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PŘEDSTAVENÍ FIRMY

 Firma BANNER s.r.o. byla založena v roce 1992 a je plně českou 
firmou s vlastními výrobními kapacitami.
 Již od roku 1992 je naší cestou vytváření unikátních, praktických, 
kvalitních oděvů do přírody pro myslivce, lesníky, rybáře, turisty  
a milovníky přírody. Chceme nabízet kvalitní vybavení do přírody  
a vše potřebné, co každý v přírodě potřebuje, ať už jeho cesta vede 
kamkoliv. Chtěli bychom udržet a pěstovat zdravou kulturu kvalitního 
oblékání do přírody a udržet blízký vztah mezi lidmi a přírodou.  
V současné době jsme největším specializovaným výrobcem oděvů 
do přírody v ČR  (dalším širokým výrobním sortimentem je výroba 
uniforem pro bezpečnostní složky).

 Díky vlastním výrobním kapacitám jsme schopni rychle průběžně 
doplňovat do našeho centrálního skladu standardní druhy oděvů, kde 
jsou připraveny k doplnění do prodejen nebo k odeslání zákazníkovi. 
Toto je naší velkou výhodou oproti dovozcům, kteří jsou závislí na 
svém jednorázovém předzásobení od výrobců v zahraničí.
 Naše vlastní oddělení vývoje a technické přípravy výroby garantuje 
kvalitní průběh celého procesu výroby od návrhu střihů, střihu, 
ušití, až po přijetí výrobků na sklad. Velkou pozornost věnujeme 
kvalitě našich výrobků. Před střihem kontrolujeme kvalitu materiálu,  
v průběhu výroby je kvalita kontrolována formou mezioperační 
kontroly a před přijetím na sklad je provedena výstupní kontrola. 
 Sídlo firmy i výroba je ve dvou areálech firmy BANNER s.r.o.  
v Sezimově Ústí v Jižních Čechách. Zde jsou soustředěny sklady, 
výroba, technologie, administrativa a obchodní oddělení. Pro 
velkoobchodní zákazníky je zde k dispozici vzorkovna s plným 
sortimentem výrobků společnosti.  
  

JIŽ 27 LET TRADICE FIRMY



ODĚVY A POTŘEBY DO PŘÍRODY

PREZENTACE PRODEJEN

 Naše firemní prodejny (25) najdete po celé ČR. Snažíme se  
postupně naše prodejny otevírat i v dalších městech tak, abychom 
byli schopni představit naše výrobky co největšímu počtu zákazníků. 
Budeme rádi, když se i z míst, kde nyní prodejny zatím nemáme, 
přijedete do nejbližší prodejny na výrobky podívat a vyzkoušet si je 
a následně je můžete objednávat i v našem e-shopu (za stejné ceny). 

 Naše firemní prodejny jsou plně pod správou firmy BANNER 
s.r.o. a proto našim zákazníkům můžeme garantovat jak kvalitu slu-
žeb (dostupnost zboží a velikostí, informované prodavače, doplňko-
vé služby), tak shodné ceny. Snažíme se v našich firemních prodej-
nách presentovat zboží přehledně (i když se při stále se rozšiřujícím  
sortimentu často potýkáme s nedostatkem místa), přehledně zboží 
označovat, proškolovat prodavačky/prodavače o zboží atd. Také plá-
nujeme v blízké době opět i otevření vlastních prodejen v zahraničí.

WWW.BANNER-SHOP.CZ
 Na těchto internetových stránkách najdete informace o jednotli-
vých firemních prodejnách, včetně adresy, mapky, kontaktních údajů, 
také otevírací doby (včetně aktuálních informací o úpravách otevírací 
doby – např. v prosinci). Většinu prodejen si také můžete virtuálně 
projít díky unikátním panoramatickým prohlídkám interiérů.
 Budeme rádi, když nám napíšete nebo např. řeknete na výsta-
vách apod. Váš názor na naše prodejny.

FIREMNÍ PRODEJNY BANNER® - EXCLUSIVE & OUTDOOR 

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Nám. I.P.Pavlova 1, PRAHA (telefon: 734574449)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – ul. 28.října 184, OSTRAVA (telefon: 734155062)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR –Hybešova 8, BRNO (telefon: 734155068)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Kollárova 8, PLZEŇ (telefon: 734155064)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Nám. 28. října, HRADEC KRÁLOVÉ (telefon: 733184113)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Palackého 17, JIHLAVA (telefon: 734155069)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Rudolfovská 12, Č.BUDĚJOVICE (tel.734155067)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Sokolovské nám. 263, LIBEREC (tel.: 735171905)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Ostružnická 22, OLOMOUC (tel.: 735171902)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Ovčárecká 415, KOLÍN (telefon: 734155065)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Jana Palacha 588, PARDUBICE (tel.: 734155066)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Krakonošovo nám.16, TRUTNOV (tel.: 733184105)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Velká Michalská 188, ZNOJMO (tel.: 734155063)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Dvořákovo nábřeží 12, PŘÍBRAM (tel.: 735171903)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Lidická 195, STRAKONICE (telefon: 734155060)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Hlavní třída 282, ŠUMPERK (telefon: 733184114)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Claudiusova  429, JINDŘ.HRADEC (tel.: 733184115)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Nám. Fr.Křižíka 1886, TÁBOR (telefon: 733181900)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Kratochvílova 121/18, PŘEROV (telefon: 735171906)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – U Císařských lázní 370/11, TEPLICE (tel.:735171909)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Komenského 128, KLADNO (telefon: 735171907)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Dlouhá 4213, ZLÍN (telefon: 735171908)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – ul. Svobody 75/32, CHEB (telefon: 733 181 700)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – nám. T. G. Masaryka 164, ČESKÁ LÍPA (telefon: 703145202)

BANNER®- EXCLUSIVE & OUTDOOR – Nádražní 518/6, ŽĎÁR n. Sázavou (telefon: 703 145 425)
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PRODEJ VÝROBKŮ
 Prodejní aktivity naší firmy jsou zaměřeny na velkoobchodní  
prodej - lesnické firmy, státní organizace v oboru lesnictví a ochra-
ny přírody, specializované obchodní firmy apod.(prostřednictvím na-
bídkových presentací u zákazníků, výběrových řízení apod.), včetně 
exportu do některých evropských i mimoevropských zemí, kam pro-
dáváme výrobky pod naší značkou, ale i pod značkami našich zahra-
ničních odběratelů a na maloobchodní prodej - stále rozšiřujeme síť 
vlastních firemních maloobchodních prodejen a některé naše výrobky 
dodáváme i do některých dalších vybraných kvalitních prodejen.  
Maloobchodně prodáváme některé výrobky např. také i na speciálních 
presentacích pro zaměstnance velkých lesnických firem. Mnoho  
výrobků prodáváme také prostřednictvím vlastního e-shopu. 
 Pravidelně se zúčastňujeme specializovaných výstav v tuzemsku 
i zahraničí. Zde v případě presentačních výstav nabízíme zákazníkům 
přehled kompletního sortimentu našich výrobků nebo v případě pro-
dejních výstav nabízíme k přímému nákupu zákazníkům výběr z naše-
ho širokého sortimentu výrobků. Při příležitosti výstav  máme možnost 
se setkávat přímo s lidmi, kteří naše výrobky osobně používají a ptát 
se jich na jejich zkušenosti s nimi. Díky tomu jsme schopni některé 
poznatky uplatnit i při vývoji nových druhů oděvů nebo je použít i pro 
doplnění a změny  již standardních oděvů. Důležitými informacemi 
na výstavách jsou pro nás i názory zákazníků na celkový náš nabízený 
sortiment i na jednotlivé prodejny.

MALOSÉRIOVÁ VÝROBA A ÚPRAVY ODĚVŮ
 Díky vlastním výrobním kapacitám dokážeme pružně reagovat na 
přání zákazníků a rychle vyvíjet a inovovat nové produkty, které oslovují 
zákazníky po celé České republice a v zahraničí. Jsme schopni vyrobit 
oděvy pro naše obchodní partnery zakázkovým způsobem - jak naše 
standardní oděvy s úpravami, tak i zcela nové druhy oděvů, vybavit 
oděvy výšivkami, potisky apod. Výroba zcela nových vzorů oděvů je složi-
tější záležitost, kterou nabízíme pouze pro větší počty kusů, ale můžeme  
v menších sériích, např.od 20 ks, nabídnout některé oděvy s menšími 
úpravami. Častým požadavkem je např. doplnění oděvů látkovými výztu-
hami v jiné barvě nebo výměna výztuh za jinobarevné, možná je i výroba 
celého oděvu z jiného materiálu apod. Tato možnost úprav díky vlastním 
výrobním kapacitám je naší velkou konkurenční výhodou. 
 Velmi často využívají skupiny maloobchodních zákazníků i naši nabíd-
ku doplnění oděvů o různé výšivky. Výšivky na naše oděvy doplňujeme 
pro firemní zákazníky, které těmito oděvy vybavují své zaměstnance nebo 
je mají jako reklamní dárky, ale i pro myslivecká nebo rybářská sdružení, 
organizátory soutěží a různých akcí,  apod. Můžeme je doplnit na jedno-
duché výrobky, jako jsou trika, polokošile, košile…, ale i na vesty a bundy  
s podšívkou i s klima-membránou (samozřejmě bez jejich porušení). Výšiv-
ky mohou být ve formě nápisů, log, obrázků i jejich kombinací apod. Mů-
žete je navrhnout sami, rádi Vám i poradíme i navrhneme umístění, velikost 
atd. Nutné je se pouze shodnout s kolegy např.v rámci sdružení na druhu 
oděvu a vzoru výšivky, což může být někdy i obtížné, možností je mnoho….

foto z výstav

foto ze vzorkovny v sídle firmy



SORTIMENT V PRODEJNÁCH
 Prodejny BANNER Exclusive & Outdoor – místa pro Váš nákup  
s garantovanou kvalitou služeb, s vysokou úrovní kvality výrobků a širokou 
nabídkou produktů, včetně plného velikostního sortimentu oděvů. 

 V našich prodejnách si tak lze vybrat z kompletního standardního sor-
timentu firmy, který zahrnuje všechny druhy oděvů pro pobyt v přírodě 
– pro myslivce, lesníky, rybáře, turisty apod., ale také mnoho druhů oděvů 
vhodných pro běžné, každodenní nošení i oděvů vhodných pro společen-
ské příležitosti. Pro tyto rozličné aktivity jsou oděvy vhodné díky použitým 
kvalitním materiálům i technologii zpracování a také díky praktickému stři-
hovému řešení.Vyberete si z mnoha typů bund, vest, kalhot, fleece odě-
vů, svetrů, dámských oděvů, košil, polokošil, trik, čepic, funkčního prádla, 
ponožek apod. Kromě standardního sortimentu v prodejnách najdete  
i malosériové výrobky a exkluzivní malé série oděvů, které jsou vyráběny 
pouze pro prodej v našich prodejnách. Stále rozšiřujeme sortiment těchto 
praktických oděvů a také oděvů v nových barevných provedeních, které 
jsou žádané nejen ze strany mladší generace zákazníků, ale i od zákaz-
níků, kteří je používají pro různé speciální aktivity. Mnoho našich oděvů, 
hlavně oděvů v „ne-zelené“ barvě je vhodných i pro běžné, každodenní 
použití mimo přírodu. Praktické a hezké oděvy v hnědých, modrých, čer-
ných apod. odstínech je možné použít pro výlety do měst, za zábavou, 
na cestování…

 Velkou výhodou našich firemních prodejen je i dostupnost plného  
velikostního sortimentu oděvů. Naše prodejny se zázemím výrobní firmy 

a centrálního, stále doplňovaného skladu, mají oproti ostatním prodejnám 
tento velmi oceňovaný klad, kdy zákazník si může přímo v prodejně vy-
zkoušet oděv ve vhodné velikosti a není nucen si oděv objednávat a čekat, 
zda prodejce od dodavatele oděv dostane nebo je přímo vhodná velikost 
nedostupná. Dostupný velikostní sortiment v našich firemních prodejnách 
pravidelně sledujeme a pravidelně prodejny zásobujeme, případně může-
me zákazníkovi vhodnou velikost poslat do prodejny i mimořádně.
 Také jsme Vám připraveni nabídnout mnoho doplňků do přírody, 
které jsou pro naši firmu vyráběny jinými výrobci, a my dbáme na kvalitu 
– jedná se například o nože, dalekohledy, svítilny, batohy, tašky, opasky, 
boty, ponožky, dárkové předměty a mnoho dalších. Tento doplňkový sor-
timent neustále rozšiřujeme a obměňujeme. 

 V tomto roce jsme opět pro Vás připravili mnoho NOVINEK v sor-
timentu. Nové druhy oděvů - nové druhy bund a kalhot v moderním 
střihovém provedení, nové fleece oděvy, oděvy z funkčních tkanin,  
různé druhy polokošil, trika s potisky (jednobarevné i plnobarevné), mnoho  
dalších druhů bavlněných košil apod., nové materiály - funkční úplety 
a látky na funkční oděvy pro aktivní pohyb – tento sortiment moder-
ních funkčních oděvů stále intenzivně rozšiřujeme, nové pevné tkaniny 
pro oděvy do terénu (bundy, kalhoty), mnoho novinek jsme zařadili i do  
sortimentu potřeb do přírody – nové batohy, tašky, nože, dalekohle-
dy, svítilny, lahve, …. Rozšiřujeme i sortiment bot – hlavně velmi pevné 
boty do náročného terénu, v nabídce je nově i mnoho druhů rukavic  
– celokožené, fleece, s klima-membránou apod, šál, čepic, klobouků  
a také mnoho dalších druhů praktických položek.



