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Na samém začátku v roce 2000 jsme 
si stanovili trojici zásad. Že budeme 

přinášet klientům výrobky ve špičkové 
kvalitě, s propracovaným designem

a s výjimečným zákaznickým servisem. 
Netušili jsme, že dříve než ADLER® 

dosáhne plnoletosti, stane se největší 
značkou reklamního textilu ve střední 

Evropě. Vážíme si toho, ale nespíme na 
vavřínech. Stále toho zbývá ještě mnoho 

objevit, vymyslet a vytvořit.

A proto i rok 2017 je u společnosti 

ADLER® plný novinek a inovací.

Po dlouhých měsících vývoje 

představujeme exkluzivní značku 

pracovních oděvů RIMECK® i zbrusu 

nové modely v kolekcích PICCOLIO® 

a MALFINI®. Naše produkty přitom 

dnes míří k zákazníkům už do 19 

zemí Evropské unie. Jsme moc rádi, že 

můžeme za součást naší velké rodiny 

považovat i vás. Děkujeme!

značkový
reklamní
textil

Všechny produkty značky ADLER® 
prochází zkušebními testy a nesou 
pečeť kvality Oeko-Tex Standard 
100. Tento mezinárodně uznávaný 
certifi kát potvrzuje, že žádný 
z použitých textilních materiálů 
neobsahuje látky, které by byly 
škodlivé lidskému zdraví
a životnímu prostředí.

Integrace sociálních a environmen-
tálních hledisek do celého procesu 
výroby je nezbytnou součástí naší 
fi lozofi e. Zlepšování pracovních 
podmínek a dodržování standardů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci je nikdy nekončícím procesem.

Značka ADLER® patří do předních 
evropských asociací sdružující 
profesionály v oboru. Neustále tak 
společně vyvíjíme naše know-
how a participujeme na význam-
ných oborových veletrzích, kde 
se můžete s produkty osobně 
seznámit.

Přispívejme společně k trvale 
udržitelnému rozvoji a šetrnosti 
k životnímu prostředí. Ekologická 
recyklace a likvidace elektro-
odpadu je pro to nezbytným 
předpokladem. Posilujme 
povědomí o ekologickém chování 
ve svém okolí a příroda to ocení.

kvalitadesign
komfort

Kvalita a inovace jsou dvě základní 
charakteristiky typické pro 
značkový reklamní textil ADLER®. 
Od kvality produktu se odvíjí jeho 
užitná hodnota, inovace odráží 
nejnovější trendy.

Produkty značky ADLER® jsou 
dostupné již v 19 zemích Evropské 
unie. Spokojené zákazníky, kteří 
oceňují rychlost dodání a kvalitu 
služeb, tak najdete ve všech koutech 
Evropy.

Skladová dostupnost produktů 
a s ní související rychlost dodání 
patří mezi hlavní výhody, které 
ocení každý zákazník. Díky 
modernímu logistickému centru 
je připraveno k expedici na 4 000 
různých druhů položek.

Vyberte si ze široké škály různých 
druhů potisku, výšivky a dalších 
možností customizace textilu 
ADLER®. Sítotisk, digitální potisk, 
sublimace, laserové gravírování, 
aplikování výšivky, lisování či 
třpytivé kamínky - výběr je pouze 
na Vás.

KVALITA
PRODUKTŮ

ZÁKAZNICKÝ
SERVIS

14,5 MILIONŮ
KUSŮ ZBOŽÍ
SKLADEM

POTISK
A VÝŠIVKA

1

kvalitadesignkvalitadesignkvalita



POTISK

DIGITÁLNÍ
TISK

LASEROVÉ
GRAVÍROVÁNÍ

SUBLIMAČNÍ
TISK

VÝŠIVKA /
APLIKOVANÁ
VÝŠIVKA

SÍTOTISK - 
PŘÍMÝ TISK

LISOVÁNÍ

SÍTOTISK -
TRANSFEROVÝ
TISK

TŘPYTIVÉ
KAMÍNKY

Ideální technologie pro tiskové 

zakázky v nízkém nákladu. Není 

potřeba žádných předtiskových 

příprav. Přímý potisk textilu 

provádíme na nejmodernější tiskárně 

KORNIT®. Tiskne se speciálními 

pigmentovanými inkousty na vodní 

bázi. Garantovaná odolnost potisku 

vůči praní je do 30 °C. Tisk je 

žehlitelný.

Vhodný pro textilie ze syntetických 

vláken. Disperzní barvivo se natiskne 

na papírovou podložku, ze které 

přechází na textilii ve formě par. 

Potisk se nemusí fi xovat, stálost 

barev je velmi dobrá, napodobeniny 

(podstatně dražšího) pestře tkaného 

zboží jsou sotva rozeznatelné od 

originálu. Tato metoda potisku je 

velmi vhodná na přenesení fotografi í, 

ale i grafi ky, která však musí být 

uzavřena ve tvaru čtverce nebo 

obdélníku.

Nejstarší a doposud nejefektivnější 

technologie potisku textilu. Provádíme 

jej strojově, čímž dosahujeme vysoké 

denní produkce (až 15 000 tisků) 

a stejné kvality potisku v průběhu 

celé realizace tiskové zakázky. Touto 

technologií jsme schopni zrealizovat 

prakticky všechny tiskové motivy, od 

jednoduchých až po fotorealistické. 

Garantovaná odolnost potisku vůči 

praní je do 40 °C. Tisk není žehlitelný.

Jedna z tiskových metod, při které 

se nejprve motiv natiskne na 

speciální přenosovou folii, přetiskne 

lepidlem a následně odžehlí na 

textil. Používá se zejména pro tisk na 

čepice a produkty, které není možno 

potisknout napřímo. Nelze aplikovat 

na vodoodpudivé materiály. Tisk není 

žehlitelný.

Speciální technologii lze použít na 

trička, čepice a polokošile v libovolné 

velikosti motivu nebo barevné kom-

binaci. Kamínky jsou k dispozici v čiré 

i neprůhledné variantě, na výběr 

je i jejich velikost - 1,5 až 8 mm. 

Minimální odběr je 100 kusů textilu 

s aplikací. Produkty zdobené tímto 

způsobem perte po rubu při 40 °C.

Novodobá technologie umožňující 

řezání vrstev textilního materiálu 

laserovým paprskem. Jedinečný, 

zatím neokoukaný branding

fl eecových produktů.

Velmi kvalitní způsob prezentace 

motivu, loga či sloganu na textilních 

produktech. Abychom mohli vyšít 

určitý motiv na produkt, je třeba 

vytvořit vyšívací program. Pro tvorbu 

tohoto programu musíme dostat 

kvalitní datovou předlohu (tif, cdr, 

pdf) a poté je Váš motiv následně 

přenesen do programu vyšívacího 

stroje. Motiv se našívá přímo na 

produkt nebo je možné vytvořit ap-

likovanou výšivku, která je následně 

umístěna na produkt.

Vhodné pro produkty ze 100% 

bavlny bez knofl íků a zipů, které by 

se tlakem mohly poškodit. Tato tech-

nologie umožňuje zalisovat produkty 

do Vámi zvoleného tvaru a udělat 

z nich tímto způsobem neobvyklý 

dárek či reklamní předmět. Můžete 

volit z knihovny tvarů nebo zaslat Váš 

vlastní návrh.

MATERIÁL

Podle svých odpovědí pak zvolte to pravé pro Vás:

Při výběru Vašeho produktu vždy zvažte účel použití.
Potřebujete fi remní, pracovní či sportovní oblečení?
Jak často jej budou jeho uživatelé nosit a za jakých podmínek?

Výběr je pouze na Vás!

Bavlna, polyester, polyamid,
elastan a jiné

V závislosti na materiálu máte
na výběr od 135 g/m2 až
po 360 g/m2.

Vzor či vazbu pleteniny
a tkaniny (single jersey, fl eece,
pique, froté, plátno,
kepr, softshell a jiné)

Barvy a barevné kombinace Střihové provedení výrobku Váš výrobek můžeme doplnit
potiskem, výšivkou, aplikovanou
nášivkou, visačkami či 
individuálním balením.

GRAMÁŽ VAZBA

BARVA STŘIH CUSTOMIZACE

JAK SI VYBRAT TEN
SPRÁVNÝ PRODUKT?

CUSTOMIZACE

32



LUXURY COLLECTION BY ADLER

DYNAMIC LS 262

SLIM FIT V-NECK 146

PIQUE POLO 222

FLASH SS 260PIQUE POLO LS 221

COMFORT 608

HORIZON 520STAR 165

BALANCE 610

FLASH SS 261
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DYNAMIC LS 263

košile pánská

str. 178 str. 179

NOVINKY
2017

tričko pánské

polokošile dětská

košile pánskátričko unisex

legíny dámské

košile dámskápolokošile pánská

tepláky dámské

fleece pánský

NOVÁ BARVANOVÉ BARVY

NOVINKY
2017

str. 176 str. 177str. 101 str. 55 str. 79

LIGHT BLUE 82 
14-4110 TPX

RŮŽOVÁ 30
14-2311 TPX

EBONY GRAY 94 
19-0000 TPX

MÁTOVÁ 95
13-5414 TPX

str. 55 str. 109str. 111

str. 27

košile dámská

54
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ADLER® nové barvy a velikosti pro rok 2017. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

