyrobené z celulózy (dřevěná drť nebo odpad z bavlny)

kšiLt Část tkaniny propnutá do čela čepice nebo elastické čelenky k odstínění či ochraně očí.

SVařoVané šVy švy provedené působením horka ke spojení 2 dílů oděvu
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ZáKonY A RegulACe
testovací meto-
da / standard

evroPská nařízení /  
regulace

kategorie Poznámky

AZO eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní 
limity, uvedení na trh a používání 
konkrétních nebezpečných substancí.

Textil a čepice některá aZo barviva se mohou přeměnit v kancerogen-
ní, případně na podezření na kancerogení aminy.

FENOLY (PCP/TeCP) eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní 
limity, uvedení na trh a používání 
konkrétních nebezpečných substancí.

Textilní výrobky TeCP jsou nižší deriváty PCP a mají podobné složení, 
používají se k předcházení plísním při pěstování bavlny a 
při uskladňování/převozu látek.

FENOLY (pouze PCP) Dřevěné produkty (Dětské 
& přicházejícíc do styku s 
potravinami)

PCP je polychlorovaná sloučenina určená v ochraně 
dřeva, kůže a textilu. 
PCP je v přírodě neodbouratelná, škodí lidskému zdraví 
a toxická ve vodním prostředí. Pokud výrobky obsahující 
PCP hoří, mohou produkovat vysoce toxické substance.

FTALÁTY eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní 
limity, uvedení na trh a používání 
konkrétních nebezpečných substancí.

Textil a Dětské výrobky Ftaláty jsou organické sloučeniny, které se přidávají do 
plastů ke zvýšení plasticity a elasticity. Ftaláty se vyluču-
jí z plastů a mohou způsobit potíže játrech, ledvinách či 
jiných, dalších orgánech.

KADMIUM eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní li-
mity, uvedení na trh a používání konkrétních 
nebezpečných substancí.

veškerý sortiment kadmium je těžký kov a kancerogen 1. třídy. Působení 
kadmia po delší dobu vodou, potravinami či vzduchem 
způsobuje plicní, jaterní a ledvinové potíže, rakovinu 
prostaty a ztrátu schopnosti reprodukce.

APEOs eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní 
limity, uvedení na trh a používání
konkrétních nebezpečných substancí.

Textil aPeos (alkyl fenolethoxyláty) jsou známé endokrynní 
disruptory, jsou estrogenní a mají kancerogenní složky, 
které poškozují hormonální systém.

PFOs 2008/122/eC Maximální koncentrace 
hodnot PFoS

Textil PFoS (perfluoroktansulfonan) je plně fluorovaný anion 
často používaný jako sůl zakomponovaná do velkých po-
lymerových struktur. je to živočišný kancerogen a látka 
působící jaterní problémy, nádory na varlatech, nádory 
na prsních žlázách, prostatě a mimo ostatní potíže patří 
též endokrynní rozkladné působení.

FORMALDEHYDY nÁroDní Úroveň
·Decree 210/1988, Finsko
·official Gazette, Francie
·Gefahstoffverordnung, německo
·The Dutch Commodities act,  
 holandsko
·Product regulation no. 922, norsko

Textil a čepice Formadelhyd je nestálá těkavá sloučenina široce užívaná 
v textilním a oděvním průmyslu jako činitel proti srážení 
a mačkání. Dále je formadelhyd často užíván v polymer-
ových pryskyřicích (např. fenol-formaldehyd a urea-for-
maldehyd). Formaldehyd je kancerogen. Formaldehyd 
je také dráždidlo a může způsobovat alergické reakce.

ALERGENNÍ  
BARVIVA

nÁroDní Úroveň  
§ 30 of Food and Commodities act, německo

Textil Tato barviva vchází do těla pokožkou, což způsobuje 
alergenní kontaktní dermatitidy.

KANCEROGENNÍ 
BARVIVA

eC/1907/2006                   
reaCh regulation annex Xviii - výrobní 
limity, uvedení na trh a používání 
konkrétních nebezpečných substancí.

Textil obsahuje substance působící jako činidla či urychlovače 
způsobující podezření na poruchy Dna.

BENZEN eC/1907/2006 reaCh regulation annex 
Xvii - restrikce výrobce uvádějícího na trh a 
užívajícího nebezpečné substance.

osvěžovač vzduchu                     
Zvýrazňovače                                      
lepidla

Benze lze využít v bezpočtu výrobků, například jako 
stabilizátor plastů a konkrétních typů pryže. Benzen je 
jak toxický, tak i karcinogenní a přítomnost benzenu v 
hračkách a jiných předmětech běžné potřeby je tímto 
zakázána.

NIKL pásky hodinek, nýtové knof-
líky, upínače, nýty a zipy 
a kovové značky použité 
nebo zamýšlené k použití v 
oblečení.

nikl může způsobit alergenní kontaktní dermati-
dy (aCD). Známky aCD se projevují od zaschlosti 
pokožky, jejího mokvání či zarudnutí, až po ekzémy a 
puchýře.

TOLUEN leštidla, laky na nehty, 
kosmetika, Pogumování, 
nátěry, Ředidla, laky, 
odrezovače, Barviva a 
inkousty

Toluen je sladce páchnoucí, průmyslové ředidlo a volatil-
ní organický komponent (voC).
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