AKČNÍ NABÍDKY
 Firemní prodejny a e-shop shodně dodržují katalogové ceny a na-
víc v prodejnách i v e-shopu nabízíme, vždy na určité časové období,  
aktuální akční nabídky, které jsou platné po omezenou dobu - větši-
nou jeden měsíc. Pro tyto akční nabídky většinou vybíráme oděvy vy-
robené v menších sériích např.z důvodu další nedostupnosti materiálu 
nebo výrobky, které jsme se rozhodli vyřadit ze sortimentu, ale i další 
zboží, které již máme pouze v omezeném množství.
 Některé akční nabídky jsou platné souběžně v našich firemních pro-
dejnách i v e-shopu, ale některé pouze ve firemním e-shopu – hlav-
ně položky, kterých máme již velmi malé množství a doprodáváme je  
s velmi výraznou slevou. Naopak některé akční nabídky najdete pouze 
v našich prodejnách. V některých obdobích vyhlašujeme v prodejnách  
i v e-shopu populární akční nabídky pro souběžný nákup více kusů.
 Informace o akčních nabídkách najdete přímo v jednotlivých pro-
dejnách - zeptejte se našich prodavaček, které Vám podají podrobné 
informace. Také v každé prodejně najdete nástěnky s přehledně uspo-
řádanými informacemi o akčních nabídkách. Informace o těchto dočas-
ných akčních nabídkách jsou také přehledně uvedeny v naší interne-
tové presentaci na www.banner-shop.cz (v sekci FIREMNÍ PRODEJNY  
/ AKČNÍ NABÍDKY). 

WWW.BANNER-SHOP.CZ

DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY
 Dárkové certifikáty pro nákup zboží  
v prodejně jsou stále více populárním dárkem  
a mnoho našich zákazníků je využívá. Jedná 
se o praktický dárek, kdy nemusíte vybírat 
konkrétní druh zboží, řešit vhodnou velikost 
u oděvu apod. Věnujte tuto poukázku na 
nákup - Dárkový certifikát v určité hodnotě 
(nebo i více certifikátů) a nechte výběr na něm nebo mu s výběrem 
potom pomožte přímo v prodejně.
 Ve všech našich firemních prodejnách můžete zakoupit Dárko-
vé certifikáty v hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč.  
V případě zájmu můžeme vystavit a zaslat do prodejny i certifikát ve 
vyšší hodnotě. Můžeme Vám certifikáty také poslat i na dobírku na Vaši 
adresu (pouze certifikáty v celkové hodnotě od 2000 Kč – v požadavku 
uveďte, pro kterou prodejnu má být Certifikát určen). 
 Dárkové certifikáty nejsou časově omezené, není možné je vyměnit 
v prodejně za hotovost a platí pouze v prodejně, kde byly zakoupeny 
(adresa prodejny je na Certifikátu vyznačena).

NEWSLETTERY, FACEBOOK
 Jako informaci o aktuálních akčních nabídkách, novinkách apod. 
rozesíláme zájemcům e-mailem informační newslettery (většinou 1-2x 
měsíčně). Pokud máte o tyto informace zájem, můžete se přihlásit  
k odběru těchto informačních zpravodajů např. na úvodní stránce na-
šeho e-shopu (v dolní části stránky je odkaz Přihlášení k odběru) nebo 
nám např.e-mailem pošlete požadavek se svou e-mailovou adresou 
nebo předejte tento požadavek v kterékoliv naší prodejně. Samozřejmě 
můžete odběr případně kdykoliv zrušit. 
 Mnoho aktuálních informací o akčních nabídkách, novinkách,  
detailech výrobků apod., mnoho doporučení nejen, co si koupit, ale  
i tipy na výlety do přírody atd. najdete na našem facebookovém  
profilu https://www.facebook.com/Banner.odevy.do.prirody/. 

SPECIÁLNÍ AKCE - DVOJICE
Tento druh oblíbené zvýhodněné nabídky Vám 
představujeme u mnoha skupin vybraných oděvů.
Jedná se o možnost nákupu 2 kusů z určené skupiny oděvů, např.  
z 20 druhů košil, za cenu nižší než je běžná cena 2 samostatných 
kusů. Do Dvojice si můžete vybrat v rámci určené skupiny oděvů DVA  
stejné nebo různé druhy, DVĚ stejné nebo různé velikosti (u košil 
stejné nebo různé druhy rukávů apod.)
Akce-Dvojice můžete využít v prodejnách i v na-
šem e-shopu. Presentaci těchto nyní dočasně  
platných Akcí - Dvojice najdete i v tomto katalogu. 
Jednotlivé skupiny výrobků, pro které tato Akce 
platí, jsou označené speciálním označením:

DVOJICE
CENA:

za dvojici

Kč

1+1
TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE DO 31.1.2020 NEBO 
DO VYPRODÁNÍ  ZÁSOB POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.



E-SHOP - WWW.BANNER-SHOP.CZ
 Na adrese  www.banner-shop.cz najdete, kromě infor-
mací o našich jednotlivých kamenných prodejnách, také fi-
remní e-shop / internetovou prodejnu (česká a slovenská 
verze), kde si můžete z pohodlí domova nakoupit  zboží 
se zárukou kvality jako v kamenné prodejně. Náš firemní 
E-shop nabízí kompletní sortiment oděvů a velkou část doplňkového 
zboží jako ve firemních „kamenných“ prodejnách. Navíc náš e-shop 
dodržuje shodné ceny s kamennými prodejnami a také můžete využít 
stálé i aktuální-dočasné akční nabídky na vybrané zboží
 Tento náš firemní e-shop Vám také může sloužit jako inspirace 
pro následný nákup nabízených výrobků v našich „kamenných“ pro-
dejnách – jednotlivé výrobky si zde můžete vybrat, seznámit se dle 
uvedeného popisu s vlastnostmi, s velikostním sortimentem, s cenou, 
přečíst si o použitém materiálu apod. Potom v „kamenné“ prodejně 
si již můžete výrobek fyzicky prohlédnout a vyzkoušet.
 Zboží Vám bude z e-shopu zasláno spolehlivým dopravcem (dle 
Vašeho výběru) a platbu lze provést na dobírku, bankovním převo-
dem předem nebo platební kartou. Objednávky vyřizujeme obvykle 
tentýž den (při objednání do 12 hodin pracovního dne) a expedujeme 
přímo z našeho skladu. 
 V našem e-shopu pravidelně aktualizujeme dostupnost jed-
notlivých položek zboží (u oděvů včetně velikostí), takže Vámi 
vybrané zboží je v našem skladu k dispozici (nemusíte tedy čekat 
na dodání zboží do skladu od dodavatele a teprve následné za-
slání k Vám, jako u některých jiných e-shopů). Všechny podmínky  
i návod k objednávání jsou v našem e-shopu přehledně popsány.

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
 Objednat zboží lze i telefonicky nebo e-mailem např. dle katalogu 
či dle vlastní zkušenosti. V takovém případě vždy uveďte název vý-
robku, velikost, svou adresu a kontakt na Vás. Samozřejmě Vám i rádi 
poradíme s výběrem nebo zašleme veškeré informace o výrobcích.
Kontakty pro objednání / informace:   
BANNER s.r.o., Vaníčkova 22,  391 01 Sezimovo Ústí 1, Česká republika

tel.: 381 263 080 nebo 381 261 111, příp. 777 729 247 (7 - 15 hod.),   
e-mail: info@ banner-cz.cz

DOPORUČENÍ PRO OBLÉKÁNÍ DO PŘÍRODY
 Sortiment oděvů BANNER® je velmi rozsáhlý – ale velká část oděvů 
je především určena pro aktivní pobyt v přírodě. Pro společenské účely 
si můžete vybrat obleky, svetry, košile i pro běžné nošení ve městě, 
pro cestování, pro práci, pro posezení s přáteli apod. najdete v naší 
nabídce opravdu široký sortiment vhodných oděvů. A k tomu široký 
sortiment dalších doplňků, vhodných nejen pro použití v přírodě. 
 Vydejte se do přírody - kromě zjištění aktuálního i očekávaného 
počasí - teplo, chladno, déšť apod., je důležité si i předem říci, zda se 
budete v přírodě náročněji pohybovat – chůze do kopců, náročným 
terénem apod. nebo spíše se budete v klidu procházet, sedět apod. 
Pro zajištění správného komfortu je toto důležité. V současné době 
je možné využít oděvy zhotovené z tradičních i moderních materiálů  
a volba je právě závislá ve velké míře na vašem rozhodnutí, jakým způ-
sobem budete čas v přírodě trávit.
 Pro aktivní pohyb v přírodě nebo i pro teplejší dny doporučujeme 
použít „funkční“ oděvy, které odvádí vodní páry / pot od těla – jsou 
vyrobené ze speciálních tkanin z umělých vláken, které jsou nenasákavé  
a navíc rychleschnoucí a vlhkost skrze ně prochází na vnější stranu, kde 
se odpaří. Tím je zachován tepelný komfort pro tělo. Současně dopo-
ručujeme „funkční vrstvení oblečení“ – je vhodné si obléci více slabších 
než méně silných oděvů – je to z hlediska odvodu potu funkčnější  
a navíc se vrstvy dají vysvléci a tím tepelný komfort snadněji regu-
lovat. V principu se jedná o tuto strukturu oblečení: 1. funkční prádlo  
2. zateplovací a prodyšná vrstva 3. ochranná vrstva. Doporučujeme naše 
funkční trika, funkční košile (i funkční flanelové a fleece košile s podšívkou, 
vhodné do chladného počasí), fleece blůzy/bundy a navrch bundy  
s klima-mebránou, které ideálně ochrání před nepřízní počasí. Velmi 
vhodné jsou i naše pružné pevné kalhoty (více druhů), neomezující 
váš pohyb.
 Pro klidné aktivity v přírodě, kdy nedochází k přehřátí těla, využijte 
pohodlné oblečení z bavlny, hlavně spodní vrstvy – trika, košile, blůzy. 
Při chladném počasí je možné vrstvit i velmi teplé, dobře izolující, silné 
oděvy – bavlněné flanelové košile, silné svetry, silné bundy nebo kabá-
ty. A přímo na tělo doporučujeme funkční termoprádlo Thermotex. 
 Důležitou součástí oblečení do přírody jsou kvalitní boty. Pro pro-
fesionální použití i do opravdu náročných podmínek v přírodě stabilně 
máme v sortimentu boty ze silné kůže, s klima-membránou Gore-Tex.

e-shop



POUŽÍVANÉ MATERIÁLY NA ODĚVY BANNER®

Pro výrobu našich oděvů používáme pouze kvalitní materiály, které 
jsou osvědčené pro svou odolnost proti mechanickému namáhání  
a mají kvalitní vodoodpudivou úpravu (u materiálů pro vrchní odě-
vy), což výrazně zvyšuje užitné vlastnosti oděvů, z těchto materiálů 
vyrobených. Materiály, ze kterých výrobky vyrábíme, jsou podrobo-
vány zkouškám přímo v terénu, při praktickém používání oděvů. 
Kromě testování odolnosti proti mechanickému namáhání, materiály 
musí splňovat i požadavky na stálobarevnost, musí mít jednoduchou 
údržbu, musí být vhodné pro tichý pohyb v přírodě (nešustit) apod. 
Většina těchto materiálů je testována i ve státní zkušebně v Brně  
a máme k těmto testům vydané platné certifikáty.

KLIMARON - KLIMA-MEMBRÁNA – speciální velmi tenká tkanina zajišťuje 
plnou nepromokavost oděvu  i odolnost proti větru a zároveň prodyšnost pro 
páry z vnitřní strany, 100% polyuretan

 Zvýšení užitné hodnoty mnoha oděvů zajišťu-
jeme i doplněním oděvů speciální klima-membrá-
nou KLIMARON, která zajistí plnou nepromoka-
vost při současném zachování schopnosti oděvů 
„dýchat“ (prodyšnost pro vlhkost / vodní páry-pot 
z vnitřní strany). Všechny švy na takto použité 
klima-membráně jsou pro úplné utěsnění proti 
pronikání vlhkosti přelepené speciální tavnou 
páskou.
 Tuto klima-membránu KLIMARON, která má 
velmi dobré technické vlastnosti jak pro vodone-
propustnost, tak i paropropustnost, používáme do mnoha druhů bund  
a kalhot. Jedná se o extrémně slabou, lehkou pružnou tkaninu, která je 
všita jako samostatná vrstva mezi vrchní látku a podšívku. Výhodou tohoto 
způsobu použití klima-membrány je, na rozdíl od laminace / nalepení na 
vrchní látku (levnější způsob použití klima-membrány), zvýšení odolnosti 
této klima-membrány - nepodléhá opotřebení spolu s vrchní látkou (oděr, 
roztržení...), ani při praní nebo čištění oděvu nepraská, neodlepuje se, 
nedrolí apod. Také při porušení vrchní látky (např. roztržení) vrchní látky 
nedojde k porušení klima-membrány - funkčnost oděvu zůstane zachová-
na, vrchní látku lze pouze sešít a nemusí být náročně lepena. 