NOVÉ VELIKOSTINOVÉ BARVY

129 BASIC TRIČKO PÁNSKÉ

134 BASIC TRIČKO DÁMSKÉ 

137 HEAVY NEW TRIČKO UNISEX

101 CLASSIC TRIČKO UNISEX

145 ELEMENT TRIČKO UNISEX

111 HEAVY V-NECK TRIČKO UNISEX

803 SAILOR TRIČKO UNISEX

109 COLORMIX TRIČKO UNISEX

141 GLANCE TRIČKO DÁMSKÉ

122 PURE TRIČKO DÁMSKÉ 

128 DREAM TRIČKO DÁMSKÉ

123 LOVE TRIČKO/ŠATY DÁMSKÉ

136 TRIUMPH TÍLKO DÁMSKÉ 

203 PIQUE POLO POLOKOŠILE PÁNSKÁ

210 PIQUE POLO POLOKOŠILE DÁMSKÁ

215 COTTON HEAVY POLOKOŠILE PÁNSKÁ

202 SINGLE J. POLOKOŠILE UNISEX

501 JACKET FLEECE PÁNSKÝ

504 JACKET FLEECE DÁMSKÝ

503 JACKET FLEECE DĚTSKÝ

518 NEXT FLEECE VESTA UNISEX

140 FANTASY TRIČKO DÁMSKÉ

217 VICTORY POLOKOŠILE UNISEX

4XL, 5XL

3XL

3XL, 4XL

3XL, 4XL

XS

4XL

XS

3XL

2XL

3XL

3XL

XS

2XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

2XL

12 LET

3XL

2XL

2XL, 3XL

129 BASIC TRIČKO PÁNSKÉ

134 BASIC TRIČKO DÁMSKÉ 

137 HEAVY NEW TRIČKO UNISEX

110 HEAVY TRIČKO UNISEX

132 CLASSIC NEW TRIČKO PÁNSKÉ

133 CLASSIC NEW TRIČKO DÁMSKÉ

145 ELEMENT TRIČKO UNISEX

109 COLORMIX TRIČKO UNISEX

131 INFINITY TRIČKO UNISEX

141 GLANCE TRIČKO DÁMSKÉ

122 PURE TRIČKO DÁMSKÉ 

128 DREAM TRIČKO DÁMSKÉ

123 LOVE TRIČKO/ŠATY DÁMSKÉ

136 TRIUMPH TÍLKO DÁMSKÉ

127 ELEGANCE TRIČKO DÁMSKÉ LS

135 CLASSIC NEW TRIČKO DĚTSKÉ

138 BASIC TRIČKO DĚTSKÉ

148 INFINITY TRIČKO DĚTSKÉ

203 PIQUE POLO POLOKOŠILE PÁNSKÁ

210 PIQUE POLO POLOKOŠILE DÁMSKÁ

211 SINGLE J. LS POLOKOŠILE PÁNSKÁ

506 JACKET HI-Q FLEECE UNISEX

501 JACKET FLEECE PÁNSKÝ

504 JACKET FLEECE DÁMSKÝ

503 JACKET FLEECE DĚTSKÝ

518 NEXT FLEECE VESTA UNISEX

522 PERFORMANCE SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKÁ 

521 PERFORMANCE SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKÁ

515 COOL BUNDA PÁNSKÁ

514 COOL BUNDA DÁMSKÁ

124 FANTASY TRIČKO PÁNSKÉ

140 FANTASY TRIČKO DÁMSKÉ 

147 FANTASY TRIČKO DĚTSKÉ

305 6P ČEPICE UNISEX

306 6P SANDWICH ČEPICE UNISEX

903 TERRY TOWEL 450 RUČNÍK 

905 TERRY BATH TOWEL 450 OSUŠKA

907 TERRY HAND TOWEL 350 MALÝ RUČNÍK 

908 TERRY TOWEL 350 RUČNÍK 

909 TERRY BATH TOWEL 350 OSUŠKA 

900 SMALL NÁKUPNÍ TAŠKA MALÁ
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LUXURY COLLECTION BY ADLER

U

str. 16 str. 136

Kolekce značkového reklamního textilu ADLER® nabízí s příchodem 
nové sezóny na 98 modelů ve více než 3 000 barevných a velikostních 
kombinacích. Všechny modely jsou navržené v duchu maximální
kvality, poctivých gramáží a rozumných cen.

Je hravé. Je kreativní. Je přátelské. Věkem i duchem nejmladší značka
z rodiny ADLER® dostala do vínku trička a textilní doplňky jako 
stvořené pro letní festivaly, tábory i veletrhy. S vaším logem na
srdci vždy šik a navíc vstřícná k vašemu rozpočtu. 

str. 148 str. 168

Pracovní oděvy navržené pro skutečný svět – to je RIMECK®. 
Pro zajištění maximálního bezpečí, praktičnosti a pohodlí jsme sáhli
po těch nejlepších materiálech, jako je CORDURA® v outdoorové
kolekci, či refl exních 3M prvcích v modelech HIGH-VISIBILITY. 

Kdyby se v reklamní branži šila vysoká móda, měla by jméno MALFINI®.
Produkty této luxusní kolekce navrhujeme pro tu nejnáročnější klientelu, 
která očekává unikátní design, precizní zpracování i špičkové materiály. 
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211

215
216
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123

406
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CLASSIC NEW

SLIM FIT V-NECK COTTON

SAILOR

PURE STYLE

CORE HOODED SWEATER

CLASSIC

LONG SLEEVE

V-NECK

BASIC

PIQUE POLO LS

URBAN

COLORMIX SHIRT SHORT SLEEVE

DREAM

TRIUMPH KANGAROO

ELEMENT

STREET LS

HEAVY V-NECK

HEAVY NEW

SINGLE J.

PIQUE POLO

INFINITY CHIC

CITY TRENDY ZIPPER

SLIM ADVENTURE

REPLAY

LONG SLEEVE

CAMOUFLAGE

HEAVY

SINGLE J. LS

COTTON HEAVY

GLANCE SHIRT LONG SLEEVE

LOVE ESSENTIAL

ELEGANCE VIVA

23

27 53

29

33 63

37 69

23

39

27

19

55

47

31 61

33

37 69

25

41

27

21

57

49

31 61

35 67

39 71

25

41

29

21

57

51

33 63

35 67

39 71

119

FIT-T LONG SLEEVE 41

NEW

NEW



506

501
504
503

520

JACKET HI-Q JACKET HORIZON75 77 79

518

522
521

523

217

524

519

511
510

126

509

526

515
514

165

125

513

517
516

124
140
147

605

512

NEXT

PERFORMANCE

NORDIC

VICTORY

WINDY

PRACTIC

SOFTSHELL JACKET

IMPRESSION

BODY WARMER

SCARF NEW

COOL

STAR

PLAYTIME

JACKET ACTIVE

VISION

FANTASY

PLAYTIME

JACKET ACTIVE PLUS

81

85

97

105

93

81

87

105

93

81

89

101

107

95

91

103

107

95

607
608

610
603 604

305

COMFORT BALANCE LEISURE TWO IN ONE

6P 

109 111 111 111

115

304

303

328

322

306

310

907

327

307

325

908

329

324

326

909

CLASSIC

6P KIDS

TWISTER

CLASSIC KIDS

6P SANDWICH

SUNVISOR

TERRY HAND TOWEL

RELAX

5P

SOFTSHELL

TERRY TOWEL

FANCY

LATINO

FURRY

TERRY BATH TOWEL

119

115

121

119

117

121

129

121

117

123

129

121

117

123

129

905

TERRY BATH TOWEL 127

903

TERRY TOWEL 127

NEW NEW

NEW
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262
263

251
253

951

901

452
451

259

952

911

550

258

950

912

150

260
261

256
257

900

953

DYNAMIC LS

PERFECTION PLAIN

BAMBOO TOWEL

LARGE

VOYAGE

GRAND

BAMBOO BATH TOWEL

SMART

CASUAL

CONTRAST STRIPE LS

BAMBOO GOLF TOWEL

ENERGY

ACTION

FLASH SS

COLLAR UP

SMALL

BAMBOO BATHROBE

178

172

184

133

180

174

185

135

182

175

186

135

183

176

170

133

187

W02

W04

W51

W53

W01

W03

W52

W54

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER155

161

151

157

151

157

153

159

P72

P71

P92

P75

P73

P91P21
P22

P74

P31

P81

PELICAN

PARADE

BEETLE

PROGRESS LS

PAINT

BLOOMJOY

PEAK

SUNSHINE

PIXEL 142

138

146

143

139

147144

140

146

141

4V6 5V1

3V8

9V3

9V4

1V9

3V5

9V2

HV ESSENTIAL HV FLEECE JACKET

HV TWISTER

HV BRIGHT

HV BRIGHT

HV PROTECT

HV REFLEX

HV ENERGY

165 165

167

163

167

163

167

163

U

5V9

HV PRACTIC 167
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CLASSIC NEW 132, 133, 135

GLANCE 141

LOVE 123

CLASSIC 101

REPLAY 143 SLIM FIT V-NECK 146
HEAVY V-NECK 111

V-NECK 102

CAMOUFLAGE 144

PURE 122

SLIM 139

FIT-T LONG SLEEVE 119

LONG SLEEVE 121 LONG SLEEVE 112

COLORMIX 109

CORE 142

DREAM 128

 ELEGANCE 127 STREET LS 130

INFINITY 131, 148

TRIUMPH 136

CITY 120

BASIC 129, 134, 138

ELEMENT 145

HEAVY NEW 137

HEAVY 110

SAILOR 803

NEW

TRIČKA



BASIC 129

BASIC 134
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průkrčník s přídavkem 5 % elastanu
tubulární střih
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevňující ramenní páska

tričko pánské

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 160 g/m2 

XS - 5XL**

tr
ič

ka

úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevňující ramenní páska

tričko dámské

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 160 g/m2 

XS - 3XL**

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

** 5XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07

** 3XL pouze v barvách 00, 01

str. 43

str. 43

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
19



00

95

00 94

0669

06

02 93

02

08

12*

39 62

39

15 44

44

59

07

07

40

03*

03*

0905

05

60

38

67

04

04

51

16

14

14

13

01

01

11

11

HEAVY NEW 137

HEAVY 110

unisexové tričko vyšší gramáže
úzký průkrčník s přídavkem 5 % elastanu
tubulární střih
zpevňující ramenní páska
exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě

kvalitní unisexové tričko vyšší gramáže 
kulatý průkrčník s přídavkem 5 % elastanu 
zpevňující ramenní páska
tubulární střih

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 200 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 3XL**
** 3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07

** 4XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

tr
ič

ka

tričko unisex

tričko unisex

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

CLASSIC 101
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00 0212* 0501 07

pánské tričko nižší gramáže 
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu 
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevněný ramenní šev
tubulární střih

tričko pánské

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

S - 3XL

** 4XL pouze v barvách 00, 01

tr
ič

ka

str. 43

str. 43

dámské tričko nižší gramáže
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevněný ramenní šev

tričko dámské

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

S - 2XL

kvalitní unisexové tričko střední gramáže 
kulatý průkrčník ze žebrového úpletu
zpevňující ramenní páska
tubulární střih

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 4XL**

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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00 0201 606712* 28 29 0744

ELEMENT 145

REPLAY 143

kvalitní unisexové tričko vyšší gramáže s možností odtržení labelu
lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1 s přídavkem 5 % elastanu 
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou v barvě materiálu
zpevňující ramenní páska
tubulární střih

pánské tričko s krátkým rukávem vyšší gramáže 
módní, přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu 
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevněný ramenní šev

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 180 g/m2 

S - 2XL

** 4XL pouze v barvách 00, 01

tr
ič

ka

tričko unisex

tričko pánské

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza 25
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00 01 076002 2894 29

SLIM FIT V-NECK 146

NEW

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

* Materiálové složení: 97 % bavlna, 3 % viskóza

kvalitní unisexové tričko střední gramáže
průkrčník ve tvaru V
zpevněný ramenní šev
tubulární střih

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 4XL**

pánské tričko s krátkým rukávem vyšší gramáže
trendový průkrčník ve tvaru V
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu
módní, přiléhavý střih s bočními švy
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou
zpevněný ramenní šev

tričko pánské

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 180 g/m2

S - 3XL

tr
ič

ka

tričko unisex

tričko unisex

** 4XL pouze v barvách 00, 01

kvalitní unisexové tričko vysoké gramáže
průkrčník ve tvaru V s přídavkem 5% elastanu
vynikající kvalita materiálu a šití
zpevněný ramenní šev
tubulární střih

27
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CAMOUFLAGE 144

SAILOR 803

02

tričko střední gramáže v barvách camouflage
střih s bočními švy
lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu 
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou v barvě camouflage
zpevňující ramenní páska

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

XS - 3XL

tričko unisex

tr
ič

ka

kvalitní unisexové tričko s proužkem v kombinaci bílá a námořní modrá
lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna a zpevněna páskou
zpevňující ramenní páska v barvě vrchového materiálu
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2

XS - 2XL

tričko unisex

29
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01 0414 44 62 1116 07

0111041602 44 6207
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COLORMIX 109

kvalitní unisexové tričko vyšší gramáže
zakončení výstřihu a rukávů kontrastním lemem ze žebrového úpletu
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

S - 3XL str. 43

tr
ič

ka

tričko unisex

kulatý průkrčník s přídavkem 5 % elastanu
vysoká gramáž zajišťuje stálý tvar
začištění zadního průkrčníku
zpevňující ramenní páska