BATEX – pevná tkanina odolná proti zvýšenému namáhání (65% polyester, 
35% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
Velmi osvědčená odolná tkanina s jemnou keprovou vazbou je díky své pevnosti používána 
pro výrobu praktických oděvů, které jsou určeny do terénu i oděvů pro běžné užívání. 
Tkanina je pevná a zároveň optimálně vzdušná, prodyšná, což je docíleno použitím vhod-
ného poměru bavlněných a polyesterových vláken. Přírodní bavlněná vlákna v této smě-
sové tkanině zajišťují příjemný pocit při dotyku s pokožkou a pevnost, díky polyesterovým 
vláknům má tkanina sníženou mačkavost a dobrou stálobarevnost. U oděvů vyrobených  
z této tkaniny je velmi jednoduchá údržba

CHERIS – mikrovlákno – lehká, pevná, odolná tkanina s lehce broušeným 
povrchem (80% polyester, 20% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
Moderní materiál je určen především pro výrobu oděvů sportovního typu nebo oděvů 
pro běžné použití, u kterých je důležitá hlavně lehkost a pevnost. Tkanina je vyrobena 
z jemných vláken – „mikrovlákna“, která jsou velmi hustě utkána a tak vytvářejí velice 
odolnou, pevnou a přitom velmi lehkou tkaninu. Pro komfortní vzhled a příjemný pocit při 
doteku je povrch látky lehce pobroušen.

CHITON – speciální dvouvrstvá silná tkanina – silná vrchní tkanina (100% poly-
ester) s výrazně broušeným povrchem laminovaná s hladkou tkaninou (bavlna 
/ polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Tato speciální moderní tkanina je velice efektní pro použití na výrobu oděvů „luxusního“ 
zajímavého vzhledu, při zachování pevnosti a odolnosti. Použitá technologie – laminace 
dvou druhů tkanin – zajišťuje možnost použít měkkou, pružnou výrazně počesanou tkaninu 
na povrchu a „vyztužit“ jí pevnou, odolnou tkaninou, ze spodní strany lehce pobroušenou 
(pro příjemný dotek). Takto spojené dvě různé tkaniny tvoří zajímavou a kvalitní látku pro 
výrobu velmi elegantních oděvů.

EUTEX – SOFTSHELL – speciální pružná, pevná třívrstvá laminovaná tkanina  
s klima-membránou (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Vnější vrstva: softshell – pružná lehká tkanina s vodoodpudivou úpravou, vnitřní strana: 
jemný měkký fleece, mezi těmito tkaninami je laminovaná klima-membrána. Speciální 
moderní materiál je vhodný především pro výrobu sportovních oděvů určených pro  
aktivní pohyb. Moderní technologie výroby této látky – laminace tří vrstev různých tkanin 
umožňuje vhodně spojit nejlepší vlastnosti různých látek – odolnost při otěru i namáhání 
vrchní tkaniny s klima-membránou, zajišťující tělesnou pohodu i při vyšší fyzické námaze 
a vntřní měkkou tkaninou-polar fleece příjemnou na dotek. Díky vnitřní fleece vrstvě není 
možné zespodu přelepovat švy

MOLETEX – speciální pružná, velmi odolná pevná tkanina s vyztuženou  
vazbou (91 % nylon + 9 % elastan), 4-směrná pružnost, kvalitní vodoodpudivá 
úprava
Moderní robusní 4-směrně pružná odolná tkanina se vyztuženou vazbou-zesílená mřížka 
používaná pro výrobu speciálních uniformích oděvů a velmi odolných oděvů pro aktivní 
pohyb, které jsou pružné a neomezují pohyb, jsou dostatečně prodyšné, nemusí se žehlit, 
rychle schnou. Oděvy jsou velmi odolné proti oděru.
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RIPSTOP – lehká, ale velmi odolná tkanina se zesílenou vazbou (100% bavlna), 
kvalitní vodoodpudivá úprava
Lehké pevné bavlněné plátno se speciální vyztuženou vazbou-zesílená mřížka zabraňující 
roztržení - vhodná pro výrobu lehkých oděvů pro příjemné nošení v teplém počasí. Díky 
odolnosti tkaniny proti protržení jsou oděvy vhodné i do náročnějšího terénu.

FLETEX – speciální dvouvrstvý fleece materiál – pevný silný fleece laminovaný 
z rubu pevnou tkaninou (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Materiál fleece je velmi často používán pro výrobu sportovních oděvů i oděvů pro volný čas. 
Nevýhodou standardní tkaniny fleece je jeho vysoká pružnost, která často způsobí nízkou 
životnost oděvu. Proto používáme speciální tkaninu Fletex, která využívá výhody materiálu 
fleece (lehkost, měkkost atd.), ale doplňuje je ještě o důležitou vlastnost - pevnost. Použitá 
technologie – laminace dvou druhů tkanin – zajišťuje možnost použít měkkou tkaninu fleece 
a „vyztužit“ jí pevnou, odolnou tkaninou, ze spodní strany lehce pobroušenou.

CHITEX – mikrovlákno – lehká pevná tkanina s broušeným povrchem (100% 
polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Tato lehká, pevná tkanina (textilní imitace jemné kůže-jelenice), vyrobená z hustě tkaných 
velmi jemných vláken, je díky svému vzhledu i vlastnostem předurčena k použití při výrobě 
různých druhů moderních elegantních oděvů. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že je 
vzhledem i při dotyku velmi podobná broušené kůži („semiš“-„suede“). Ale v porovnání 
s broušenou kůží je velmi lehká, ohebná.

SILETEX – mikrovlákno – pevná, měkká odolná dvouvrstvá tkanina s lehce 
broušeným povrchem (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Moderní materiál vyrobený moderní technologií – laminace dvou druhů tkanin – je určen 
především pro výrobu odolných elegantních oděvů „luxusního“ vzhledu. Jako vrchní 
tkanina je použita jemná měkká tkanina-mikrovlákno s lehce pobroušeným povrchem 
(pro příjemný dotek a matný vzhled), která je ze spodní strany zpevněna nalaminovanou 
měkkou tkaninou s pevnou vazbou.

TEBAT – pevná tkanina – silný „canvas“ (100% bavlna) se speciální pevnou 
vazbou, kvalitní vodoodpudivá úprava
Pevná silná tkanina vhodná pro výrobu velmi odolných oděvů, určených především do 
náročného terénu. Pevnost této tkaniny (odolnost proti oděru, roztržení…) je zvýšena díky 
speciální husté textilní vazbě. U oděvů z tkaniny TEBAT je jednoduchá údržba.

TRELEX – speciální pružná, přitom pevná tkanina (95% nylon, 5% elastan) se 
zesílenou vazbou, kvalitní vodoodpudivá úprava
Moderní 4-směrně pružná odolná tkanina s vyztuženou vazbou-zesílená mřížka používaná pro 
výrobu hlavně oděvů pro aktivní pohyb, které jsou pružné a neomezují pohyb, jsou „funkční“  
- prodyšné, nemusí se žehlit, rychle schnou. Oděvy jsou navíc lehké a odolné proti oděru.

ELATEX – speciální pružná lehká tkanina  (98% bavlna, 2% elastan) s lehce 
broušeným povrchem
Moderní pružná tkanina používaná hlavně pro výrobu praktických kalhot pro běžné  
používání, které jsou pružné a neomezují pohyb.

LODEN – speciální pevná silná tkanina (35% vlna, 65% polyester), kvalitní 
vodoodpudivá úprava
„Tradiční“ tkanina má díky vyššímu obsahu vlny velmi dobré termoizolační vlastnosti. Tato 
tkanina je používaná pro výrobu specifických zimních oděvů, hlavně kabátů. Je pevná, se 
sníženou mačkavostí, odolná proti oděru i žmolkování. Doporučujeme pouze chemické 
čištění.

POLAR FLEECE – jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti žmolkování , 280 gr.
POLAR FLEECE-Thermo – silná jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti 
žmolkování (100% polyester), 450 gr.
Oblíbená praktická moderní tkanina vhodná pro výrobu oděvů, které jsou vhodné pro 
nošení jako lehký vrchní oděv, ale i jako zateplovací vrstva pod bundy- vhodná jako druhá 
vrstva oděvů při správném „funkčním vrstvení“ oblečení. Tkanina je nenasákavá a pro-
dyšná, neukládá v sobě vodní páry-pot odcházející od těla, je příjemná na omak. Velkou 
výhodou této námi používané tkaniny je její trvanlivost, kdy při správném, jednoduchém 
ošetřování nežmolkovatí, netvrdne a nemění rozměry. Tkanina Polar Fleece-Thermo je  
o cca.polovinu silnější než tkanina Polar Fleece.

MICRO FLEECE – jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti žmolkování 
(100% polyester) se speciální „mřížkovou“ strukturou
Zajímavá praktická moderní tkanina podobná Polar fleece, ale slabší a odlehčená díky 
„mřížkové – čtverečkové“ struktuře. Díky vysoké pružnosti je vhodná pro výrobu oděvů 
určených pro aktivní pohyb (pružnost tkaniny dovoluje každý pohyb). Oděvy z této tkaniny 
jsou vhodné pro nošení jako lehký vrchní oděv, ale i jako zateplovací vrstva (při správném 
„funkčním vrstvení“ oblečení). Tkanina je nenasákavá a prodyšná, je příjemná na dotek.

Tkaniny pro košile, pro polokošile a trika
 Z našeho sortimentu si můžete vybrat mnoho druhů vzorovaných košil, 
které jsou vyrobeny z čistě bavlněných kvalitních látek různé jemnosti vláken  
a textilní vazby (příjemná pro nošení v běžném prostředí), z mnoha druhů košil 
z látky 65% bavlna, 35% polyester (jemnější-odlehčená tkanina, dobrá stálo-
barevnost), z jednobarevných košil ze směsové látky (speciální látka používaná 
pro uniformní košile – zajištěna vysoká stálobarevnost) i z mnoha druhů funkč-
ních košil ze 100% speciální polyesterové látky (nenasákavost, prodyšnost, 
nemačkavost)
 Pro výrobu polokošil a trik jsou použité bavlněné úplety ve vyšších gra-
mážích (trika 190 gr., polokošile 190 - 345 gr.) - kvalitní česaná bavlna s velmi 
dobrou stálobarevností. U některých polokošil používáme speciální úpravu 
povrchu tkaniny – počesání pro zajímavý vzhled a příjemný pocit na dotek. 
 Každá bavlněná látka se ale mačká a používáním, a hlavně praním nebo pů-
sobením potu ztrácí barvu – proto v našem sortimentu jsou i trika a polokošile 
ze speciálních úpletů 100% polyester (nemačkavé, prodyšné, rychleschnoucí, 
odvádějí pot od těla - vhodné pro aktivní pohyb-při pocení). Velmi zajímavý je 
zevnitř výrazně broušený funkční úplet (trika Trelon a polokošile Treval, Rapid 
a Foren) – příjemné na dotek a zvýšená termoizolace (v zimě i v teple).



VELIKOSTI - velikostní tabulka (velikost oděvu - dle rozměrů Vaší postavy)

velikost 46/S 48 50/M 52 54/L 56 58/XL 60 62/XXL
obvod pasu 80 84 88 92 98 102 108 114 118
obvod sedu 100 104 108 112 116 120 124 128 132
délka bez pásku 100 102 104 106 108 110 112 114 116

velikost S M L XL XXL XXXL
obv.hrudníku 92 100 108 116 124 132
obvod pasu 80 88 98 108 118 128

velikost S M L XL XXL
obv. hrudníku 88 96 106 118 130
obvod pasu 70 78 88 100 112

  

KALHOTY

BUNDY, VESTY, BLŮZY, TRIKA, POLOKOŠILE

DÁMSKÉ ODĚVY V našich prodejnách  
najdete standardní 
velikosti oděvů i některé 
oděvy v „nestandardních“ 
velikostech.

velikost 38/S 39 40/M 41 42/L 43 44/XL 45 46/XXL 47 48/XXXL

obvod krku 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

KOŠILE

OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKŮ
 Ve všech našich oděvech jsou uvedeny informace pro ošetřování 
(především ošetřovací symboly na etiketě uvnitř oděvu). Doporučujeme 
dodržování těchto hlavních zásad: neperte, nesušte a nežehlete za 
mokra oděv při vyšší teplotě než je uvedeno na etiketě - je zde nebezpečí 
změn rozměrů i barevnosti oděvu, perte oděvy otočené po rubu (vždy 
takto perte hlavně kalhoty) – tím se oděv chrání především proti ztrátě 
barvy, ale i proti poškození povrchu, nesušte oděvy na přímém slunci  
– opět může dojít ke změně barvy, nesušte oděvy a boty na topení nebo 
jiném přímém zdroji tepla. 
 Kožené boty pravidelně ošetřujte mastným krémem a gumovou obuv 
potírejte olejem - zamezíte tím příp. popraskání povrchu vysušením  
a obnovíte i vodovzdornost materiálu, oděvy s klima-membránou neperte 
s pracím práškem - použijte speciální přípravek nebo mýdlovou vodu. 
 Každá bavlněná tkanina se mačká, při praní se sráží až o 4-6% / naše 
tkaniny cca.1-2% (počítejte s tím při volbě velikosti) a používáním, a hlavně 
praním nebo působením potu, ztrácí barvu. Je to běžná vlastnost bavlny, 
jako přírodního materiálu. Pro omezení této vlastnosti se velmi často do 
tkanin k bavlněné přízi přidávají umělá vlákna (hl.polyester). Velmi dobrou 
stálobarevnost i tvarovou stálost mají především oděvy z umělých vláken, 
přesto je nutné dodržovat ošetřovací instrukce uvedené na etiketách.

NOVÉ MODERNÍ ODĚVY
FUNKČNÍ ODĚVY
Velmi oblíbené oděvy vyrobené z prodyšných nenasákavých rychleschnoucích ma-
teriálů (tkaniny i úplety) se staly již široce využívanou součástí šatníku většiny lidí. 
Jsou velmi praktické při aktivním pohybu i v teplém počasí. Navíc se nemusí žehlit, 
nejsou na nich skvrny od potu, jsou lehké. V této kategorii oděvů samozřejmě jsou 
veliké rozdíly v opravdové funkčnosti. Naše druhy funkčních oděvů, většinou vyrá-
běných v „přírodních“ barvách, jsou osvědčené z našich prodejů již po mnoho let.