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 3XL

tričko unisex

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

dámské tričko vyšší gramáže s kulatým průkrčníkem
příjemný materiál s přídavkem elastanu zajišťující stálost tvaru
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
průkrčník s úzkým lemem z vrchového materiálu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou

dámské tričko s velmi krátkým rukávem
kulatý průkrčník lemovaný základním materiálem
ramena zpevněna všitým proužkem
projmutý střih do hloubky boků zvýrazňující dámskou siluetu
exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě

kvalitní dámské tričko raglánového střihu
vyšší gramáž
průkrčník ve tvaru V
stálost tvaru zaručena přídavkem elastanu
délka do hloubky boků

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2 
XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 150 g/m2

XS - 3XL**

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 3XL**

* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza

tričko dámské

tr
ič

ka

tričko dámské

tričko dámské

** 3XL pouze v barvách 00, 01

** 3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 07, 12

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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LOVE 123

CITY 120

trendové dámské tričko s velmi krátkým rukávem, volnějšího střihu
kulatý průkrčník lemovaný základním materiálem
ramena zpevněna všitým proužkem
tričko sahá do hloubky boků
exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě

splývavé dámské tričko, prodloužené
volný střih s kimonovým rukávem
oválný výstřih lemovaný základním materiálem
délka trička umožňuje různé způsoby nošení
doporučujeme tričko sušit ve vodorovné poloze z důvodu použitého materiálu

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 150 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 95 % viskóza, 5 % elastan, 150 g/m2

XS - 2XL

tr
ič

ka

tričko dámské

tričko dámské

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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TRIUMPH 136

CORE 142

pánské tílko střední gramáže
tubulární střih
průkrčník a průramky začištěny lemem z vrchového materiálu
zpevněný ramenní šev

přiléhavé dámské tílko s širšími ramínky
prodloužená délka
příjemný materiál s přídavkem elastanu zajišťující stálost tvaru

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2 
S - 2XL

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 2XL

tr
ič

ka

tílko dámské

tílko pánské

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza 37
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ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

dámské triko vyšší gramáže s dlouhým rukávem
příjemný materiál s přídavkem elastanu pro větší stálost tvaru
projmutý střih s bočními švy zvýrazňující dámskou siluetu
kulatý průkrčník s úzkým lemem z vrchového materiálu
zpevněný ramenní šev

kvalitní dámské triko vyšší gramáže
průkrčník ve tvaru V
dlouhý raglánový rukáv
dekorativní prošití dolní části rukávů
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
drží tvar díky přídavku elastanu

 Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2

 S - 2XL

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 2XL

tr
ič

ka

triko dámské

triko dámské

dětské triko s dlouhým rukávem střední gramáže
průkrčník lemovaný žebrovým materiálem 1:1
rukáv bez manžety
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm
8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

triko dětské

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza 39



00

12*

23

00 062901

01

01

06

03* 0402

02

05

12* 0705

6701140100

2306020100

FIT-T LONG SLEEVE 119

STREET LS 130

LONG SLEEVE 112

přiléhavé pánské triko s dlouhým rukávem střední gramáže
průkrčník lemovaný žebrovým materiálem 1:1
rukáv bez manžety
střih s bočními švy

kvalitní pánské triko vyšší gramáže
kulatý průkrčník a dlouhý raglánový rukáv, u barevných variant v kontrastní barvě
rukáv zpracovaný do manžety
lem u rukávu i v průkrčníku s přídavkem elastanu
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

M - 2XL

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

triko pánské

tr
ič

ka

triko pánské

kvalitní unisexové triko s dlouhým rukávem vyšší gramáže
lem průkrčníku ze žebrového úpletu s přídavkem 5 % elastanu
ramena jsou zvýrazněna lemováním v kontrastní barvě
zpevňující ramenní páska
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

M - 3XL

tričko unisex
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CLASSIC NEW 135

BASIC 138

INFINITY 148
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dětské tričko nižší gramáže s bočními švy
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevněný ramenní šev

dětské tričko střední gramáže s bočními švy 
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu
vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou
zpevňující ramenní páska

kvalitní dětské tričko vyšší gramáže
zakončení výstřihu a rukávů kontrastním lemem ze žebrového úpletu
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm
8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 160 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm
8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

str. 23

str. 19

str. 31

str. 23

str. 19

tričko dětské

tr
ič

ka

tričko dětské

tričko dětské

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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PIQUE POLO  210

URBAN 220

PIQUE POLO LS 221

SINGLE J. LS 211

URBAN 219

COTTON HEAVY 216

SINGLE J. 202

PIQUE POLO 203

COTTON HEAVY 215

COTTON 213COTTON 212

NEW

PIQUE POLO 222

NEW

POLOKOŠILE



00 0212* 0501 06 15 07

00 0212* 0501 06 15 07

URBAN 219

URBAN 220

DUO

DUO

* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza

polokošile pánská

polokošile dámská

dvojitý kontrastní proužek na límci a manžetě
límec a manžety na rukávech ze žebrového úpletu 1:1
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou v barvě materiálu
střih s bočními švy
zpevněný ramenní šev

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL

dvojitý kontrastní proužek na límci a manžetě
límec a manžety na rukávech ze žebrového úpletu 1:1
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou v barvě materiálu
střih s bočními švy
zpevněný ramenní šev

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 2XL

po
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e
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

kvalitní polokošile vyšší gramáže
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny s dvojitým reliéfním proužkem po obvodu
léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu
volná silueta s bočními švy

kvalitní polokošile vyšší gramáže
elegantní projmutý dámský střih
prodloužená úzká léga s 5 knoflíčky
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny s dvojitým reliéfním proužkem po obvodu

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 4XL**

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL**

** 4XL pouze v barvách 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94

** 3XL pouze v barvách 00, 01, 07

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

polokošile pánská

polokošile dámská

po
lo

ko
šil

e

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

pánská polokošile vyšší gramáže
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny 1:1
léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu
střih s bočními švy a malými rozparky
zpevněný ramenní šev

dámská polokošile vyšší gramáže
elegantní střih s bočními švy a malými rozparky
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny 1:1
léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
zpevněný ramenní šev

Pique, 100 % bavlna, 220 g/m2

S - 3XL

Pique, 100 % bavlna, 220 g/m2

S - 2XL

polokošile pánská

polokošile dámská

po
lo
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šil

e
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COTTON 212

COTTON 213

DUO

DUO

pánská polokošile střední gramáže
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny
léga se 3 knofl íčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech
baleno s náprsní kapsičkou zvlášť pro snadnou aplikaci brandingu

dámská polokošile střední gramáže s projmutým střihem
s rozparky v bočních švech
léga s 5 knofl íčky v barvě materiálu
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny
baleno s náprsní kapsičkou zvlášť pro snadnou aplikaci brandingu

Pique, 100 % bavlna, 170 g/m2

S - 2XL

Pique, 100 % bavlna, 170 g/m2

S - 2XL

* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza

polokošile pánská

polokošile dámská

po
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e
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PIQUE POLO LS 221
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PIQUE POLO 222

NEW

00 0201 1494 07

polokošile pánská

po
lo
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šil

e

kvalitní polokošile s dlouhým rukávem vyšší gramáže
límec ze žebrového úpletu 1:1 s dvojitým reliéfním proužkem po obvodu
vnitřní část průkrčníku začištěna pásku v barvě materiálu
léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu
rukávy zakončeny dvojitým prošitím
střih s bočními švy

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

kvalitní dětská polokošile vyšší gramáže
límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny s dvojitým reliéfním proužkem po obvodu
léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu
volná silueta s bočními švy

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

polokošile dětská
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150212* 4405

00 02 0794 01 14

92

SINGLE J. 202

SINGLE J. LS 211

polokošile z jednolícní hladké pleteniny vyšší gramáže
začištění průkrčníku páskou a zpevnění náramenic
límec ze žebrového úpletu 1:1
léga se 2 knoflíčky v barvě materiálu
střih s bočními švy

pánská polokošile z jednolícní hladké pleteniny vyšší gramáže
dlouhé rukávy zakončené manžetou
límec a manžeta ze žebrového úpletu 1:1
léga se 2 knoflíky v barvě materiálu
zpevňující ramenní páska, střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava, 180 g/m2

S - 3XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

S - 2XL

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

po
lo

ko
šil

e

polokošile unisex

polokošile pánská

**3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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CHIC  214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

SHIRT LONG SLEEVE 209

STYLE 218

KOŠILE



00 0701 15

00 0701 15

CHIC 214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

DUO

DUO

dámská halenka s krátkým rukávem z jemného materiálu, tvarována pasovými záševky
v oblasti hrudníku zdobena řasením zvýrazňujícím dámskou siluetu
s rozhalenkou a dvoudílným košilovým límcem
přední kraje začištěné légou
zapínání na knoflíčky s jedním náhradním knoflíčkem
tvarovaný dolní kraj

Popelín, 100 % bavlna, 120 g/m2

XS - 2XL

halenka dámská

ko
šil

e

zadní díl tvarovaný dvojitým sedlem  a složenými záhyby pro větší volnost
na levém předním dílu nakládaná kapsa
přední kraj začištěný légou
zapínání na knoflíky
dvoudílný košilový límec
tvarovaný dolní kraj

Popelín, 100 % bavlna, 120 g/m2

S - 2XL

košile pánská
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00 01 0714

00 01 0714

STYLE 218

SHIRT LONG SLEEVE 209

na levém předním dílu nakládaná kapsa
přední kraj začištěný légou
zapínání na knoflíky
dvoudílný košilový límec
rozparek na rukávu s knoflíčkem
rukáv zpracovaný do manžety

kvalitní dámská halenka s 3/4 rukávem z jemného materiálu
tvarována pasovými a prsními záševky zvýrazňujícími dámskou siluetu
dvoudílný košilový límec 
přední kraje začištěny légou 
zapínání na knoflíčky až ke krku (s jedním náhradním knoflíčkem) 
dolní kraje rukávů všité do ohrnovací manžety s ozdobným rozparkem
tvarovaný dolní kraj

Popelín, 100 % bavlna, 125 g/m2

S - 3XL

Popelín, 100 % bavlna, 125 g/m2

S - 2XL

halenka dámská

ko
šil

e

košile pánská
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ESSENTIAL 406

TRENDY ZIPPER 410, 411

ADVENTURE 407

VIVA 409

HOODED SWEATER 405

KANGAROO 408

MIKINY



0212* 0501 06 07

00 0212* 0501 07 40

TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

ESSENTIAL 406

00 0203* 05 070167 06

celopropínací mikina s kapucí
přední kapsa ve stylu klokanky
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu 2:2 s přídavkem 5 % elastanu
sedla a kapsy s dekorativním prošitím
vnitřní část průkrčníku začištěna tkanou páskou

celopropínací mikina s kapucí
přední kapsa ve stylu klokanky
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu 2:2 s přídavkem 5 % elastanu
sedla a kapsy s dekorativním prošitím
vnitřní část průkrčníku začištěna tkanou páskou

kvalitní mikina s hlavicovým rukávem
dvojité prošití kolem rukávů, spodního lemu a průkrčníku
spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

S - 2XL
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

XS - 2XL

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

S - 3XL
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

mikina pánská/dětská

mikina pánská/dětská

mikina dámská

m
ik

in
y

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza 67



WW BB 3900 01 0714

KANGAROO 408

00 01 06 0702 04

HOODED SWEATER 405

00 360036013600

39 071401010000

mikina dámská

trendová dámská mikina s kapucí
propojená přední kapsa ve stylu klokanky
lem kapuce, tkaničky a boční díly mikiny v kontrastní barvě vyjma barev WW a BB
kapuce vypodšívkovaná jednolícní pleteninou
dolní okraj a konce rukávů zakončeny lemem ze žebrového úpletu
2:2 s přídavkem elastanu