PRUŽNÉ ODĚVY
Moderní oděvy, které jsme po náročném testování nově zařadili do sortimentu, 
jsou vyrobené z moderních pružných tkanin - nejedná se o pleteninu, ale o odolné 
pevné tkaniny, které se poddají pohybu těla. Pro běžně používané kalhoty, např. rif-
lového i tradičního střihu, používáme bavlněné tkaniny s příměsí pružného elastanu 
(2-3%). Kalhoty jsou pohodlné - kalhoty TEXAS a SANOR, z tkanin Elatex, Stretex. 
Pro použití při aktivním pohybu, pro cestování apod. doporučujeme nové kalhoty 
TEROL a TORAN, bundu TERNAL, z tkaniny Trelex.Tyto outdoorové oděvy jsou 
lehké, prodyšné, s propracovaným střihem. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobu-
jí pohybu a díky zesílené „ripstopové“ vazbě jsou dostatečně odolné, pevné. Jsou 
velmi stálobarevné, rychle schnou, mají kvalitní vodoodpudivou úpravu.

FUNKČNÍ 
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY
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KVALITNÍ
ODĚVY 
DO PŘÍRODY

bunda HUSKY
kalhoty CASPEN   
elegantní zimní bunda, zateplení vrstvou PES rouna, dvě 
spodní měchové kapsy s patkami zapínanými na druky 
a dvě šikmé horní kapsy, stahovací tkanice v pase a ve 
spodním okraji, zpevněná ramenní část shora-našita pevná 
tkanina Cheris, léga s druky kryjící přední zip, stahování 
okraje rukávů-manžety se všitou gumou a patkou s druky, 
patky kapes a léga jsou zdobené našitím dílů z tkaniny 
Cheris

cena: 3940 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHITON speciální dvouvrstvá silná tkanina 
– silná vrchní tkanina s výrazně broušeným povrchem 
laminovaná s hladkou tkaninou, vodoodpudivá úprava
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  bunda COMFORT  
kalhoty COMFORT   
luxusní elegantní bunda, 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a pod-
šívku - zajišťuje plnou ne-
promokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
našité doplňky z tmavě 
zelené kůže - na patkách 
spodních kapes a na léze, 
stahovací tkanice v pase  
a ve spodním okraji, 
spodní kapsy s patkami 
se vsahem shora i z boku, 
dvě šikmé horní kapsy 
lemované kůží, dvě vnitřní 
kapsy, odepínací kapuce 
- také s klima-membránou 
(připínání na druky na 
límec bundy)

cena: 6530 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

velikosti -  
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)   
materiál: LODEN - “tra-
diční” speciální pevná silná 
tkanina (35% vlna, 65% 
polyester) s velmi dobrými 
termoizolačními vlastnost-
mi, vodoodpudivá úprava 

velikosti:
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: 
CHITON - speciální dvou-
vrstvá silná tkanina - silná 
vrchní tkanina s výrazně 
broušeným povrchem lami-
novaná s hladkou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava

kabát HARALD
kalhoty TREVON Excl.
elegantní dlouhý kabát 
s podšívkou vyrobený z tra-
dičního materiálu LODEN 
se zapínáním na knoflíky 
s překrytím légou, vpředu 
prostorné kapsy se šikmým 
vsahem, vnitřní kapsa zapí-
naná na zip, vzadu úprava 
pro volnost pohybu, rukávy 
zakončené sponou s knoflíky, 
poutko s knoflíkem na 
levém rameni.

cena: 4670 Kč
zimní varianta:
zateplovací vrstva rouna  
a silná podšívka

cena: 5290 Kč
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velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)   
materiál: CHITEX  
- mikrovlákno - lehká pev-
ná tkanina s broušeným 
povrchem (textilní imitace 
jemné kůže - jelenice),  
vodoodpudivá úprava

bunda DALTON
kalhoty DALTON   
praktická zimní bunda 
se silnou zateplovací 
vrstvou, s klima-mem-
bránou (všita mezi vrchní 
látku a podšívku-zajišťuje 
plnou nepromokavost 
a prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), kombinace 
s tkaninou BATEX- výztuhy 
(dvojitá látka) na ramenou 
a patkách kapes, spodní 
měchové kapsy s patkami 
s druky, dvě šikmé horní 
kapsy se zipy, vnitřní kapsa, 
vpředu zip krytý légou  
s druky, stahovací tkanice  
v pase a ve spodním okraji 
bundy, uvnitř rukávů na 
zápěstí pružná manžeta

cena: 5290 Kč
s klima-membránou 

bunda CASTOR
kalhoty CASTOR Thermo
elegantní silná zimní bunda 
osvědčeného střihu s klima-
-membránou (všita mezi vrchní 
látku a podšívku – zajišťuje 
plnou nepromokavost a pro-
dyšnost zevnitř, přelepené 
švy), prostorné kapsy (náprsní 
zipová kapsa, dvě spodní kapsy 
s patkami a druky, mezi nimi 
kapsy s bočním vsahem, velká 
vnitřní kapsa se zipem, kapsa 
pod légou zipu), stahovací 
tkanice v pase a ve spodním 
okraji, rukávy zakončeny 
kombinací všité gumy a spony 
s drukem, praktická odepínací 
kapuce (lze uložit do speciální 
vnitřní kapsy)

cena: 6960 Kč
s klima-membránou,  
vč. odepínací kapuce

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHITON speciální 
dvouvrstvá silná tkanina – silná 
vrchní tkanina s výrazně brou-
šeným povrchem laminovaná  
s hladkou tkaninou,  
vodoodpudivá úprava
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bunda 
VASOL - Thermo
kalhoty CASTOR Thermo
silně zateplená zimní bunda  
s ozdobným prošíváním vpředu 
a vzadu, výztuhy z látky BATEX 
našité na ramenech a na bocích, 
4 prostorné svislé kapsy se zipy, 
vnitřní zipová kapsa, na bocích 
pod rukávy všité větrání (zapínané 
na zip, kryté odolnou síťovanou 
látkou), hřejivá podšívka, praktické 
stahovací tkanice v pase a ve 
spodním okraji bundy, zapínání  
zipem krytým zevnitř légou,  
rukávy zakončeny kombinací  
všité gumy a spony s drukem

cena: 4360 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHITON speciální 
dvouvrstvá silná tkanina – silná 
vrchní tkanina s výrazně broušeným 
povrchem laminovaná s hladkou 
tkaninou, vodoodpudivá úprava

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: EUTEX
kvalitní pružná třívrstvá 
laminovaná tkanina – vrchní 
vrstva: “softshell” s broušeným 
povrchem a vodoodpudivou 
úpravou / vnitřní vrstva: jemný 
fleece / mezi těmito vrstvami 
je laminovaná klima-membrána 
(zajišťuje odolnost proti větru  
a prodyšnost zevnitř)

bunda ROVAN  
kalhoty ROVAN   
moderní odolná zimní bunda 
s klima-membránou (zajišťuje 
odolnost proti větru a prodyš-
nost zevnitř) vhodná i do nároč-
ného terénu, klima-membrána je 
součástí speciální tkaniny EUTEX, 
ze které je bunda vyrobena, 
termoizolační silná podšívka, 
kombinace barev: šedozelená  
a černá, tři kapsy s krytými zipy, 
stahovací tkanice ve spodním 
okraji, tvarované zpevněné  
rukávy, zpevňující švy na 
předním díle, léga s druky kryjící 
přední zip, odepínací kapuce 
s krytím krku vpředu - s klima-
-membránou (připínání zipem  
na límec bundy) 

cena: 4980 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce
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velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS  
kvalitní pevná tkanina 
(bavlna/polyester) 
s lehce broušeným 
povrchem, plátnová 
vazba, vodoodpudivá 
úprava

bunda PARK
kalhoty PARK
praktická elegantní 
bunda moderního stylu, 
s klima-membránou 
(všita mezi vrchní látku 
a podšívku – zajišťuje 
plnou nepromokavost 
a prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), našité 
výztuhy – světle hnědá 
barva – spodní kapsy  
s patkami s druky, horní 
zipové kapsy a vnitřní 
dvě kapsy, vpředu zip 
krytý légou s druky, 
stahovací tkanice  
v pase a ve spodním 
okraji bundy vpínací 
tepelná vložka –  
vyrobena z látky FLETEX 
(speciální dvouvrstvý 
fleece – možno použít 
jako samostatnou bundu, 
odepínací kapuce 
(připínání na druky na 
límec bundy) - s klima-
-membránou

cena: 6540 Kč
s klima-membránou, 
vč. odepínací tepelné 
vložky a odepínací 
kapuce

samostatně
kapuce TREVIS 
připínaná na druky na límec 
bundy, s klima-membránou, 
vyrobena z tkaniny ERTEX

cena: 480 Kč
s klima-membránou

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)   
materiál: CHITEX  
- mikrovlákno - lehká pevná 
tkanina s broušeným povrchem 
(textilní imitace jemné kůže 
- jelenice),  vodoodpudivá 
úprava

bunda 
TREVIS-Chitex 
kalhoty TREVIS-Chitex
cena: 5480 Kč
s klima-membránou

varianta:
bunda TREVIS-Chitex 
ZIMNÍ
cena: 5670 Kč
s klima-membránou

elegantní praktická bunda,  
s klima-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku - zajiš-
ťuje plnou nepromokavost  
a prodyšnost zevnitř, přelepené 
švy), kombinace s tkaninou  
ERTEX (jemná tkanina s brou-
šeným povrchem) našitá na 
ramena a boky, stahovací tkanice 
v pase a ve spodním okraji, 
sedm kapes a vnitřní kapsa  
- u zimní bundy je všita silná 
zateplovací vrstva 17



bunda DEVAL
kalhoty HORTON
elegantní bunda s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku  
– zajišťuje plnou nepro-
mokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
prostorné spodní kapsy 
kryté patkou s druky, nad 
nimi kapsy s bočním vsa-
hem, napoleonská kapsa 
pod légou zipu, stahování 
v pase a ve spodním 
okraji, rukávy zakončeny 
manžetou se všitou gumou 
a sponou s drukem odepí-
nací kapuce

cena: 6150 Kč
s klima-membránou,  
vč. odepínací kapuce

bunda TRANER
kalhoty TRANER
praktická bunda s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku 
– zajišťuje plnou nepromo-
kavost a prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), množství 
praktických kapes se zipy 
(kapsa na rameni, dvě náprsní 
kapsy, dvě spodní kapsy, 
napoleonská kapsa, velká 
vnitřní kapsa na kapuci), 
zapínání zipem krytým légou, 
odepínací kapuce s druky, 
rukávy zakončeny kombinací 
všité gumy a spony s drukem

cena: 6640 Kč
s klima-membránou,  
vč. odepínací kapuce

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: SILETEX-mikro-
vlákno – měkká, velmi pevná 
tkanina s příjemným, jemně 
broušeným povrchem,  
vodoodpudivá úprava
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velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: SILETEX-mikro-
vlákno – měkká, velmi pevná 
tkanina s příjemným, jemně 
broušeným povrchem,  
vodoodpudivá úprava

bunda VALZAP
kalhoty VALZAP
praktická bunda s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku  
– zajišťuje plnou nepromo-
kavost a prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), množství 
kapes: zipová kapsa pod 
légou, vnitřní kapsa se  
zipem, dvě spodní kapsy  
s patkami a druky, nad nimi 
svislé kapsy s bočním  
vsahem a s poutky pro  
uchycení patek spodních 
kapes (umožňuje rychlý 
vsah do kapsy), kapsa pod 
légou zipu, rukávy zakon-
čeny kombinací všité gumy  
a spony s drukem, odepínací 
kapuce (připínání na límec 
bundy na druky)  
- také s klima-membránou

cena: 6540 Kč
s klima-membránou,  
vč. odepínací kapuce

bunda HORTON  
kalhoty HORTON
elegantní zateplená bunda 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a pod-
šívku - zajišťuje plnou ne-
promokavost/prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
kombinace dvou barev 
tkaniny - našité výztuhy 
na ramenou, stahovací 
tkanice v pase (zevnitř)  
a ve spodním okraji, vsahy 
do spodních kapes shora  
i ze stran, šest kapes a dvě 
vnitřní kapsy, odepínací  
kapuce  (připínání na 
límec bundy na druky)  
- také s klima-membránou

cena: 5940 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce
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bunda PRESTIGE  
kalhoty PRESTIGE
luxusní elegantní bunda 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a podšívku 
- zajišťuje plnou nepromo-
kavost/prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), kombinace 
dvou barev tkaniny - našité 
výztuhy na ramenou, na  
bocích a rukávech, doplňky 
ze zelené kůže (lemování 
vsahů do kapes), stahovací 
tkanice v pase a ve spodním 
okraji, vsahy do spodních 
kapes shora i ze stran, sedm 
kapes a dvě vnitřní kapsy, 
odepínací kapuce (připínání 
na límec bundy na druky)  
- také s klima-membránou

cena: 6960 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

bunda PRESTON
kalhoty PRESTON
luxusní elegantní bunda 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a podšívku 
- zajišťuje plnou nepro-
mokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
zpevněná ramenní část 
bundy a rukávy našitou 
druhou vrstvou tkaniny, 
horní dvě kapsy se zipy 
a dvě spodní kapsy se 
zdobenými patkami  
s druky, stahovací tkanice 
v pase i spodním okraji, 
léga kryjící přední zip, 
manžety se všitou gumou  
a patkou s druky, odepí-
nací kapuce (připínání na 
druky na límec bundy)  
- také s klima-membránou

cena: 5850 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: SILETEX-mikro-
vlákno – měkká, velmi pevná 
tkanina s příjemným, jemně 
broušeným povrchem,  
vodoodpudivá úprava
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velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS - 
pevná směsová tkanina 
(polyester/bavlna) s lehce 
pobroušeným povrchem, 
plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava

bunda TYSON
kalhoty TYSON
praktická bunda moder-
ního vzhledu s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku 
– zajišťuje plnou nepro-
mokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
množství praktických 
kapes se zipy (kapsa na 
rameni, dvě svislé  
náprsní kapsy, dvě 
spodní šikmé kapsy, dvě 
vnitřní kapsy), stahovací 
tkanice v pase a ve 
spodním okraji, rukávy 
zakončeny kombinací 
všité gumy a spony 
s drukem, odepínací 
kapuce - také s klima-
-membránou (připínání 
druky na límec bundy) 

cena: 5990 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

bunda TASCON 
kalhoty TREVIS-Batex
elegantní praktická bunda, 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a podšívku 
- zajišťuje plnou nepromo-
kavost a prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), kombinace 
s látkou BATEX - výztuhy 
(dvojitá látka) - na ramenou, 
na bocích a na rukávech, 
spodní měchové kapsy 
s patkami, horní kapsy se 
zipy, náprsní zipová kapsa 
a vnitřní dvě kapsy, vpředu 
zip krytý légou s druky,  
stahovací tkanice v pase  
a ve spodním okraji bundy, 
odepínací kapuce - také  
s klima-membránou (připí-
nání druky na límec bundy) 

cena: 6220 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce
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bunda RANGER 
kalhoty RANGER
bunda sportovního stylu, 
s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a pod-
šívku-zajišťuje plnou ne-
promokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
kombinace barev, našitá 
výztuž (dvojitá látka)  
- ramena, límec, boky 
a lokty, 5 kapes se zipy 
a vnitřní kapsa, větrací 
otvory se zipy v podpaží, 
pevná kapuce (také  
s klima-membránou)  
navazující na límec,  
stahovací tkanice ve  
spodním okraji

cena: 5380 Kč
s klima-membránou

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS  
- kvalitní pevná tkanina 
(bavlna/polyester) s lehce 
broušeným povrchem, 
plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava

bunda FALCON
kalhoty CASPEN
praktická bunda sportov-
ního stylu s podšívkou, 
kombinace s materiálem 
ERTEX (jemná tkanina 
s broušeným povrchem 
na ramenou a na bocích), 
čtyři vnější kapsy a vnitřní 
kapsa zapínané na zipy, 
přední zip krytý légou se 
suchým zipem

cena: 3440 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL
materiál:
CHITON - speciální 
dvouvrstvá silná tkanina 
- silná vrchní tkanina 
s výrazně broušeným 
povrchem laminovaná  
s hladkou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava
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elegantní bundy sportovního stylu s podšívkou, s klima-membránou (všita 
mezi vrchní látku a podšívku-zajišťuje plnou nepromokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), kombinace s tkaninou ERTEX (jemná tkanina 
s broušeným povrchem), vnější kapsy a vnitřní kapsa se zipy
velikosti: S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHITON - speciální dvouvrstvá silná tkanina – silná vrchní 
tkanina s výrazně broušeným povrchem laminovaná s hladkou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava

bunda FESTA-Exclusive 
kalhoty TEXAS - Batex
cena: 3990 Kč
s klima-membránou

bunda FLARON-Exclusive 
kalhoty CASPEN
cena: 3850 Kč
s klima-membránou
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bunda TOREN 
kalhoty BASTON
černé díly na ramenou, 
černé légy přes zipy 
všech kapes, raglánové 
rukávy, větrací otvory 
v podpaží, přední zip 
je zespodu krytý légou 
(nepropustnost pro vodu), 
vnitřní část límce-jemný 
fleece, stahování okraje 
rukávů-pásky se suchým 
zipem

cena: 2740 Kč
s klima-membránou
(odolnost proti větru)

velikosti:
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál:
EUTEX – kvalitní pružná  
třívrstvá laminovaná 
tkanina – vrchní vrstva: 
“softshell” s broušeným 
povrchem a vodoodpu-
divou úpravou / vnitřní 
vrstva: jemný fleece / mezi 
těmito vrstvami je lami-
novaná klima-membrána 
(zajišťuje odolnost proti 
větru a prodyšnost zevnitř)

bunda TAROS 
kalhoty TEXAS-Cheris
černé díly na bocích, tři 
kapsy se zipy, stahovací 
pružná tkanice ve spod-
ním okraji, větrací otvory 
se zipy v podpaží, všechny 
zipy jsou zespodu kryté 
légou (nepropustnost pro 
vodu), vnitřní část límce 
- jemný fleece, stahování 
okraje rukávů-pásky se 
suchým zipem

cena: 2790 Kč
s klima-membránou
(odolnost proti větru)

lehké pevné praktické 
SOFTSHELLOVÉ bundy 
moderního, sportovního 
stylu s klima-membránou 
(zajišťuje odolnost proti 
větru a prodyšnost zevnitř) 
vhodné k použití pro 
aktivní pohyb v přírodě, 
klima-membrána je součástí 
speciální tkaniny EUTEX, 
ze které jsou bundy vyro-
beny, kombinace barev: 
zelená a černá

PRUŽNÉ
ODĚVY
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bunda KERNA 
kalhoty TORAN   
Lehká větrovka z lehkého 
a pevného materiálu  
s voděodolným zátěrem, 
snadno sbalitelná na 
cesty, odlehčená síťo-
vaná podšívka pomáhá 
k lepšímu proudění 
vzduchu uvnitř bundy, 
krytý větrací otvor na 
zádech, prodloužený 
zadní díl, raglánový střih 
rukávů poskytuje volnost 
pohybu, při nepřízni 
počasí potěší tvarovaná 
kapuce, jedna vnitřní 
kapsa.

cena: 2990 Kč

bunda TERNAL 
kalhoty TEROL
Lehká outdoorová bunda 
z pružného materiálu pro 
outdoorové aktivity od jara 
do podzimu, čtyř směrně 
pružný materiál se přizpů-
sobí pohybu a poskytuje 
potřebnou volnost, bunda 
ochrání před lehkým větrem 
a ranním chladem, rukávy 
jsou tvarované v oblasti 
loktu a zakončené stahovací 
sponou, kapuce je tvarovaná 
pro pohodlné nošení, ramena 
jsou zpevněna našitou 
pevnou látkou, 5 kapes nabízí 
prostor na různé vybavení. 

cena: 3990 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL,
materiál:
ERTEX – mikrovlákno  
- lehká, tenká a pevná  
tkanina s lehce broušeným 
povrchem (polyester), 
vodoodpudivá úprava.

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál:
TRELEX – speciální pružná, 
přitom pevná, odolná tkanina 
se zesílenou vazbou,  
vodoodpudivá úprava

PRUŽNÉ
ODĚVY
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bunda PROLIN 
kalhoty HORTON
Lehká bunda - větrovka 
s laminovanou klima-
-membránou vhodná 
pro každodenní nošení, 
síťovaná podšívka pomáhá 
lepšímu proudění vzduchu 
uvnitř bundy, odepínací 
nepromokavá kapuce, pro-
dloužená záda, raglánové 
rukávy poskytují volnost  
v pohybu, klima-membrána 
poskytuje plnou nepromo-
kavost (podlepené švy), 
větruodolnost a zároveň 
propustnost pro páry  
zevnitř, jedna vnitřní kapsa.

cena: 3980 Kč
s klima-membránou
(odolnost proti větru)

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL,
materiál - SILETEX 
mikrovlákno – měkká, velmi 
pevná tkanina s příjem-
ným, jemně broušeným 
povrchem, vodoodpudivá 
úprava

bunda DASON
kalhoty HORTON
bunda sportovního 
vzhledu v kombinaci  
s hnědou látkou, pevná 
silná podšívka, zpevněná 
ramena našitou látkou  
s ozdobným prošíváním, 
vpředu čtyři svislé kapsy 
zapínané na zip, rukávy 
zakončeny kombinací 
všité gumy a spony, 
zapínání odolným zipem 
krytým zevnitř légou, 
stahovací tkanice ve 
spodním okraji

cena: 3190 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál - SILETEX 
-mikrovlákno – měkká, 
velmi pevná tkanina 
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava
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bunda LOVEC 
kalhoty LOVEC   
praktická pevná bunda do 
přírody, spodní větší kapsy se 
vsahy z boku i shora, náprsní 
kapsa se zipem překrytá 
volným sedlem, vnitřní kapsa, 
stahovací tkanice v pase a ve 
spodním okraji, díky použité 
tkanině BATEX je u bundy 
jednoduchá údržba

Akční cena: 1290 Kč

bunda VOLTER 
kalhoty TEROLAZ
Terénní bunda osvědčené-
ho střihu z pevného mate-
riálu s lehkou podšívkou  
a všitou klima-membránou 
(poskytuje plnou nepro-
mokavost (podlepené 
švy), větruodolnost, paro-
propustnost), vhodná od 
jara do podzimu, prostorné 
spodní kapsy s dvojitým 
vsahem (shora i ze stran), 
rukávy zakončeny légou  
s gumou a sponou  
s drukem.

cena: 5940 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS  
- pevná směsová tkanina 
(polyester/bavlna) s lehce 
pobroušeným povrchem, 
plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL,
materiál: BATEX  
- pevná tkanina odolná proti 
zvýšenému namáhání, bavlna 
/polyester, vodoodpudivá 
úprava
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bunda BASTON 
kalhoty BASTON
praktická bunda moderního 
stylu, s klima-membránou 
(všita mezi vrchní látku  
a podšívku - zajišťuje plnou 
nepromokavost a prodyš-
nost zevnitř, přelepené 
švy), kombinace barev,  
našité černé výztuže  
- dvojitá látka, dvě vnitřní 
kapsy, stahovací tkanice 
v pase a ve spodním 
okraji, odepínací kapuce  
(připnuta na druky na límec 
bundy) - také  
s klima-membránou

cena: 5480 Kč
s klima-membránou,  
vč. odepínací kapuce

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: 
CHERIS - kvalitní pevná 
tkanina (bavlna/polyes-
ter) s lehce broušeným 
povrchem, plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava

bunda BOLSAR
kalhoty TEROLAZ
Lehká bunda sportovního 
vzhledu pro období od 
jara do podzimu, tvaro-
vané díly pro pohodlí 
po celý den, zpevněná 
ramena a horní část 
rukávů, prostorné spodní 
kapsy s dvojitým vsahem 
(z boku i ze stran), vnitřní 
kapsa, zapínání odolným 
zipem krytým légou,  
rukávy zakončeny 
pružnou légou, délka 
pod boky.

cena: 3690 Kč
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bunda VOLAN
kalhoty HORTES
praktická pevná, odolná  
bunda s našitými 
výztuhami na ramenou, 
s ozdobným prošíváním 
zdvojená tkanina Tebat, 
dvě spodní měchové 
kapsy se vsahy shora 
a ze strany, prošíváním 
zdobené patky kapes 
zapínané na druky, horní 
kapsy se zipy,  
stahovací tkanice v pase, 
stahovací manžety na 
rukávech, vnitřní kapsa

cena: 3870 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL
materiál: 
TEBAT velmi pevná 
tkanina s hustou struk-
turou vláken, odolná 
proti roztržení, 100% 
bavlna, vodoodpudivá 
úprava

Bunda VOTAL
kalhoty SCOUT   
praktická lehká 
pevná bunda s našitými 
výztuhami na ramenou,  
(s ozdobným prošívá-
ním – broušená tkanina 
SILETEX), dvě spodní 
měchové kapsy se 
vsahy shora a ze strany, 
prošíváním zdobené 
patky kapes zapínané 
na druky, horní kapsa 
se zipem, stahovací  
tkanice v pase, tahovací 
manžety na rukávech, 
vnitřní kapsa

cena: 3640 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS  
- pevná směsová tkanina 
(polyester/bavlna) s lehce 
pobroušeným povrchem, 
plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava
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Bunda FOREL
kalhoty HORTES
praktická odolná bunda, 
bez podšívky, stahovací  
gumová tkanice ve 
spodním zpevněném okraji 
bundy, přední zip krytý  
z vnější i z vnitřní strany, 
našité výztuhy na ramenou, 
s ozdobným prošíváním, 
tkanina SILETEX,  
čtyři kapsy s krytými zipy

cena: 2790 Kč

velikosti:  
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: 
FLETEX – speciální dvou-
vrstvý fleece – pevný silný 
fleece laminovaný z rubu 
pevnou tkaninou, vodood-
pudivá úprava

bunda FESTA 
kalhoty TREVIS-Batex
praktické, odolné bundy 
bez podšívky, stahovací 
gumová tkanice ve 
spodním zpevněném 
okraji bundy, přední 
zip je z vnitřní strany 
krytý légou, kombina-
ce s tkaninou CHITEX 
(měkká pevná tkanina 
s broušeným povrchem 
- textilní imitace jemné 
kůže - jelenice)

cena: 2490 Kč
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V souladu s přírodou
 Chceme se svými výrobky přibližovat přírodě. Hnědá a černá barva jsou 
součástí přírody stejně tak jako námi oblíbená zelená. Hnědá barva je jednou 
ze základních přírodních barev vedle zelené, černé, modré a dalších. Černá 
barva je přirozená pro les, hory i temná jezera. Obě barvy jsou zároveň mo-
derní a respektující potřeby při pohybu v přírodě. Jsou praktické, tmavé, 
vhodné pro milovníky turistiky, příznivce cestování a další aktivně žijící lidi, 
kteří mají rádi přírodu a uvítají také příjemnou změnu ve svém šatníku.
 Moderní, sportovní střih těchto oděvů jistě také osloví uživatele, kteří 
preferují kvalitu a eleganci zároveň. Většinu našich oděvů sami testujeme 
a proto Vám přinášíme zajímavá střihová provedení, aby používání našich 
oděvů  bylo pro Vás radostí. Samozřejmostí je kvalitní vodoodpudivá úprava, 
která Vás ochrání při dešti. Obě barvy naleznete také na oblíbených fleece 
oděvech, které nás provázejí prakticky celým rokem a máme je tak rádi pro 
svou univerzálnost a dlouhou životnost.