Výplňková pletenina, 97 % bavlna, 3 % elastan, 280 g/m2

S - 2XL

m
ik

in
y

mikina pánská

trendová mikina s kapucí a přední kapsou klokankou
kapuce vypodšívkovaná síťovinou se stahovací šňůrkou
spodní lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
ramena a kapsa dekorativně prošity

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná, 
65 % bavlna, 35 % polyester, 320 g/m2

M - 2XL

69



12**00 01 02 16 2337

DUO

DUO

12* 01 09 05 0702

ADVENTURE 407

VIVA 409

** Materiálové složení: 64 % bavlna, 33 % polyester, 3 % elastan

mikina pánská

mikina dámská

stylová mikina s límcem ze žebrového úpletu
celopropínací na kovový zip
hlavicový rukáv
límec, boční díly, spodní lem, manžety rukávů a lemy kapes ze žebrového úpletu
dvě přední kapsy

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

M - 3XL

dámská mikina s límcem ze žebrového úpletu
celopropínací se stříbrným spirálovým zipem
límec v podobě stojáčku ze žebrového úpletu
hlavicový rukáv
dvě přední kapsy ve stylu klokanky
boční díly, spodní lem, manžety rukávů a lemy kapes ze žebrového
úpletu 2:2 s přídavkem elastanu

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
97 % bavlna, 3 % elastan, 300 g/m2

XS - 2XL

m
ik

in
y

* Materiálové složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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JACKET 501, 504, 503

JACKET HI-Q 506

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

HORIZON 520

NEXT 518

FLEECE



01 0605 2336 94 69

JACKET HI-Q 506

fleece unisex

celopropínací unisexová fleecová bunda
vysoce hřejivý materiál
ramena kryta nepromokavou, oděruvzdornou tkaninou
antipillingová úprava na vnější straně
rukávy nastavitelné suchým zipem
dvě kapsy na zip

Fleece, 100 % polyester, 360 g/m2

Doplňkový materiál: Rip Stop s PU potahem 210T nylon
S - 3XL fle

ec
e

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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9436 05 11

05 06 11

2362

01 06 62 69 23

JACKET 501

JACKET 504

JACKET 503

*4XL pouze v barvách 01, 02, 05, 23, 94

fleecová bunda klasického střihu se dvěma kapsami na zip
celopropínací na zip
rukávy stažené do manžety s pruženkou
dolní okraj na stažení elastickou šňůrkou
antipillingová úprava na vnější straně

fleecová bunda projmutého střihu se dvěma kapsami na zip
celopropínací na zip
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
antipillingová úprava na vnější straně

dětská fleecová bunda klasického střihu se dvěma kapsami na zip
celopropínací na zip
možnost stažení dolního okraje elastickou šňůrkou
antipillingová úprava na vnější straně

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

S - 4XL*

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

XS - 2XL

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

fleece pánský

fleece dětský

fleece dámský

fle
ec

e

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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HORIZON 520

NEWfleece pánský

fleecová mikina s krátkým zipem v barvě materiálu
rukávy zakončeny všitou pruženkou
dolní okraj na stažení elastickou šňůrkou
antipilingová úprava na vnější straně

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

S - 3XL

fle
ec

e
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49

NEXT 518

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

kvalitní unisexová fleecová vesta klasického střihu
dvě přední lištové kapsy na zip
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
antipillingová úprava na vnější straně vesty

2 v 1, čepice a nákrčník
praktická unisexová fleecová čepice na stažení
stylový doplněk celého fleecového sortimentu
antipillingová úprava z vnější strany

hřejivá fleecová šála
okraje obšity řetízkovým stehem
šíře 25 cm umožňující různé způsoby nošení
antipillingová úprava z vnější strany

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

XS - 3XL

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m2

univerzální

Fleece, 100 % polyester, 230 g/m2

155 x 25 cm

fleece vesta unisex

fleece šála unisex

fleece čepice unisex

fle
ec

e

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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SOFTSHELL JACKET 510

PERFORMANCE 521

JACKET ACTIVE 513

NORDIC 523

PERFORMANCE 522

COOL 515

VISION 517, 516

JACKET ACTIVE PLUS 512

SOFTSHELL JACKET 511

COOL 514

BODY WARMER 509

WINDY 524

OUTDOOR



0036

0136 62 07

01 62 07

02

05

05

DUO

DUO

PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

softshellová bunda pánská

softshellová bunda dámská

prodyšná pánská softshellová bunda odolná proti dešti a větru
odnímatelná kapuce
2 přední kapsy a 1 náprsní kapsa na zip v černé barvě u všech barevných variant
snadný přístup pro potisk pomocí zipu na vnitřním předním díle
spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, prodyšná membrána
100 % polyester - micro fleece, 300 g/m2

voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
S - 3XL

prodyšná dámská softshellová bunda odolná proti dešti a větru
odnímatelná kapuce 
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
2 přední kapsy a 1 náprsní kapsa na zip v černé barvě u všech barevných variant
snadný přístup pro potisk pomocí zipu na vnitřním předním díle
spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, prodyšná membrána, 
100 % polyester - micro fleece, 300 g/m2

voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td

oo
r

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

bunda pánská

bunda dámská

prodyšná pánská softshellová bunda odolná proti dešti a větru
reflexní proužky na přední i zadní části bundy i rukávech
dvě přední kapsy na zip s reflexními proužky, malá kapsa na levém rukávu
malá vnitřní náprsní kapsa na zip s průchodem na sluchátka
spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, prodyšná membrána
100 % polyester, Fleece, 300 g/m2

voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
M - 3XL

prodyšná dámská softshellová bunda odolná proti dešti a větru
reflexní proužky na přední i zadní části bundy a rukávech
dvě přední kapsy na zip s reflexními proužky, malá kapsa na levém rukávu
malá vnitřní náprsní kapsa na zip s průchodem na sluchátka
spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
boční díly a sedlo na zádech potištěny módním vzorem (platí pro produkt v bílé barvě)

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, prodyšná membrána, 
100 % polyester, Fleece, 300 g/m2

voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td

oo
r
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COOL 515

COOL 514

02 449201 07
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01

bunda pánská

bunda dámská

lehká softshellová bunda s kapucí na stažení šňůrkou
spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
2 postranní kapsy na zip
reflexní prvky na rukávech a kapuci
prodloužený zadní díl
vnější náprsní kapsa na zip

Softshell, 100 % polyester, membrána, 100 % polyester, 210 g/m2

voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
M - 3XL

lehká softshellová bunda s kapucí na stažení šňůrkou
jemný gravírovaný motiv
2 postranní kapsy na zip
reflexní prvky na rukávech a kapuci
prodloužený zadní díl
vnější náprsní kapsa na zip

Softshell, 100 % polyester, membrána, 100 % polyester, 210 g/m2

voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td
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r

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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DUO

DUO

VISION 517

VISION 516

vesta pánská

vesta dámská

pánská softshellová vesta
dvě přední kapsy na zip umístěné ve členicím švu
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
poutko na zavěšení

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

M - 3XL

dámská softshellová vesta
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
dvě přední kapsy na zip umístěné ve členicím švu
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
poutko na zavěšení

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

S - 2XL

ou
td

oo
r
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01 0702 06

BODY WARMER 509

0501 0602 9190 07

WINDY 524

vesta pánská

zateplená vesta
dvě přední lištové kapsy
kontrastní podšívka
dvě vnitřní náprsní kapsy (1 menší pro mobilní telefon, 1 větší)
možnost stažení spodního lemu elastickou šňůrkou

vnější strana: Rip Stop se stříbrným nánosem, 100 % polyamid,
vnitřní strana: Fleece, 100 % polyester, 300 g/m2

M - 3XL

ou
td

oo
r

větrovka unisex

celopropínací lehká bunda, větruodolná
skrytá kapuce v límci 
dvě přední kapsy
stahovací šňůrky na spodním lemu a na kapuci 
výrobek je dodáván se sáčkem na zip a poutkem ze stejného materiálu

100 % polyester, s nánosem PA
S - 3XL
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DUO

DUO

JACKET ACTIVE 513

JACKET ACTIVE PLUS 512

bunda pánská

bunda dámská

pánská bunda s odepínatelnou kapucí
dvě přední lištové kapsy
rukávy zakončeny manžetou s pruženkou
dvě vnitřní náprsní kapsy (menší pro mobilní telefon uzavíratelná suchým zipem, větší na zip)
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
snadný přístup pro potisk a výšivku pomocí otvoru na zip v bočním švu podšívky

vnější strana: Rip Stop se stříbrným nánosem,
100 % polyamid, vnitřní strana: Fleece, 100 % polyester
M - 3XL

dámská bunda 2 v 1 s odepínacími rukávy a kapucí na zip
vypasovaný střih zvýrazňující dámskou siluetu
dvě přední lištové kapsy
rukávy zakončeny manžetou s pruženkou
dvě vnitřní náprsní kapsy (menší pro mobilní telefon uzavíratelná suchým zipem, větší na zip)
možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
snadný přístup pro potisk a výšivku pomocí otvoru na zip v bočním švu podšívky
prodloužený zadní díl

vnější strana: Rip Stop se stříbrným nánosem,
100 % polyamid, vnitřní strana: Fleece, 100 % polyester
S - 2XL

ou
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r
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01

NORDIC 523

bunda pánská

pánská zateplená bunda v prodloužené délce
odnímatelná kapuce
celopropínací se zapínáním na zip a knofl íky
zkrácená délka zipu pro snadný pohyb
2 přední kapsy na zip a 2 dvouvýpustkové kapsy s patkou 
2 vnitřní náprsní kapsy na suchý zip 
zdvojené zakončení rukávů - vnitřní zakončení s manžetou ze žebrového 
úpletu s přídavkem elastanu 
dekorativní manžetky s drukem na rukávech a zadním dílu
vnitřní límec ze žebrového úpletu pro větší komfort a vyšší hřejivost

Vnější strana: 100 % polyester, mikrovlákno
Výplň: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester
M - 2XL

ou
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VICTORY 217

FANTASY 124, 147

COMFORT 608

STAR 165

IMPRESSION 126

PLAYTIME 605

FANTASY 140

PLAYTIME 125

BALANCE 610

TWO IN ONE 604LEISURE 603

COMFORT 607

NEW

NEWNEW

NEW

SPORT



00

STAR 165

NEW

NEW

tričko unisex

unisexové tričko z hladkého materiálu vhodné pro sublimační potisk
kulatý průkrčník s lemem z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěná páskou
zpevňující ramenní páska
střih s bočními švy

Single Jersey, 100 % polyester, 160 g/m2

XS - 3XL

sp
or

t

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

NEW

NEW

moderní tričko z měkkého materiálu vhodné pro sport i celodenní nošení
zajímavě členěný průkrčník
střih s bočními švy

dámské tričko vhodné pro sport i každodenní nošení
prodyšný, rychle schnoucí materiál 
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
lem průkrčníku z vrchového materiálu 
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

moderní dětské tričko z měkkého materiálu vhodné pro sport i celodenní nošení
zajímavě členěný průkrčník
střih s bočními švy

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 3XL

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

XS - 2XL
 

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

tričko pánské

tričko dětské

tričko dámské

sp
or

t

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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VICTORY 217

IMPRESSION 126
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unisex polokošile vhodná pro sport i každodenní nošení
prodyšný, rychle schnoucí materiál 
střih s bočními švy
límeček ze žebrové pleteniny 1:1
léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu
začištění vnitřní části průkrčníku páskou 

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 3XL

polokošile unisex

top dámský

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 2XL

dámský top s širšími ramínky a slušivým lodičkovým výstřihem
průkrčník a průramky začištěny lemem ze základního materiálu
mírně projmutý střih s bočními švy
kontrast lícové a rubové strany materiálu na sedle
tvarované sedlo na předním a zadním díle
vhodné pro sport i celodenní nošení
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PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

sp
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top s širšími ramínky, tvarovaný v ramenní části členicím švem
vhodný pro sport a pohybové aktivity
průkrčník a průramky začištěny lemem ze základního materiálu
podélné členicí švy zdobeny výpustkou z reflexního materiálu pro vyšší viditelnost
střih s bočními švy

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 2XL
6 let/122 cm, 8 let/134 cm
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

top pánský/dětský

šortky pánské/dětské

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 3XL
6 let/122 cm, 8 let/134 cm
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

pohodlné volné šortky s širokými nohavicemi bez bočních švů
malá vnitřní kapsička všitá do pasového kraje
pasový okraj stažený všitou pruženkou
možno nosit v setu s topem Playtime, tričkem Fantasy nebo polokošilí Victory
vhodné pro sport a pohybové aktivity
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00 12* 0201 07

COMFORT 607

COMFORT 608

NEW

* Materiálové složení: barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

sp
or

t

pohodlné volnočasové tepláky z kvalitního materiálu
kapsy v bočních švech
pružný pas se všitou pruženkou a šňůrkou ke stažení
rovný střih nohavic

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

S - 3XL
10 let/146 cm, 12 let/158 cm
 

tepláky pánské/dětské

tepláky dámské

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

XS - 2XL

pohodlné volnočasové tepláky dámského střihu
pružný pas se všitou pruženkou a šňůrkou ke stažení
rovný střih nohavic zakončen dvojitým prošitím
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39

02

BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

NEW

módní dlouhé legíny pro sport i volný čas
pružný pas
nohavice zakončeny dvojitým prošitím
bez bočních švů

dámské kalhoty pro volný čas
příjemný elastický materiál s přídavkem elastanu zaručuje stálý tvar
dvě klínové přední kapsy
lem v pase se všitou pruženkou
dolní okraj nohavic na stažení

dámská sukně s všitými kraťasy ze stejného materiálu
materiál s přídavkem elastanu
střih sukně do tvaru A zajišťuje volný pohyb
pas s pruženkou a šňůrkou na stažení

95 % bavlna, 5 % elastan, 190 g/m2

S - XL

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 200 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 200 g/m2

XS - XL

legíny dámské

sukně dámská

tepláky dámské

sp
or

t
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5P  307

6P KIDS 303

SUNVISOR 310

6P 305

LATINO 324

RELAX 327

6P SANDWICH 306

FANCY 329

SOFTSHELL 325 FURRY 326

CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

TWISTER 328

ČEPICE
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6P 305

6P KIDS 303

čepice unisex

čepice dětská

šestipanelová čepice z kvalitní broušené bavlny
atraktivní dárek
velikost nastavitelná mosazným klipem
obšívané větrací otvory

Kepr broušený, 100 % bavlna, 340 g/m2

nastavitelná

dětská šestipanelová čepice z kvalitní bavlny
velikost nastavitelná suchým zipem
obšívané větrací otvory

Kepr broušený, 100 % bavlna, 340 g/m2

nastavitelná

če
pi

ce

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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6P SANDWICH 306

5P 307

LATINO 324

01 02 05 06 080467 07

00010100 00000008

07080467 06050201

šestipanelová čepice z kvalitní bavlny ve sportovním designu
v kšiltu je všitý proužek v doplňkové barvě
velikost nastavitelná mosazným klipem
obšívané větrací otvory

pětipanelová čepice z kvalitní bavlny
velikost nastavitelná mosazným klipem
obšívané větrací otvory

trendová měkká čepice z bavlněného plátna
čelní panel vhodný pro aplikaci potisku i výšivky
velikost nastavitelná páskem se suchým zipem

Kepr broušený, 100 % bavlna, 340 g/m2 
nastavitelná

Kepr broušený, 100 % bavlna, 340 g/m2

nastavitelná

Plátnová vazba, 100 % bavlna, 230 g/m2

nastavitelná

čepice unisex

čepice unisex

čepice unisex

če
pi

ce

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

klobouček unisex

klobouček dětský

klobouček z hladkého kepru nižší gramáže
obšité větrací otvory
švy začištěné lemováním na vnitřní straně

Keprová vazba, 100 % bavlna, 260 g/m2

univerzální, obvod 61 cm

klobouček z hladkého kepru nižší gramáže
obšité větrací otvory
švy začištěné lemováním na vnitřní straně

Keprová vazba, 100 % bavlna, 260 g/m2

6 - 9 let, obvod 56 cm

če
pi

ce
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

SUNVISOR 310
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64

04

15

trendový bavlněný šátek ve tvaru trojúhelníku 
vhodný jako módní doplněk, pro sport a volný čas
okraje po obvodu prošité 

pružný šátek ve tvaru trojúhelníku
vhodný jako módní doplněk, pro sport a volný čas
obšité okraje

trendový elastický tubulární šátek
víceúčelové užití (možnosti nošení jsou zobrazeny na balení)

letní kšilt
vnější materiál – hladký kepr nižší gramáže
vnitřní materiál – smyčkové froté pro příjemné nošení a absorpci potu
velikost nastavitelná plastovou sponou

šátek unisex/dětský

šátek unisex/dětský

šátek unisex/dětský

kšilt unisex

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

68 x 68 cm 

Interlock, 100 % polyester, 120 g/m2

65 x 65 cm 

Single Jersey, 100 % polyester, 135 g/m2

50 x 26 cm 

Keprová vazba, 100 % bavlna
nastavitelný

če
pi

ce
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SOFTSHELL 325

FURRY 326

čepice unisex

čepice unisex

softshellová čepice s klapkami na uši
velikost nastavitelná páskem se suchým zipem
klapky na uši je možné skrýt dovnitř čepice

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % polyester
univerzální

hřejivá zimní čepice s klapkami na uši
čelo zdobí a zároveň zatepluje umělá kožešina
zapínání pod bradou pomocí umělohmotné spony

vnější část: Rip Stop, 100 % polyamid,
vnitřní část: Coral Fleece, 100 % polyester
S, L

če
pi

ce
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TERRY TOWEL  908

TERRY HAND TOWEL  907

TERRY BATH TOWEL  909

TERRY BATH TOWEL 905

TERRY TOWEL  903

FROTÉ



TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 440225 92

00 05 0704 49 440225 92

fr
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ručník z kvalitního tkaného froté, vhodný pro výšivku
příjemně měkký a savý, zdobené vytkávanou bordurou na obou krajích
tkaná etiketa, vhodná jako závěsné poutko

osuška z kvalitního tkaného froté, vhodná pro výšivku
příjemně měkká a savá, zdobené vytkávanou bordurou na obou krajích
tkaná etiketa, vhodná jako závěsné poutko

Froté, 100 % bavlna, 450 g/m2

50 x 100 cm

Froté, 100 % bavlna, 450 g/m2

70 x 140 cm

ručník

osuška

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907

00 3095 24 47

00 3095 24 47

00 3095 24 47

fr
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ručník z tkaného froté, vhodný pro výšivku
měkký a savý, bez bordury
tkaná etiketa, vhodná jako závěsné poutko

osuška z tkaného froté, vhodná pro výšivku
měkká a savá, bez bordury
tkaná etiketa, vhodná jako závěsné poutko

malý ručník z tkaného froté, vhodný pro výšivku
měkký a savý, bez bordury
tkaná etiketa, vhodná jako závěsné poutko

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

50 x 100 cm

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

70 x 140 cm

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

30 x 50 cm

ručník

osuška

malý ručník

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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LARGE  901

SMALL  900

SMART  911

ENERGY  912

TAŠKY
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SMALL 900

LARGE 901

ta
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malá plátěná nákupní taška
ideální dárek pro ekologicky smýšlející zákazníky
vhodná pro potisk a výšivku
vybavena dvěma popruhy pro nošení v ruce nebo přes rameno
praktická a skladná, vejde se do kapsy či do kabelky

velká plátěná nákupní taška z kvalitní pevné tkaniny
snadno recyklovatelná
vybavena dvěma popruhy pro nošení v ruce nebo přes rameno
praktická a skladná, vejde se do kabelky

Plátnová vazba, 100 % bavlna, 90 g/m2

42 x 38 cm, popruh 60 x 2,5 cm

Plátnová vazba, 100 % bavlna, 280 g/m2

43 x 43 x 12 cm, popruh 70 x 2,5 cm

nákupní taška

nákupní taška

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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SMART 911

ENERGY 912

ta
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oblíbená taška v netradičním designu, vhodná pro nákupy a volný čas
dostatečně velká pro nošení přes rameno, snadno složitelná do malé taštičky
malá taštička vhodná pro uložení drobností
lemované kraje tašky zajišťují její dostatečnou nosnost

praktický batoh na záda s refl exními prvky v dolních rozích
2 stahovací šňůrky
vnitřní kapsa na zip

nákupní taška

batoh unisex/dětský

Plátnová vazba, 100 % polyester, 40 g/m2

40 x 40 cm, popruh 50 x 3,5 cm

Oxford, 100 % polyester, 70–80 g/m2

univerzální (45 x 34 cm)
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Piccolio je nová kolekce reklamního textilu ADLER 
otevřená vašim smělým nápadům a vstřícná k vaší peněžence. 
Uvidíte, že toho spolu dokážete opravdu hodně!

Kombinujte různé střihy a barvy tak, abyste dosáhli požadovaného efektu. Dopřejte si 

luxus nespoutané kreativity a příležitost myslet opravdu ve velkém. Potiskněte trička 

svým logem, sloganem či obrázkem a oblékněte do nich třeba menší město, středně 

velký hudební festival nebo větší sportovní halu. Díky skvělé ceně si to můžete dovolit. :)

Oblékněte za pár korun menší město (nebo větší vesnici)

Kamion plný triček? Stačí říct!

Duha má sedm barev. Piccolio 27!

Všechny velikosti - pro esko i kus chlapa

Ukažte se světu s vlastní značkou trik

Vezmeme si na triko i marketingovou podporu 

Budete se u nás cítit jako v bavlnce

Mluvte s lidmi jazykem, kterému rozumí každý. 
Řekněte to tričkem :) 

Z triček snadno odtrhnete etiketu a uděláte z nich perfektní nosič libovolného brandu 

nebo sdělení. A protože Piccolio patří do rodiny výrobků ADLER, získáte s ním navíc 

všechny další výhody, na které jste u této značky zvyklí. 