Bunda TARON a vesta TARON
Kalhoty TARON
Lehká pevná praktická SOFTSHELLOVÁ bunda 
a vesta moderního, sportovního střihu, s klima-
-membránou (je součástí této speciální 3-vrstvé 
tkaniny, odolnost proti větru) u bundy jsou všechny 
zipy zespodu kryté légou (nepropustnost pro 
vodu), na vnitřních stranách límců je našitý jemný 
fleece, kapsy se zipy, kombinace se shodnou 
tkaninou v zelené barvě, stahování okrajů rukávů 
u bundy pomocí pásků se suchým zipem.
cena - Bunda TARON: 2790 Kč
cena - Vesta TARON: 2070 Kč 
velikosti: S, M, L, XL, XXL
materiál: EUTEX – kvalitní pružná třívrstvá 
laminovaná tkanina – vrchní vrstva: “softshell”  
s broušeným povrchem a vodoodpudivou úpravou  
/ vnitřní vrstva: jemný fleece / mezi těmito vrst-
vami je laminovaná klima-membrána (zajišťuje 
hlavně odolnost proti větru a prodyšnost zevnitř)

kalhoty TARON 
sportovní pružné softshellové 
kalhoty s klima-membránou 
(odolnost proti větru), vnitřní 
strana kalhot – jemný fleece
cena: 2460 Kč
Materiál: EUTEX

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY
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bunda DEVON
kalhoty RALON
elegantní bunda s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku 
– zajišťuje plnou nepro-
mokavost a prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
prostorné spodní kapsy 
kryté patkou s druky, nad 
nimi kapsy s bočním vsa-
hem, napoleonská kapsa 
pod légou zipu, praktická 
vnitřní kapsa, stahování 
v pase a ve spodním 
okraji, rukávy zakončeny 
manžetou se všitou  
gumou a sponou s dru-
kem, odepínací kapuce

cena: 6120 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: SILETEX 
-mikrovlákno – měkká, 
velmi pevná tkanina 
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava

Bunda RASCAN
kalhoty RALON
praktická elegantní bunda 
moderního stylu, s klima-
-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku – za-
jišťuje plnou nepromokavost 
a zároveň prodyšnost zevnitř, 
přelepené švy), našité výztuhy 
z pevné tkaniny Cheris – na 
ramenou, na bocích a na 
zadní části rukávů, spodní 
měchové kapsy s patkami  
s druky, tvarované rukávy pro 
volnost pohybu, horní kapsa 
se zipem, dvě vnitřní kapsy, 
přední zip krytý légou, stahovací 
tkanice v pase a ve spodním 
okraji bundy, odepínací 
kapuce – připínání na druky 
na límec bundy (také s klima-
-membránou)

cena: 6370 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce
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velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: SILETEX 
-mikrovlákno – měkká, 
velmi pevná tkanina 
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava

Bunda RALON
kalhoty RALON
praktická bunda 
sportovního střihu, 
s klima-membránou 
(všita mezi vrchní látku 
a podšívku, vodone-
propustnot/prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
na ramenou a bocích je 
bunda vyztužena našitím 
pevné tkaniny CHERIS  
v tmavě hnědé barvě,  
4 kapsy se zipy (tři vnější 
kapsy a vnitřní kapsa), 
stahovací tkanice ve 
spodním okraji bundy

cena: 3990 Kč
s klima-membránou

bunda DOSAL
kalhoty RALON
bunda sportovního vzhle-
du v kombinaci s tmavší 
látkou, pevná silná pod-
šívka, zpevněná ramena 
našitou látkou s ozdobným 
prošíváním, vpředu čtyři 
svislé kapsy zapínané na 
zip, rukávy zakončeny 
kombinací všité gumy  
a spony, zapínání odolným 
zipem krytým zevnitř 
légou, stahovací tkanice  
ve spodním okraji

cena: 3180 Kč

33



Bunda SCOUT
kalhoty SCOUT
lehčí bunda sportovního 
stylu, s klima-membránou 
(všita mezi vrchní látku 
a podšívku, vodonepro-
pustnost/prodyšnost 
zevnitř, přelepené švy), 
tvarované rukávy pro vol-
nost pohybu, 3 kapsy se 
zipy - dvě spodní kapsy, 
kapsa na rameni a vnitřní 
kapsa, pevná kapuce /
také s klima-membránou, 
zapínání bundy na zip 
krytý légou se suchým 
zipem

cena: 4950 Kč
s klima-membránou

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: CHERIS 
kvalitní pevná tkanina 
(bavlna/polyester) 
s lehce broušeným po-
vrchem, plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava

Bunda PARLAN
kalhoty PARLAN
praktická bunda moder-
ního stylu, s klima-mem-
bránou (všita mezi vrchní 
látku a podšívku – zajišťuje 
nepromokavost a odol-
nost vůči větru / zároveň 
prodyšnost zevnitř, přele-
pené švy), našité výztuhy 
v tmavě hnědé barvě – na 
ramenou a vnější části 
rukávů, spodní kapsy  
s patkami s druky, horní 
kapsy se zipy, dvě vnitřní 
kapsy, přední zip krytý 
légou, stahovací tkanice  
v pase a ve spodním 
okraji bundy, odepínací 
kapuce – připínání na  
druky na límec bundy 
(také s klima-membránou)

cena: 5950 Kč
s klima-membránou,
vč. odepínací kapuce

34



Bunda FORTAL
kalhoty TEXAS-Elatex
Praktická odolná bunda 
sportovního vzhledu ze 
speciálního dvouvstvého 
materiálu, bez podšívky, 
stahovací tkanice ve 
spodním okraji bundy,  
zapínání zipem krytým 
légou z vnitřní strany, 
ramena zpevněná našitou 
látkou s ozdobným prošitím, 
rukávy jsou zakončeny 
všitou gumou

cena: 2790 Kč

velikosti:  
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: 
FLETEX – speciální dvou-
vrstvý fleece – pevný silný 
fleece laminovaný z rubu 
pevnou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava

bunda BOLTON
Kalhoty SCOUT
lehká bunda s praktickými 
výztuhami na ramenou 
a horní části rukávů, dvě 
svislé náprsní kapsy se 
sportovním obšitím kapes, 
praktické dvojité spodní 
kapsy (vsah z bohu 
i shora), kryté patkami  
s druky - vnitřní kapsa se 
zipem, zapínání odolným 
zipem krytým légou  
s druky

cena: 3690 Kč

velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
materiál: 
CHERIS kvalitní pevná 
tkanina (bavlna/polyester) 
s lehce broušeným po-
vrchem, plátnová vazba, 
vodoodpudivá úprava
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Vesta POLIN
lehce zateplená vesta celoplošně 
zdobená prošíváním, zapínání vesty 
na zip, krytý z vnější i vnitřní strany, 
boční díly vesty jsou vyrobeny z látky 
Siletex – světejší barva s výrazným 
ozdobným prošíváním, límec - stojáček, 
stahování v pase, vnitřní kapsa, dvě 
spodní kapsy

cena: 2860 Kč
materiál: CHITON
velikosti: S, M, L, XL, XXL, (XXXL)

vesta HORTON 
elegantní vesta, kombinace 
dvou barev tkaniny, staho-
vací tkanice v pase  
a v dolním okraji, vsahy do 
spodních kapes shora i ze 
stran, šikmé horní kapsy, 
sedm kapes a vnitřní kapsa  

cena: 3150 Kč
materiál: SILETEX
velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)

Vesta RALON 
praktická elegantní vesta s podšívkou, 
na ramenou (s ozdobným prošíváním)  
a bocích je vesta vyztužena našitím 
pevné tkaniny Cheris v šedozelené 
barvě, 4 kapsy – spodní kapsy se vsahy  
z boku i shora, náprsní kapsa se zipem  
a vnitřní kapsa, stahovací tkanice v pase, 
zapínání na zip krytý légou s druky

cena: 3380 Kč
materiál: SILETEX
velikosti: S, M, L, XL, XXL, (XXXL)
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vesta PRESTIGE 
luxusní elegantní vesta, 
kombinace dvou barev tkaniny, 
doplňky ze zelené kůže (lemo-
vání vsahů do kapes), stahovací 
tkanice v pase, vsahy do spodních 
kapes shora i ze stran, sedm 
kapes a vnitřní kapsa

cena: 3470 Kč
materiál: SILETEX
velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)

Vesta TAROS 
odolná, pružná softshellová vesta 
moderního střihu, s klima-membránou 
(větruodolnost / je součástí této spec. 
3-vrstvé tkaniny - uvnitř fleece vrstva), 
barevná kombinace, 3 kapsy se zipy, 
stahování v dolním okraji, zapínání na 
zip krytý zespodu légou 

cena: 2070 Kč
s klima-membránou
materiál: EUTEX
velikosti: S, M, L, XL, XXL, (XXXL)

Vesta KOLAJA 
moderní pružná softshellová vesta  
s klima-membránou (větruodolnost  
/ je součástí 3-vrstvé látky), kombinace 
zelené a černé barvy, pohodlný střih 
s volností pohybu, prodloužená záda, 
zapínání zipem krytým zespodu légou, 
kapsy se zipy

cena: 2580 Kč
s klima-membránou
materiál: ELUTON
velikosti: M, L, XL, XXL

PRUŽNÉ
ODĚVY
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vesta ITACA 
elegantní společenská 
vesta s podšívkou, lemo-
vání zipů kapes zelenou 
kůží, výztuhy (dvojitá 
látka) - ramena, kolem 
předního okraje a ve 
spodní části 

cena: 1960 Kč
materiál: CHITON
velikosti: 
S, M, L, XL, XXL, (XXXL)

vesta RANGER
víceúčelová vesta do terénu  
s množstvím kapes pro veškeré 
vybavení, celkem 6 prostorných 
kapes + vnitřní kapsa, bavlněná 
podšívka, stahování v pase 
sponami s druky na zadním díle 
(zvnějšku), zapínání zipem krytým 
légou s druky

Akční cena: 1080 Kč 
materiál: BATEX
velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL

vesta FOREST
silnější zateplená vesta  
s množstvím prostorných 
kapes (4 zipové kapsy,  
2 s patkou a suchým zipem, 
vnitřní kapsa), uvnitř vesty 
hřejivý fleece, zapínání vesty 
na zip, krytým légou s druky

Akční cena: 1090 Kč
materiál: BATON
velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL   
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DÁMSKÉ ODĚVY

bunda 
DAROLA - dámská
kalhoty TREVIS-Chitex, 
dámské   
elegantní praktická bunda 
s lehkou zateplovací vrstvou,  
s klima-membránou (všita mezi 
vrchní látku a podšívku - zajišťuje 
plnou nepromokavost  
a prodyšnost zevnitř, přelepené 
švy), připínací límec s umělou 
kožešinou, spodní měchové 
kapsy s patkami s druky, 
zdobení prošíváním, náprsní 
zipová kapsa a vnitřní kapsa, 
vpředu zip krytý légou s druky, 
stahovací tkanice v pase   
cena: 5190 Kč
s klima-membránou,
odepínací kožešinový límec

velikosti - dámské:
S, M, L, XL, XXL   
materiál: CHITEX - mikro-
vlákno - lehká pevná tkanina 
s broušeným povrchem (textilní 
imitace jemné kůže - jelenice), 
vodoodpudivá úprava

Elegantní a praktické oděvy 
do přírody pro ženy

39



bunda 
NORA - dámská
kalhoty TREVIS-Chitex, 
dámské
elegantní lehká dámská 
bunda s ozdobným pro-
šíváním na přední i zadní 
části a na rukávech, kapsy 
se vsahy shora i ze stran, 
stahovací tkanice v pase, 
rukávy se stahovací  
přezkou, zpevněný límec

cena: 3950 Kč

velikosti - dámské: 
S, M, L, XL, XXL
materiál: SILETEX 
-mikrovlákno – měkká,  
velmi pevná tkanina 
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava

bunda 
SELENA - dámská
kalhoty TEXAS Batex   
zimní zateplená dámská 
bunda s klima-membránou 
(všita mezi vrchní látku  
a podšívku – zajišťuje plnou 
nepromokavost a odolnost 
vůči větru / zároveň prodyš-
nost zevnitř, přelepené švy), 
spodní měchové kapsy  
i s patkami zapínanými na 
druky jsou ozdobně prošívané 
a hnědou tkaninou jsou 
zdobené také dvě horní 
šikmé kapsy a zadní díl 
bundy, přední dvoucestný 
zip (rozpínání shora i zdola) 
je krytý légou, stahování 
bundy v pase a ve spodním 
okraji   
cena: 5160 Kč
s klima-membránou

velikosti - dámské: 
S, M, L, XL, XXL
materiál: 
CHITON speciální dvou-
vrstvá silná tkanina – silná 
vrchní tkanina s výrazně 
broušeným povrchem lami-
novaná s hladkou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava
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bunda 
SETRA - dámská
kalhoty TEXAS-Elatex, 
dámské
Elegantní dámská bunda 
pro každodenní nošení 
doplněná o ozdobné pro-
šívání na ramenou a bocích 
(dvojitá látka), střih bundy 
respektuje dámské křivky 
(vypasovaný střih), boční 
kapsy se zipy, zakončení 
rukávů pomocí spony.

cena: 2890 Kč

bunda 
TORANA - dámská
kalhoty PARK, dámské
pohodlná dámská softshellová 
bunda s klima-membránou 
(součástí 3 vrstvé látky 
Eutex), do přírody i pro 
běžné nošení, zeleno - černá 
kombinace, 2 kapsy

cena: 2260 Kč
s klima-membránou  
(odolnost proti větru)

velikosti - dámské: 
S, M, L, XL, XXL
materiál: SILETEX 
-mikrovlákno – měkká,  
velmi pevná tkanina  
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava

velikosti:
S, M, L, XL, XXL
materiál:
EUTEX – kvalitní pružná 
třívrstvá laminovaná tkanina 
– vrchní vrstva: “softshell”  
s broušeným povrchem  
a vodoodpudivou úpravou 
/ vnitřní vrstva: jemný fleece 
/ mezi těmito vrstvami je 
laminovaná klima-membrána 
(zajišťuje odolnost proti 
větru a prodyšnost zevnitř)

PRUŽNÉ
ODĚVY
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bunda 
FOREL - dámská
kalhoty PARK, dámské   
pohodlná bunda sportov-
ního vzhledu ze speciál-
ního pevného, odolného 
dvouvrstvého fleecového 
materiálu, stahovací tkanice 
ve spodním okraji bundy, 
zapínání zipem krytým 
légou zevnitř (ochrana proti 
větru), ramena zpevněná 
našitou látkou s ozdobným 
prošitím, kapsy se zipy.   
cena: 2790 Kč

vesta 
PALONA - dámská
kalhoty TEXAS-Batex, 
dámské   
praktická dámská vesta 
s lehkým zateplením, 
zdobená prošíváním 
předních dílů a na bocích 
našitou broušenou látkou 
Chitex s ozdobným jemným 
prošíváním, dvě boční kapsy 
a vnitřní kapsa, zapínání na 
zip, kryté légou zevnitř   
cena: 2370 Kč

velikosti - dámské: 
S, M, L, XL, XXL
materiál: SILETEX 
-mikrovlákno – měkká,  
velmi pevná tkanina 
s příjemným, jemně 
broušeným povrchem, 
vodoodpudivá úprava

velikosti:  
S, M, L, XL, XXL,
materiál: 
FLETEX – speciální 
dvouvrstvý fleece – pevný 
silný fleece laminovaný 
z rubu pevnou tkaninou, 
vodoodpudivá úprava
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Dámské fleece 
bundy na stranách:
57 a 59  

košile DORENA
100% bavlna 
cena KR: 540 Kč 
cena DR: 590 Kč

košile DOPONA 
100% bavlna 
cena KR: 540 Kč
cena DR: 590 Kč

košile SALORA
65% bavlna, 35% PES
cena KR: 490 Kč 
cena DR: 520 Kč

košile SOLINA 
65% bavlna, 35% PES
cena KR: 490 Kč
cena DR: 520 Kč

košile RAVOLA 
55% bavlna, 45% PES
cena KR: 540 Kč
cena DR: 590 Kč

košile NORILA
100% bavlna 
cena KR: 490 Kč
cena DR: 520 Kč

košile NORANA
100% bavlna
cena DR: 520 Kč

košile RIVANA
100% bavlna
cena KR: 490 Kč
cena DR: 520 Kč

košile KOLETA
100% bavlna 
cena KR: 490 Kč
cena DR: 520 Kč   

kalhoty 
PARK - dámské 
sportovní střih, kolenní 
výztuhy, zipové kapsy 
na nohavicích  
cena: 1990 Kč
Materiál: CHERIS

kalhoty 
ROVAN - dámské 
zimní pružné kalhoty, 
3. vrstvý softshell 
s klima-mebránou 
uvnitř s fleece  
cena: 2390 Kč
Materiál: EUTEX

kalhoty 
TEXAS - dámské 
pevné kalhoty 
klasického riflového 
střihu, kovový zip
cena: 1340 Kč
Materiál: BATEX

kalhoty 
TEXAS-Elatex
dámské 
pružné lehké kalhoty 
klasického riflového 
střihu, kovový zip  
cena: 1490 Kč
Materiál: ELATEX

DÁMSKÉ ODĚVY - Košile dámského střihu vyrobené z různých druhů kvalitních košilovin

kalhoty 
TREVIS-Chitex, 
dámské 
lehké kalhoty z tkaniny 
s broušeným povrchem, 
zpevněné vsahy do kapes  
cena: 1790 Kč
Materiál: CHITEX

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY
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pevné praktické kalhoty osvědčeného riflového stylu, zpevnění v pase našitím textilní pásky na vnitřní straně pásku, dvě zadní a dvě boční kapsy, 
malá kapsa (uvnitř pravé boční kapsy), pevný kovový zip v rozparku vpředu, kovový knoflík vpředu v pase, opasková poutka pro opasek šíře 4 cm

kalhoty 
TEXAS-Cheris 
zelený
cena: 1530 Kč

kalhoty 
TEXAS-Batex
Akční cena: 
1240 Kč

kalhoty 
TEXAS-Batex černé
Akční cena: 
1240 Kč

KALHOTY - výběr ze sortimentu oblíbených kalhot TEXAS - různé materiálové varianty, osvědčené pevné tkaniny s vodoodpudiovou úpravou

Velikosti: (48), 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)

kalhoty 
TEXAS-Cheris 
hnědý
cena: 1530 Kč

kalhoty 
TEXAS-Tebat
cena: 1760 Kč

kalhoty 
TEXAS-Donal 
manšestr
cena: 1490 Kč

kalhoty 
TEXAS-Elatex
cena: 1520 Kč

PRUŽNÉ
ODĚVY
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pevné kalhoty outdoorového sportovního stylu, anatomicky 
tvarovaná kolena, všitý pružný díl v pase (přizpůsobí kalhoty 
postavě uživatele i pohybu), zpevňující prošití  na nohavicích, 
6 kapes zapínaných na zip

kalhoty TEROLAZkalhoty TEROLANkalhoty BASTON
praktické pevné 
kalhoty, našité výztuhy 
vpředu na nohavicích 
v černé barvě, 5 kapes 
(4 s černými patkami)
cena: 2190 Kč
Materiál: CHERIS

kalhoty PARK
praktické pevné kalhoty, 
našité výztuhy vpředu na 
nohavicích ve sv. hnědé 
barvě, lemované vsahy 
kapes v pase, 6 kapes  
(4 se zipy)
cena: 2180 Kč
Materiál: CHERIS

KALHOTY - výběr ze sortimentu oblíbených pevných kalhot z materiálu CHERIS

CHERIS - lehká, pevná, odolná tkanina s lehce broušeným povrchem (80% polyester,  
20% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
Velikosti: (46), 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)

kalhoty PARLAN
pevné kalhoty, výztuhy 
na nohavicích vpředu  
a na zadním díle, anato-
micky tvarovaná kolena, 
lemované vsahy kapes  
v pase, 5 kapes 
(3 se zipy)
cena: 2460 Kč
Materiál: CHERIS

kalhoty SCOUT 
praktické pevné kalhoty, 
našité výztuhy vpředu 
na nohavicích, lemované 
vasahy kapes v pase,  
6 kapes (4 se zipy)
cena: 2060 Kč
Materiál: CHERIS

cena: 2290 Kč
Materiál: CHERIS

cena: 2290 Kč
Materiál: CHERIS
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kalhoty CASPEN
velmi oblíbené praktické 
kalhoty ze silné látky 
vhodné pro podzim  
- jaro, na vsahy do 
kapes je našita pevná 
tkanina Ertex, 5 kapes 
(kapsy na nohavicích  
s patkami s druky,  
zadní kapsa se zipem)
cena: 2090 Kč 
Materiál: CHITON

kalhoty CASTOR - Thermo
praktické zateplené kalhoty 
vrstvou PES rouna a se všitou 
klima-membránou a pod-
šívkou, zvýšený zadní díl pro 
zateplení těla, 5 kapes (kapsy  
na nohavicích s patkami  
s druky, zadní kapsa se zipem)
cena: 3580 Kč 
s klima-membránou
Materiál: CHITON

kalhoty RECOL
praktické kalhoty moder-
ního střihu, našité výztuhy 
vpředu na nohavicích, 
anatomicky tvarovaná 
kolena, pohodlné vsahy 
do kapes v pase, šikmé 
kapsy na nohavicích se 
zipy,  široké šikmé zadní 
kapsy
cena: 2070 Kč
Materiál: RIPSTOP

kalhoty RECOL-TREK
praktické kalhoty moder-
ního střihu, našité černé 
výztuhy vpředu na nohavi-
cích, anatomicky tvarovaná 
kolena, pohodlné vsahy 
do kapes v pase, černé 
šikmé kapsy na nohavicích 
se zipy,  široké šikmé zadní 
kapsy
cena: 2090 Kč
Materiál: RIPSTOP

   

kalhoty TORANEL
pevné kalhoty outdooro-
vého sportovního stylu, 
anatomicky tvarovaná 
kolena, všitý pružný díl  
v pase (přizpůsobí 
kalhoty postavě uživatele 
i pohybu), prošívané  
nohavice vpředu,  
6 kapes (4 se zipem)
cena: 2280 Kč
Materiál: RIPSTOP

kalhoty HORTES 
pohodlné pevné kalhoty 
i do náročného terénu, 
všitý pružný díl v pase 
vzadu (přizpůsobí kalhoty 
postavě uživatele  
i pohybu), 5 kapes (kapsy 
na nohavicích s pakami  
s knoflíky, zadní kapsa se 
zipem)
cena: 2150 Kč
Materiál: TEBAT

KALHOTY - výběr ze sortimentu oblíbených kalhot z materiálu RIPSTOP, CHITON a CHITEX

RIPSTOP - pevná, odolná tkanina se zesílenou vazbou proti roztržení (65% polyester, 35% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
TEBAT - velmi pevná tkanina - silný „canvas“ se speciální pevnou vazbou (100% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
CHITON - speciální dvouvrstvá silná tkanina (100% polyester), vrchní tkanina s výrazně broušeným povrchem, kvalitní vodoodpudivá úprava
Velikosti: (48), 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)
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kalhoty ARPEL
pevné kalhoty moderního střihu 
se  všitou klima-membránou  
a lehkou podšívkou, větrání na 
bocích, na nohavicích a na sedu 
našité výztuhy, všitý pružný díl  
v pase, anatom. tvarovaná kole-
na, dvojitá opask. poutka, stah. 
tkanice pod koleny, stahování 
konců nohavic sponou, 5 kapes
cena: 4490 Kč
s klima-membránou
Materiál: CHERIS

kalhoty TYSON 
pevné praktické kalhoty 
moderního střihu, na noha-
vicích vpředu a na zadním 
díle našité výztuhy ve tmavě 
zelené barvě, anatomicky 
tvarovaná kolena pro volnost 
pohybu, dvojitá opasková 
poutka (pro opasek šíře  
3 nebo 4 cm) 8 praktických 
kapes (4 se zipy)
cena: 2890 Kč
Materiál: CHERIS

větrací otvory na bocích
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kalhoty TERIVA
odolné kalhoty vhodné pro 
outdoorové aktivity, anato-
mický funkční střih, díky pruž-
ným  částem se přizpůsobí 
pohybu, výztuhy z Cordury 
vpředu nohavic, anatom.  
tvarovaná kolena, kryté vě-
trací otvory na bocích, stah. 
pásky v okrajích nohavic, dvo-
jitá opask. poutka, 5 kapes 
cena: 3760 Kč
Materiál: MOLETEX, CHERIS

kalhoty TEROL
lehké prodyšné outdoorové 
kalhoty ze 4-směrně pruž-
ného materiálu pro aktivní 
pohyb v přírodě, anatomický 
propracovaný funkční střih 
(kalhoty se přizpůsobí pohy-
bu), anatomicky tvarovaná 
kolena, zpevňující prošití na 
nohavicích, 6 kapes zapína-
ných na zip
cena: 2360 Kč
Materiál: TRELEX

kalhoty TORAN
lehké prodyšné outdoorové 
kalhoty ze 4-směrně pruž-
ného materiálu pro aktivní 
pohyb v přírodě, anatomický 
propracovaný funkční střih 
(kalhoty se přizpůsobí pohy-
bu), anatomicky tvarovaná 
kolena, zpevňující prošití na 
nohavicích, 6 kapes zapína-
ných na zip
cena: 2350 Kč
Materiál: TRELEX

kalhoty ROVAN
speciální softshelové 
pružné odolné kalhoty 
pro chladné období  
s klima-membránou  
(součást 3-vrstvé tkaniny  
/ odolnost proti větru  
a vlhkosti), vnitřní povrch 
tkaniny - jemný fleece, 
anatomicky tvarovaná 
kolena, 5 kapes (3 se zipy)
cena: 2460 Kč
Materiál: EUTEX

KALHOTY - výběr ze sortimentu kalhot moderního střihu vhodných pro aktivní outdoorové použití