PaRADE P71

00 01 0702 9205

PaINT P73

00 0601 02 03* 04 05

2807 2912* 14 15 16

6740 44 9260 9364

Single Jersey, 100 % bavlna, 135 g/m2 

XS - 4XL

� ičko unisex

lehké unisexové tričko

lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

tubulární střih

odtrhávací label

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2 

XS - 4XL

� ičko unisex

unisexové tričko nižší gramáže

lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

tubulární střih

odtrhávací label

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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peAK P74

06
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pIXEL P81

90 914400 01

Single Jersey, 100 % bavlna, 175 g/m2 
XS - 4XL

� ičko unisex

unisexového tričko vyšší gramáže

lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

tubulární střih

odtrhávací label

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

Double Face, 100 % polyester, 130 g/m2 
XS - 3XL, 4XL (pouze v barvě 00)

� ičko unisex

lehké tričko z hladkého rychle schnoucího materiálu

lem průkrčníku z vrchového materiálu

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

střih s bočními švy

odtrhávací label
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pelican P72

00 07 1404 1505 16

40 44 9264

PROGRESS LS P75

00 0601 02 03* 05 07

12*

Single Jersey, 100 % bavlna, 135 g/m2 

4 - 12 let

dětské

lehké dětské  tričko

lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

střih s bočními švy

odtrhávací label

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2 
XS -2XL, 3XL (pouze v barvách 00, 01)

� ičko unisex

unisexové tričko s dlouhým rukávem nižší gramáže

lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1

vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou

zpevněný ramenní šev

tubulární střih

odtrhávací label

* Materiálové složení: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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JOY P21

00 01 0702 1105 06

15 44

JOY P22

40

00 01 0702 1105 06

44

NEW NEW

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (pouze v barvách 00, 01)

p� okošile pánská

pánská polokošile střední gramáže z pique úpletu

límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny 1:1

léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu

boční švy

odtrhávací label

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (pouze v barvách 00, 01)

p� okošile dámská

dámská polokošile střední gramáže z pique úpletu

límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny 1:1

úzká léga se 3 knoflíčky v barvě materiálu

projmutý dámský střih s bočními švy

odtrhávací label
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Sunshine P31

00 01 0702 0504 06

11 62

BEETLE P92
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40

NEW

NEW

NEW

Keprová vazba, 100 % bavlna, 120 g/m2

nastavitelná suchým zipem

čepice

lehká šestipanelová čepice z bavlny

obšívané větrací otvory

velikost nastavitelná suchým zipem

odtrhávací label

Netkaná textilie, 100 % polypropylen, 
90 g/m2

47 x 36 cm

batoh

batoh na záda z netkané textilie

dvě stahovací šňůrky z polyesteru v černé barvě

zpevněné dolní rohy dvojitým materiálem a 

kovovými kroužky, boční švy, odtrhávací label

Netkaná textilie, 100 % polypropylen, 
90 g/m2

45 x 40 cm, popruhy 70 cm

náku� í taška

středně velká nákupní taška z netkané textilie

dva delší popruhy pro nošení jak v ruce tak přes 

rameno

dostupná alternativa k igelitovým taškám

křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost

odtrhávací label
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W O R K W E A R  M A D E  R E A L

®

Pracovní oděvy RIMECK® spojují extrémní odolnost a kvalitní  
řemeslné zpracování se zázemím renomovaného výrobce 
reklamního textilu ADLER. Montérky, laclové kalhoty, vesty a bundy 
RIMECK® jsou vyrobeny ze špičkového materiálu a outdoorová 
kolekce je navíc posilněná certifikovaným materiálem CORDURA® 
používaného například v armádě. I přes vysokou pevnost se 
příjemně nosí a zároveň úspěšně vzdoruje odření, oprání a všem 
formám opotřebení. Vydrží tedy plnit své poslání skutečně dlouho.

Výrobky RIMECK® se vyznačují pohodlnými a účelně navrženými 
střihy i pečlivým zpracováním. Svým nositelům nabízejí množství 
kapes pro všechno, co potřebují mít po ruce. Práce je pak nejen 
snadnější, ale také bezpečnější. K bezpečnosti práce přispějí také 
reflexní varianty z kolekce HIGH-VISIBILITY.

®



WOODY

WOODY W51

WOODY W01

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

NEW

NEW

NEW

KO L E KC E

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retrorefl exní páska 
na zádech a rukávech
rukávy zakončené 
elastickou manžetou
multifunkční kapsy
pruženka v boční části 
dolního kraje bundy
poutko na zavěšení
zadní díl se záhyby 
pro volnost pohybu

retrorefl exní páska na předním 
i zadním dílu
multifunkční kapsy
pruženka v boční části 
pasového límce kalhot
zdvojená kolena a sedová část
pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo

multifunkční

 kapsy

multifunkční kapsy

retrorefl exní

 páska

retrorefl exní páska

poutko 

na zavěšení

pruženka v bocích

elastická

 manžeta

zdvojená kolena

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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WOODY W52

02/01 94/01

600 NEW

NEW

retrorefl exní páska 
na předním i zadním dílu
multifunkční kapsy
poutko na zavěšení
pruženka v boční části 
dolního kraje vesty
zadní díl se záhyby 
pro volnost pohybu

multifunkční

 kapsy

retrorefl exní

 páska

poutko 

na zavěšení

pruženka

retrorefl exní páska

poutko na zavěšení

pruženka

multifunkční kapsy

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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WOODY W02

94/0102/01

600 NEW

NEW

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retrorefl exní páska pod koleny
na předním dílu kalhot
multifunkční kapsy
zapínání na knofl íky v boční části
zdvojená kolena a sedová část 
pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo
kalhoty s nastavitelným laclem 
zapínané na plastovou sponu 
elastické šle 

elastické šle

zdvojená kolena

nastavitelný lacl

retrorefl exní páska

pruženka

 v zadní části

pruženka v zadní části multifunkční kapsy

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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RANGER W53

RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

NEW

NEW

NEW

retrorefl exní páska na předním 
i zadním dílu a na rukávech
elastická manžeta v rukávu
multifunkční kapsy 
poutko na zavěšení
v boční části dolního kraje možnost
nastavení šíře obvodu - na 3 druky
CORDURA® použita v kontrastní barvě
uzavíratelná kapsa na rukávu

retrorefl exní páska v dolní části nohavic
multifunkční kapsy
pruženka v boční části 
pasového límce kalhot
zdvojená kolena pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo 
CORDURA® použita v kontrastní barvě

multifunkční

 kapsy

multifunkční kapsy

CORDURA®

 retrorefl exní páska

poutko 

na zavěšení

pruženka v bocích

elastická

 manžeta

CORDURA®

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

KO L E KC E

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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RANGER W54

02/01 94/01

400 NEW

NEW

retrorefl exní páska 
na předním i zadním dílu
multifunkční kapsy
poutko na zavěšení
v boční části dolního kraje možnost
nastavení šíře obvodu - na 3 druky
CORDURA® použita v kontrastní barvě

multifunkční

 kapsy

retrorefl exní

 páska

CORDURA®

3 druky

retrorefl exní páska

CORDURA®

3 druky

multifunkční kapsy

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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RANGER W04

94/0102/01

400 NEW

NEW

retrorefl exní páska v dolní části nohavic
multifunkční kapsy
zapínání na knofl íky v boční části
poutko na kladivo
kalhoty s nastavitelným laclem 
zapínané na plastovou sponu 
elastické šle 
CORDURA® použita v kontrastní barvě

elastické šle

CORDURA®

nastavitelný lacl

retrorefl exní páska

pruženka

 v zadní části

pruženka v zadní části multifunkční kapsy

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
161
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HV ENERGY 9V2

97 98

HV PROTECT 1V9

97 98

HV BRIGHT 9V3

97 98

400

400

300HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m²,

retrorefl exní pruh

univerzální (45 x 34 cm)

praktický batoh na záda z fl uorescenčního materiálu
použit retrorefl exní pruh
refl exní prvky v dolních rozích
dvě stahovací šňůrky
vnitřní kapsa na zip

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, 

175 g/m², retrorefl exní pruhy 3M

S - 3XL

unisexové tričko z fl uorescenčního
materiálu s hlavicovým rukávem
bavlna na vnitřní části pro lepší komfort
průkrčník lemovaný žebrovým 
úpletem 1:1 ze 100% polyesteru
střih s bočními švy
použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M
oděv certifi kován dle normy EN ISO 20 471:2013
- oděvy s vysokou viditelností (třída 2) 
oděv certifi kován dle normy EN ISO 13 688:2013
- ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

fl uorescenční

 materiál

retrorefl exní pruh

zapínání 

na suché zipy

střih s bočními švy

retrorefl exní

 pruhy 3M

hlavicový rukáv

stahovací šňůrky

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exní pruhy

M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

výstražná vesta s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy ve středu předního dílu
oděv certifi kován dle normy EN ISO 20 471:2013
- oděvy s vysokou viditelností (třída 2)
oděv certifi kován dle normy EN ISO 13688:2013
- ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

str. 167

KO L E KC E

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
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HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m², 

retrorefl exní pruhy 3M

M - 3XL

fl eecová bunda z fl uorescenčního materiálu 
celopropínací na zip
dvě přední výpustkové kapsy uzavíratelné na zip 
prostorné kapesní váčky sahají až do dolního kraje
možnost stažení spodního lemu elastickou šňůrkou 
rukávy stažené pruženkou, poutko na zavěšení
antipilingová úprava na vnější straně
použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M
oděv certifi kován dle normy EN ISO 20 471:2013
- oděvy s vysokou viditelností (třída 3)
oděv certifi kován dle normy EN ISO 13 688:2013
- ochranné oděvy

Single Jersey, vnitřní strana počesaná,

100 % polyester, 300 g/m², retrorefl exní pruhy 3M

M - 3XL

mikina z fl uorescenčního materiálu 
s hlavicovým rukávem
vnitřní strana počesaná
dolní kraj, rukávy a průkrčník ukončen lemem
z žebrového úpletu 1:1
použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M
oděv odpovídá normě EN ISO 20 471:2013 
- oděvy s vysokou viditelností (třída 3)
oděv odpovídá normě EN ISO 13 688:2013
- ochranné oděvy

žebrový úplet

elastická

 šňůrka

celopropínací

 zip

hlavicový

 rukáv

retrorefl exní pruhy 3M elastická šňůrka

retrorefl exní

 pruhy 3M

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

165
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HV PRACTIC 5V9

HV BRIGHT 9V4

HV REFLEX 3V5

HV TWISTER 3V8

97

97

97

97

98

98 98

300400

400

NEW

NEW

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

univerzální velikost pro dospělé

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exní pruhy  

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

Kepr, 50 % bavlna, 50 % polyester, 240 g/m²

nastavitelná

Single Jersey, 100 % polyester,

190 g/m², retrorefl exní pruhy

univerzální (50 x 26 cm)

dětská výstražná vesta s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy ve středu předního dílu
dle normy EN 1150:1999 - výstražné oděvy 
s vysokou viditelností pro neprofesionální použití

fl uorescenční šátek s retrorefl exními pruhy
dolní okraje prošité na obou stranách
po straně šev
víceúčelové užití
(možnosti nošení jsou zobrazeny na balení)

str. 163

EN 1150
oděvy s vysokou

viditelností pro 
neprofesionální 

použití

2 v 1 (čepice a nákrčník) ve fl uorescenčních barvách
v horní části možnost stažení šňůrkou
antipillingová úprava z vnější strany

šestipanelová čepice z fl uorescenčního materiálu
retrorefl exní lem na kšiltu
velikost nastavitelná suchým zipem
s našitou retrorefl exní páskou
obšívané větrací otvory

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 
167
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Kvalitní materiály, propracované detaily a elegantní střihy. 
Tak lze jednoduše charakterizovat produkty z luxusní kolekce
MALFINI®, která již 5. rokem uspokojuje požadavky nejnáročněj-
ších zákazníků. Produktům z kolekce MALFINI® věnujeme zvláštní 
péči již od prvních návrhů, kdy se vybírá materiál, kreslí se první 
skici a volí nevšední barevné kombinace s ohledem na světové 
módní trendy. Vše s cílem vytvořit precizně zpracovaný produkt, 
ve kterém se každý bude cítit pohodlně a zároveň elegantně.
 
Letos jsme kolekci MALFINI® rozšířili o 4 nové produkty, díky 
kterým budete moci ukázat svůj jedinečný styl. 
Elegantní pánské a dámské košile DYNAMIC a FLASH jsme navrhli 
tak, abyste se cítili sebevědomě i pohodlně zároveň. 

O MALFINI

www.malfi ni.info



0100 71 77 83 0100 71 77 83

POLOKOŠILE PÁNSKÁ 256

COLLAR UP
Módní pánská polokošile s krátkým rukávem 
zdobena kontrastními prvky. 

límeček a lemy rukávů ze žebrového úpletu 1:1

začištění průkrčníku kontrastní páskou

léga se 2 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

kontrastní tkaná páska na spodní léze

rozparky v bočních švech zpevněné kontrastní páskou 

Pique, 100 % bavlna, 215 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 3XL

POLOKOŠILE DÁMSKÁ 257

COLLAR UP
Módní dámská polokošile s krátkým rukávem 
zdobena kontrastními prvky. 

límeček a lemy rukávů ze žebrového úpletu 1:1

začištění průkrčníku kontrastní páskou

léga se 4 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

kontrastní tkaná páska na spodní léze

elegantní projmutý střih s rozparky v bočních švech 
zpevněné kontrastní páskou

Pique, 100 % bavlna, 215 g/m2 

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

171170



0100 710100 70 71

POLOKOŠILE PÁNSKÁ 251

PERFECTION PLAIN
Jednoduchá a přitom elegantní polokošile
pro každou příležitost.

límeček a lemy rukávů ze žebrového úpletu
1:1 s kontrastním proužkem

ozdobná tkaná páska z vnitřní strany průkrčníku
a v rozparcích 

ramenní švy zpevněny páskou 

léga se 3 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem
 
přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan, 200 g/m2

•
•
•
•
• 
•

DESIGN

POLOKOŠILE DÁMSKÁ 253

PERFECTION PLAIN
Elegantní polokošile s projmutým střihem
dá snadno vyniknout krásám ženské postavy.

límeček a lemy rukávů ze žebrového úpletu
1:1 s kontrastním proužkem

ozdobná tkaná páska z vnitřní strany průkrčníku
a v rozparcích 

ramenní švy zpevněny páskou

léga s 5 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem
 
přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan, 200 g/m2

DESIGN

S - 2XLS - 3XL

•
•
• 
•
• 
•

173172



0100 02 71 0100 12* 71 77

POLOKOŠILE PÁNSKÁ MERCEROVANÁ 259

GRAND
Díky mercerované bavlně hedvábně lesklá pánská 
polokošile s krátkým rukávem elegantního vzhledu.

límeček s kontrastním proužkem ze žebrového úpletu 1:1

zpevnění ramenního švu proti vytažení

začištění průkrčníku kontrastní páskou

rozparky v bočních švech zpevněné kontrastní páskou

léga se 3 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna, 160 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 3XL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ 258

CONTRAST STRIPE LS
Stylová pánská polokošile s dlouhým rukávem
a kontrastními detaily.

přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

začištění průkrčníku kontrastní páskou

léga se 2 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

spodní část légy s kontrastním proužkem

rukáv zpracovaný do manžety s 1 knofl íčkem

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan, 200 g/m2

•
•
•
•
•
•
S - 3XL

*barva 12 ve složení: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

DESIGN

175174



0100 820100 82

NEW NEW

KOŠILE DÁMSKÁ 261

FLASH SS
Elegantní dámská košile s krátkým rukávem  
a tvarovaným dolním okrajem.

dámská košile s krátkým rukávem

perleťové knofl íky v barvě vrchového materiálu

pasové a prsní záševky

tvarovaný dolní okraj

dvojité sedlo na zadním dílu

plátnová vazba, 75 % bavlna, 21 % polyamid, 4 % elastan, 110 g/m²

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

KOŠILE PÁNSKÁ 260

FLASH SS
Elegantní pánská slim fi t košile s krátkým 
rukávem a tvarovaným dolním okrajem.

pánská košile s krátkým rukávem

perleťové knofl íky v barvě vrchového materiálu

vyztužené špičky límce

dvojité sedlo na zadním dílu

záševky na zadním dílu

tvarovaný dolní okraj

plátnová vazba, 60 % bavlna, 40 % polyester, 105 g/m², slim fi t

•
• 
•
• 
•
• 
•

DESIGN

S - 2XL

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám 
poskytne obchodní oddělení. 

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám 
poskytne obchodní oddělení. 

NEW NEW

177176



0100 820100 82

NEW NEW

KOŠILE DÁMSKÁ 263

DYNAMIC LS
Elegantní dámská košile s dlouhým rukávem 
a tvarovaným dolním okrajem.

dámská košile s dlouhým rukávem

rukávy zakončené do manžety zapínané na 2 knofl íčky

léga rozparku tvarovaná do špičky

perleťové knofl íky v barvě vrchového materiálu

dvojité sedlo na zadním dílu

pasové a prsní záševky

tvarovaný dolní okraj

plátnová vazba, 75 % bavlna, 21 % polyamid, 4 % elastan, 110 g/m²

•
•
•
•
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

KOŠILE PÁNSKÁ 262

DYNAMIC LS
Elegantní pánská slim fi t košile s dlouhým 
rukávem  a tvarovaným dolním okrajem.

pánská košile s dlouhým rukávem

rukávy se dvěma záhyby zakončeny manžetou na knofl ík

perleťové knofl íky v barvě vrchového materiálu

záševky na zadním díle

vyztužené špičky límce

dvojité sedlo na zadním dílu

tvarovaný dolní okraj

plátnová vazba, 60 % bavlna, 40 % polyester, 105 g/m², slim fi t

•
• 
•
• 
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám 
poskytne obchodní oddělení. 

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám 
poskytne obchodní oddělení. 

NEW NEW

179178



0201 12* 710201 12* 71

MIKINA PÁNSKÁ 452

VOYAGE
Celopropínací pánská mikina ve vintage stylu
s kontrastními prvky.

kovový zip zdobený Malfi ni logem v kontrastní barvě

kapuce s podšívkou, na stažení kontrastní šňůrkou

raglánové rukávy s ozdobným prošitím

začištění průkrčníku kontrastní páskou

dolní lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu 2:2
s přídavkem 5 % elastanu

Single Jersey, 100 % bavlna, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 3XL

MIKINA DÁMSKÁ 451

VOYAGE
Celopropínací dámská mikina ve vintage stylu
s kontrastními prvky. 

kovový zip zdobený Malfi ni logem v kontrastní barvě

kapuce s podšívkou, na stažení kontrastní šňůrkou

raglánové rukávy s ozdobným prošitím

začištění průkrčníku kontrastní páskou

dolní lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu 2:2
s přídavkem 5 % elastanu

Single Jersey, 100 % bavlna, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

XS - 2XL

*barva 12 ve složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza *barva 12 ve složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza

181180



80 0100 70 71 72 93

TRIČKO PÁNSKÉ 150

ACTION
Netradiční ozdobné prošití na ramenou
a vynikající zpracování dávají klasickému
tričku jiný rozměr.

ramena členěna sedlem s ozdobným prošitím 

úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu 

přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m2

•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKÁ 550

CASUAL
Pánská volnočasová bunda v trendové
kombinaci pleteniny a softshellu.

kombinace dvou softshellových materiálů

spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem

Softshell, 100 % polyester, Fleece 350 g/m2, 100 % polyester
Softshell, 96 % polyester, 4 % elastan
podšívka: 100 % polyester 

•
•
•

DESIGN

S - 3XL
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RUČNÍK 951 OSUŠKA 952

BAMBOO TOWEL BAMBOO BATH TOWEL
Ručník z kvalitního bambusového froté.
Na omak příjemně měkký, vysoce savý.

Osuška z kvalitního bambusového froté.
Na omak příjemně měkká, vysoce savá.

zdobený bordurou s vetkanou saténovou přízí

etiketa vhodná také jako závěsné poutko

froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

zdobená bordurou s vetkanou saténovou přízí

etiketa vhodná také jako závěsné poutko

froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•

•
•
•

DESIGN DESIGN

50 x 100 cm 70 x 140 cm 
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ŽUPAN UNISEX 953

BAMBOO BATHROBE
Župan z kvalitního bambusového froté unisex 
střihu. Na omak příjemně měkký, vysoce savý.

kimonový límec s vetkanou saténovou přízí ve stylu bordury

ozdobné prošití ve stylu bordury také na koncích rukávů

dvě kapsy, pásek a etiketa vhodná jako závěsné poutko

luxusní dárkový předmět vhodný pro výšivku

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•
•
•

DESIGN

S, L

00

RUČNÍK 950

BAMBOO GOLF TOWEL
Malý ručník z kvalitního bambusového froté.
Na omak příjemně měkký, vysoce savý.

zdobený bordurou s vetkanou saténovou přízí

etiketa vhodná také jako závěsné poutko

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•

DESIGN

30 x 50 cm
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PŘEHLED MATERIÁLŮ  
SINGLE JERSEY
Jemná zátažná pletenina s charakteristickými stromečkovitými sloupky na lícní a obloučky na rubní straně. Vazba se vyznačuje tažností, 
měkkostí a snadnou páratelností. Příze použitá ke zpracování pleteniny má vliv na výslednou kvalitu zboží. Výrobky ADLER® jsou zhotoveny 
z kvalitní prstencově dopřádané příze. Materiál je velice vhodný pro potisk a výšivku. Zboží je vyráběno v různých plošných hmotnostech 
(135 – 200 g/m2).

PIQUE 
Zátažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým vzorem. Oboulícní vazba je doplněna podkládanou nití, která zaručuje malou 
roztažnost do šířky. Výrobky jsou vhodné pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno v různých plošných hmotnostech (170 – 220 g/m2).

INTERLOCK PIQUE
Vazba zátažné interlokové pleteniny se vzorem, kde se střídají dva plné interlokové řádky s řádkem jednolícním podkládaným. Jedna strana 
pleteniny má keprově rozsazená vytažená očka, druhá strana je hladká.  Zboží je vyráběno v plošné hmotnosti 150 g/m2.

FLEECE
Zátažná pletenina charakteristická hustě počesaným měkkým povrchem s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi za každého počasí. 
Dokáže transportovat pot a brání průniku větru. Výrobky jsou vhodné pro výšivku a laserové gravírování. Zboží je vyráběno v různých plošných 
hmotnostech (250 – 360 g/m2).

VÝPLNĚK 
Zátažná pletenina s charakteristickými stromečkovitými sloupky na lícní a obloučky na rubní straně. Vazba je doplněna výplňkovou nití, která 
je vedena po rubové straně pleteniny. Přidaná nit zvyšuje savost a objem pleteniny a zvyšuje její pevnost. Výplňkové pleteniny s objemnými 
a měkkými nitěmi se pro zvýšení tepelné izolace počesávají. Výrobky jsou vhodné pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno v různých plošných 
hmotnostech (250 – 320 g/m2).

SOFTSHELL 
Softshell je laminovaná textilie pro moderní, sportovní oblečení a oblečení pro outdoorové aktivity. Dělí se na membránové a nemembránové. 
Oděvy z těchto materiálů jsou lehké, teplé, pružné a s vysokou mechanickou odolností. Softshell s membránou pak může být i nepromokavý 
a zároveň prodyšný. Zboží je vyráběno v různých plošných hmotnostech (210 – 300 g/m2).

FROTÉ
Smyčková tkanina z kvalitní bavlny větší hmotnosti (350 – 450 g/m2), s velmi měkkým omakem, savými a pevnými smyčkami na obou stranách.

PLÁTNO
Plátnová vazba tkaniny je pevná, pravidelně se opakující vazba. Nevytváří vzor, je hladká a vhodná pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno 
z kvalitní česané bavlny, polyesteru nebo polyamidu. 

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Má antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Ručník z bambusového vlákna je pevnější a má 3x vyšší savost než bavlna. Při praní ručníků 
nedoporučujeme používat aviváž, aby se nesnížila savost.

POPELÍN
Bavlnářská hladká, měkká a hustá tkanina střední hmotnosti, vyráběná v plátnové vazbě, hustěji dostavená v osnově, řidčeji v útku (tzn. v útku 
– příčném směru – je na 1 cm méně nití než v osnově). V útku je někdy použito hrubších nití, takže vzniká jemné příčné žebrování. Používá se 
na pánské košile, dámské halenky, prádlo a dámské šaty. Zboží je vyráběno v různých plošných hmotnostech (120 – 125 g/m2).

CORDURA® CLASSIC
Je konstruována v souladu se schválenými standardy fi rmy INVISTA pro značku CORDURA®. Mezi hlavní vlastnosti tkaniny patří odolnost 
v oděru a roztržení, odolnost proti skvrnám. Díky své pevnosti zaručuje dlouhou životnost. 
CORDURA® je registrovanou obchodní značkou společnosti INVISTA pro odolné materiály.

KEPR
Keprová vazba tkaniny se vyznačuje šikmým řádkováním, které se pravidelně opakuje. Tkanina v keprové vazbě je volnější, hřejivější, měkčí 
a pružnější při zpracování než plátno, vhodná pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno z kvalitní česané bavlny nebo ze směsi s polyesterem.

3M™ PRUHY
Produkt jimi opatřený zvyšuje viditelnost osoby, která jej nosí, a tím snižuje pravděpodobnost nehod. Technologie 3M™ refl exních materiálů je 
založena na vrstvě mikroskopických skleněných kuliček připevněných na podkladové vrstvě tkaniny, která je opatřena zrcadlovou plochou. Na 
jednom cm2 tkaniny se nachází až 30 000 skleněných kuliček. Tyto kuličky jsou pak zodpovědné za to, že světlo dopadající na pruh refl exního 
materiálu je po dvojím lomu odráženo zpět ke zdroji.
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FAMILY KONCEPT
Produkt nabízený jak v pánské, tak dámské a dětské variantě.

DUO KONCEPT
Produkt nabízený jak v pánské, tak dámské variantě.

SILIKONOVÁ ÚPRAVA
Ošetření látky v silikonové lázni za účelem zdokonalení jejích vlastností,
podobně jako aviváž, avšak s trvalejším efektem. Takto ošetřený výrobek 
je hebký na omak, odolný vůči nečistotám, méně se špiní a mnohem lépe 
k němu přilne potisk.

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA
Finální stabilizační úprava ke snížení žmolkování materiálu.

ELASTAN
Syntetické vlákno na bázi polyuretanu o vysoké pružnosti. Látky s příměsí 
elastanu obepínají tělo, aniž by bránily pohybu. Podíl pouhých několika 
jednotek procent elastanu výrazně zlepší užitné vlastnosti textilie.

VĚTRUODOLNÉ
Materiál zabraňující průniku větru a prochladnutí.

VODĚODOLNÉ
Číselný údaj v milimetrech udává schopnost materiálu odolávat tlaku vody. 
Čím vyšší vodní sloupec, tím vyšší nepromokavost.

PRODYŠNÉ 
Udává se v g/m2/24 hod, tzn. kolik vlhkosti v gramech propustí jeden 
čtvereční metr látky za den. Zde platí, že čím je hodnota vyšší, tím materiál 
lépe dýchá.

TEAR OFF
Odtrhávací etiketa 

DUO

NOVINKA 

PÁNSKÉ 

NOVÁ BARVA 

DÁMSKÉ

UNISEX

DĚTSKÉ

Vybrané oděvy z kolekce HIGH-VISIBILITY (HV) značky RIMECK® odpovídají mezinárodním normám, které stanovují optimální podobu ochranného oděvu 
s vysokou viditelností. Certifi kované oděvy z kolekce HV jsou opatřeny příbalovým letákem informujícím o správném skladování, ošetření a účelu použití 
tak, aby byly co nejlépe zachovány vlastnosti produktu.

Oděvy s vysokou viditelností jsou vyrobeny z fl uorescenčního materiálu a v kombinaci s retrorefl exními pruhy se řadí do třech tříd:

Nový produkt. Bližší informace o termínu naskladnění Vám 
poskytne obchodní oddělení.

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám
poskytne obchodní oddělení.

LEGENDA

Třída 3 – stupeň nejvyšší ochrany – minimální požadovaná plocha 
podkladového materiálu je 0,80 m² a 0,20 m² retrorefl exního materiálu 
(4 metry retrorefl ektivní pásky o šíři 5 cm)

Třída 2 – stupeň střední ochrany – minimální požadovaná plocha pod-
kladového materiálu je 0,50 m² a 0,13 m² retrorefl exního materiálu (2,60 
metry retrorefl ektivní pásky o šíři 5 cm)

Třída 1 – stupeň minimální ochrany – minimální požadovaná plocha pod-
kladového materiálu je 0,14 m² a 0,10 m² retrorefl exního materiálu (2 metry 
retrorefl ektivní pásky o šíři 5 cm)

Norma EN 1150:1999 – Ochranné oděvy – Výstražné oděvy s vysokou 
viditelností pro neprofesionální použití – norma uvádí požadavky na op-
tické vlastnosti výstražných oděvů s vysokou viditelností určených pro 
dospělé nebo mladistvé k neprofesionálnímu použití. Oděvy jsou určeny 
pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných 
podmínek jak ve dne, při městském osvětlení, tak i při osvětlení světly do-
pravního prostředku za tmy.

Norma EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy – tato mezinárodní nor-
ma určuje obecné požadavky na provedení ochranných pracovních oděvů 
z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, označení 
ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochran-
nými oděvy.

Norma EN ISO 20471:2013 – Oděvy s vysokou viditelností – mezinárod-
ní norma určuje požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen 
vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných 
mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek a to jak 
při denním světle, tak při osvětlení světlomety vozidel za tmy.

dle normy ČSN EN 13402-3

velikost XS S M L XL 2XL 3XL
výška postavy 160 164 168 172 176 176 176

obvod hrudníku 76 80 84 88 92 96 100 10  4 110 116 122 128 134 140

obvod pasu 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

obvod sedu 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

věk 4 6 8 10 12
výška postavy 110 122 134 146 158

obvod hrudníku 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

obvod pasu 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

obvod sedu 61 67 72 78 86

délka zad 25 29 31 34 38

velikost kód
4 roky 08

6 let 09

8 let 10

10 let 11

12 let 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Ženy

Kódové označení velikostí: 

Příklad maximálního
intervalu rozměrů postav. 

– chlapci – dívky

Objednací číslo prosím uvádějte ve tvaru: 
kód produktu-kód barvy-kód velikosti 
Příklad:

Tričko Basic v barvě černé, velikost M = 129-01-14

Děti

velikost
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

-    46 48    50 52    54 56    58 60    62 64    - -    - -    -
výška postavy 160 168 176 184 192 192 192 192

obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162

obvod pasu 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150

obvod krku 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55,5

Muži

TABULKA VELIKOSTÍ
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.
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10 11

bílá

marlboro červená

červená

francouzská modrá

camoufl age brown

mandlová

azurově modrá

tyrkysová

světle šedý melír

růžovásvětlá khaki

denimtmavý tyrkys

naturální

purpurová

černá

světle šedá

písková

čokoládová

camoufl age green

nugátová

neon yellow

apple green

nebesky modrá

žlutá

army

limetková

bílá

oranžová

refl exní žlutá

fuchsia red

námořní modrá

námořní modrá

starostříbrná

stříbrná

khaki

trávově zelená

tmavá břidlice

kávová

military

snorkel blue

neon orange

petrolejová mátová

dark navy

středně zelená

levandulová

královská modrá

malinová

černá

ebony gray

tmavě šedý melír

jantarová

refl exní oranžová

knit gray

light blue

light anthracite

emerald

lahvově zelená

ocelově šedá

camoufl age gray

fi alová

tmavě šedý melír

bordó

fuchsiová

antracitový melír

ledově šedá

11-4800 TPX

19-1764 TPX

18-1763 TPX

18-4140 TPX

11-0105 TPX

17-4139 TPX

16-4535 TPX

14-2311 TPX16-0518 TPX

18-4025 TPX18-4733 TPX

12-0605 TPX

17-2036 TPX

19-0303 TPX

16-3802 TPX

16-1324 TPX

19-1230 TPX

18-1321 TPX

809 C

15-0545 TPX

14-4121 TPX

13-0859 TPX

19-0618 TPX

13-0550 TPX

11-4800 TPX

17-1464 TPX

18-2336 TPX

19-4023 TPX

19-4023 TPX

17-0000 TPX

18-0316 TPX

15-6437 TPX

18-0510 TPX

19-1314 TPX

19-0419 TPX

19-4049 TPX

811 C

19-4241 TPX 13-5414 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX

19-3906 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX

19-3952 TPX

18-2120 TPX

19-0303 TPX

19-0000 TPX

16-1350 TPX

17-5029 TPX

19-6311 TPX

18-4005 TPX

19-3536 TPX

18-1643 TPX

19-2024 TPX

14-0000 TPX

k produktům ADLER®

k produktům MALFINI®

petrolejová
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

k produktům PICCOLIO®

k produktům RIMECK®

Uvedené barvy a Pantone® kódy jsou pouze orientační a od skutečné barvy látky se mohou lišit. 
Tiskové chyby a změny v produktovém portfoliu jsou vyhrazeny.

bílá

lahvově zelená

světlá khaki

tmavá břidlice

11-4800 TPX

19-6311 TPX

16-0518 TPX

18-0510 TPX

černá

červená naturální oranžová

army

neon yellow

19-0303 TPX

18-1736 TPX 12-0605 TPX 17-1464 TPX

19-0618 TPX

809 C

námořní modrá 

tmavě šedý melír

purpurová fuchsiová

neon orange

19-4023 TPX

17-2036 TPX 19-2024 TPX

811 C

světle šedý melír

azurově modrá

tyrkysová

apple green

17-4139 TPX

16-4535 TPX

15-0545 TPX

žlutá

nebesky modrá

denim

petrolejová

13-0859 TPX

14-4121 TPX

148-4025 TPX

19-4241 TPX

královsky modrá

středně zelená

fialová

19-3952 TPX

17-6030 TPX

19-3536 TPX

černá ebony gray refl exní žlutá refl exní oranžovánámořní modrá

INDEX BAREV

limetková

13-0550 TPX

19-0303 TPX 19-0000 TPX19-4023 TPX
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