CHERIS - lehká, pevná, odolná tkanina s lehce broušeným povrchem (80% polyester, 20% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
TEROL - lehká pružná prodyšná tkanina (95% nylon, 5% elastan) se speciální zesílenou vazbou, kvalitní vodoodpudivá úprava
EUTEX - speciální softshell - pružná třívrstvá laminovaná tkanina s klima-membránou (odolnost proti větru a vlhkosti), zespodu jemný fleece
MOLETEX - speciální kvalitní pružná velmi odolná tkanina s vyztuženou vazbou (nylon + elastan), kvalitní vodoodpudivá úprava
Velikosti: (46), 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY
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kalhoty PRESTON 
pohodlné kalhoty se všitou 
klima-membránou (nepro-
mokavost, prodyšnost) a leh-
kou podšívkou, našité výztuhy 
vpředu na nohavicích ve  
sv.zelené barvě, lemované 
vsahy do kapes, 5 kapes  
(3 se zipem) 
cena: 3580 Kč
s klima-membránou
Materiál: SILETEX

kalhoty HORTON 
praktické pohodlné kalhoty, 
všitý pružný díl v pase  
- vzadu (přizpůsobí kalhoty 
postavě uživatele i pohybu),  
5 kapes (1 se zipem)
cena: 2160 Kč  

kalhoty HORTON - Excl.
kalhoty s všitou klima-mem-
bránou a podšívkou
cena: 3480 Kč
Materiál: SILETEX

kalhoty RALON  
praktické pohodlné 
kalhoty, na patky kapes 
na nohavicích a vsahy 
do kapes je našita 
pevná broušená tkanina 
Ertex (šedozelená 
barva), 5 kapes  
(1 ze zipem)
cena: 1980 Kč
Materiál:  SILETEX 

hnědý

KALHOTY - výběr ze sortimentu oblíbených kalhot z materiálu SILETEX

SILETEX - mikrovlákno - pevná, měkká odolná dvouvrstvá tkanina s lehce broušeným povrchem (100% polyester), vodoodpudivá úprava  
CHITEX - mikrovlákno- lehká pevná tkanina s broušeným povrchem (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
Velikosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)

kalhoty TRANER
pevné praktické kalhoty 
moderního střihu, na 
nohavicích vpředu našité 
výztuhy z tkaniny Cheris, 
anatomicky tvarovaná 
kolena pro volnost po-
hybu, dvojitá opasková 
poutka (pro opasek šíře 
3 nebo 4 cm), 7 praktic-
kých kapes (3 se zipy)
cena: 2980 Kč
Materiál: SILETEX

kalhoty VALZAP
praktické pohodlné kalhoty, 
větší kapsy na nohavicích 
s patkami z tkaniny Chiton 
zapínanými na knoflíky, 
našité výztuhy na přední 
části nohavic, anatomicky 
tvarovaná kolena, pohodlné 
vsahy do kapes v pase  
s našitou tkaninou Chiton,  
5 kapes (1 ze zipem)
cena: 2390 Kč
Materiál: SILETEX

kalhoty TREVIS-Chitex
lehké pohodlné kalhoty pro 
období jaro - léto, na patky kapes 
na nohavicích a vsahy do kapes 
je našita pevná tkanina Ertex 
(šedozel. barva), dvojitá opask. 
poutka (na pásek šíře 3 a 4 cm) 
cena: 1790 Kč 
kalh. TREVIS Chitex-Exc.
kalhoty s všitou klima-membrá-
nou a podšívkou: 2990 Kč
Materiál: CHITEX
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kalhoty SANOR
lehké pružné kalhoty 
formálního střihu vhodné 
pro každodenní běžné 
používání, díky pružné 
tkanině se dobře přizpů-
sobí pohybu, opasková 
poutka na pásek šíře  
3 cm, 3 kapsy (zadní 
kapsa s knoflíkem) 
cena: 1630 Kč
Materiál: ELATEX

kalhoty REVOL
speciální velmi odolné pružné 
kalhoty, díky 4-směrně pružné 
tkanině se dobře přizpůsobí 
pohybu, anatomicky tvarovaná 
kolena, široká opasková poutka, 
pohodlné vsahy do kapes  
v pase, 6 kapes - šikmé kapsy 
na nohavicích se zipy (přístupné 
i v sedě), široké šikmé zadní kapsy
cena: 2570 Kč
Materiál: MOLETEX, černý

kalhoty SECTOR-Z
pevné pohodlné kalhoty 
do terénu, našité výztuhy 
vpředu na nohavicích a na 
sedu, větší šikmé kapsy 
na nohavicích s patkami 
(přístupné i v sedě), 
stahovací pásky v pase 
(úprava obvodu pasu), 
6 kapes (4 s patkami se 
suchým zipem)
Akční cena: 1290 Kč
Materiál: BATON

kalhoty TREVIS-Batex
pevné kalhoty do terénu, 
na patky kapes na noha-
vicích a vsahy do kapes je 
našita pevná tkanina Ertex 
(šedozelená barva), dvojitá 
opasková poutka - na  
pásek šíře 3 a 4 cm,  
5 kapes (2 s patkami  
s druky, 1 se zipem)  
Akční cena: 1390 Kč
Materiál: BATON

KALHOTY - výběr z ostatního sortimentu kalhot a kalhoty se zvýhodněnou cenou

CHITEX - mikrovlákno- lehká pevná tkanina s broušeným povrchem (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava
MOLETEX - speciální kvalitní pružná velmi odolná tkanina s vyztuženou vazbou (nylon + elastan), kvalitní vodoodpudivá úprava
BATON / BATEX - pevná tkanina odolná proti zvýšenému namáhání (65% polyestr, 35% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
Velikosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, (64)

kalhoty HUNTER
pevné kalhoty do terénu, 
na vsahy do kapes je 
našitá broušená tkanina 
Chiton, široká opasková 
poutka, 5 kapes 
(2 s patkami s druky, 
1 se zipem) 
Akční cena: 1360 Kč
Materiál: BATEX

kalhoty DALTON
zimní zateplené kalhoty 
vrstvou PES rouna, s klima-
-membránou a podšívkou, 
zvýšený přední a zadní díl 
se šlemi, vyztužené okraje 
nohavic pevnou látkou,  
vpředu zip krytý légou  
s druky, boční kryté rozparky 
se zipy od kolen dolů
cena: 4640 Kč
s klima-membránou
Materiál: CHITEX

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY
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Pletené svetry s krátkým zipem u krku nebo s celorozepínacím-dlouhým zipem, 
vhodné jak do práce, tak i do přírody, nízký zpevněný límec, pružné náplety na 
koncích rukávů a ve spodní části svetru, zpevnění ramen a límce - našitá lehká 
broušená tkanina v šedozelené barvě (svetr drží tvar), malá kapsička s krytým 
zipem na boku levého rukávu, praktický gumový přívesek na jezdci zipu.

velikosti: (S), M, L, XL, XXL, (XXXL) 
materiál: příjemný lehký úplet (65 % polyester, 35 % bavlna), kombinace 
tmavé a světle zelené barvy - různé šířky pruhů, lehká broušená tkanina 
(ramena, límec - 100% polyster)

svetr KORAL
cena: 1480 Kč

svetr LANER
cena: 1530 Kč

svetr MOSAL
cena: 1480 Kč

svetr KONER
cena: 1530 Kč

svetr LOPAR
cena: 1480 Kč

svetr MAROL
cena: 1530 Kč
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svetr HESTAL  
praktický zimní silný svetr, dlouhý robusní plastový zip 
celorozpínací, dvě spodní kapsy, stahovací náplety na 
okrajích rukávů a spodním okraji svetru, límec stojáček

cena: 1290 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL
materiál: silný pevný úplet (100% PES), z vnitřní strany 
broušený - pro příjemný dotek, velmi dobře izolující  
– uchovávající teplo u těla, tmavě zelená barva

svetr HALOR  
praktický zimní silný svetr, krátký robusní plastový  
zip u krku, stahovací náplety na okrajích rukávů  
a spodním okraji svetru, límec stojáček

cena: 1160 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL
materiál: silný pevný úplet (100% PES), z vnitřní strany 
broušený - pro příjemný dotek, velmi dobře izolující  
– uchovávající teplo u těla, tmavě zelená barva

svetr BASON   
praktický zimní silný svetr, ke krku, stahovací ná-
plety na okrajích rukávů a spodním okraji svetru

cena: 930 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL
materiál: silný pevný úplet (100% PES), z vnitřní 
strany broušený - pro příjemný dotek, velmi 
dobře izolující – uchovávající teplo u těla,  
tmavě zelená barva
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bunda PEREL
silnější teplá bunda z moderní dvojité 
pleteniny (zevnitř hladká), množství prak-
tických kapes se zapínáním na zip – dvě 
náprsní, dvě spodní, tmavě zelená barva

cena: 1360 Kč
velikost: S, M, L, XL, XXL
materiál:  robusní silná pletenina  

(100% acryl)

bunda POREL
silnější teplá bunda z moderní dvojité 
pleteniny (zevnitř hladká), množství 
praktických kapes se zapínáním na zip  
– dvě náprsní, dvě spodní, hnědá barva

cena: 1360 Kč
velikost: S, M, L, XL, XXL
materiál:  robusní silná pletenina  

(100% acryl)

bunda PORALA
silnější teplá bunda z moderní 
dvojité pleteniny, v trupu všita česaná 
tkanina (kožešina), dvě spodní 
kapsy se zipy, stojáčkový límec.

cena: 1090 Kč
velikost: M, L, XL, XXL
materiál:  jemnější pružná, silná 

pletenina (100% acryl)
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svetr BARTOL
lehký společenský svetr s jemným 
plastickým vzorem vpředu, z pružného 
úpletu, výstřih do V, pružný zpevněný 
náplet u krku a v dolním okraji

cena: 1290 Kč
velikosti: L, XL, XXL
materiál: 30% vlna, 70% polyester

svetr BELTAR
pružný společenský svetr s jemným 
plastickým vzorem vpředu z pružného 
úpletu, kulatý výstřih, zpevněný náplet 
u krku a v dolním okraji

cena: 1280 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL
materiál: 30% vlna, 70% polyester

bunda PAHOLA
silnější teplá bunda z moderní dvojité plete-
niny, v trupu všita česaná tkanina (kožešina), 
dvě spodní kapsy se zipy, praktická kapuce

cena: 1170 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL
materiál:  jemnější pružná, silná pletenina 

(100% acryl)
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vesta BARTELA
lehká pletená vesta s jemným 
vzorem vpředu, výstřih do V, 
tmavě zelená barva
cena: 960 Kč
velikosti: M, L, XL, (XXL)
materiál:  30% vlna,  

70% polyester

vesta DOLNARA
silnější pletená vesta  
s jemným vzorem, výstřih 
do V, tmavě zelená barva 
cena: 1080 Kč
velikosti: M, L, XL
materiál:  30% vlna,  

70% polyester

svetr BELAR
silnější svetr s celoroze-
pínacím zipem, výrazný 
pletený celoplošný vzor, 
pružný náplet ve stodním 
okraji a u krku 
cena: 1340 Kč
velikosti: (L), XL, (XXL)
materiál:  30% vlna,  

70% polyester

svetr DORALA
silnější svetr s jemným vzo-
rem pro společenské využití, 
výstřih do V
cena: 1430 Kč
velikosti: L, XL, (XXL)
materiál:  30% vlna,  

70% polyester

svetr BOREN
silnější svetr s plastickým 
vzorem pro společenské 
využití, kulatý výstřih
cena: 1290 Kč
velikosti: (M), L, XL, XXL
materiál:  30% vlna,  

70% acryl

      svetr BARTOL     svetr BARTOLEN
lehké pletené společenské svetry do V, jemný vzor vpředu,  
barva tmavě zelená (BARTOL) nebo světle zelená (BARTOLEN)
      cena: 1290 Kč                      cena: 1290 Kč
velikosti: (M), L, XL, XXL / materiál: 30% vlna, 70% polyester

       svetr BELTAR                  svetr BELTAREN
lehké pletené společenské svetry s kulatým výstřihem, jemný vzor 
vpředu, barva tmavě zelená (BELTAR) nebo světle zelená (BELTAREN)
       cena: 1280 Kč                        cena: 1280 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL / materiál: 30% vlna, 70% polyester

SVETRY
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TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE DO 31.1.2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ  ZÁSOB POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.

Akční 
cena:

550 Kč  
730 Kč A

K
C

E
 - 

D
O

P
R

O
D

E
J

svetr TESAL  
lehký svetr s tištěným vzorem na 
přední straně, krátký zip u krku, 
límeček, rukávy s náplety, v. S-XXL

bunda SAROLA / SORTANA 
pevná teplá bunda ze spec. silné česané 
dvouvrstvé tkaniny Sherpa, zip zevnitř krytý 
légou, guma v okrajích rukávů, v. S-XXXL

košile LOSAN / LIRON  
společenské košile s úpravou 
„non-iron“, jemný vzor, dlouhé 
rukávy, pevný límeček, v. 40-46

košile STORAN  
bavlněná košile s dlouhými 
nebo krátkými rukávy, 
pevný límeček, v. 39-47

kalhoty DALSON  
manšestrové kalhoty 
klasického střihu,  
3 kapsy, v. 48-62

kalhoty CASNAL  
kalhoty ze silné broušené 
látky CHITON, 3 kapsy, 
v. 46-62

košile TOLIN / TOROS  
bavlněné košile s dlouhými 
nebo krátkými rukávy, pevný 
límeček, v. 40-48

vesta VIPON  
zimní, silně zateplená prošívaná 
vesta s fleece podšívkou, zip 
krytý légou, v. S-XXXL

triko DR  
bavlněné triko, kvalitní úplet 
190 gr., dlouhé rukávy s náplety, 
vyšší límec, v. M-XXL

košile HARY  
pevná bavlněná košile, 
krátké rukávy, 2 kapsy  
s patkama, v. 40-45

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

Akční 
cena:

460 Kč  
690 Kč

370 Kč  
540/590 Kč

 890 Kč  
1360 Kč

 990 Kč  
1590 Kč

330 Kč  
490/520 Kč

1690 Kč  
2960 Kč

290 Kč  
490 Kč

300 Kč  
490 Kč

Akční 
cena:

 790 Kč  
1340 Kč
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blůza HUBERTEN, HUBERTEX blůza HOSEL, HOLIN, HONAR

blůza HONEL  HORON HOTAL

BUNDY, BLŮZY A VESTY z materiálu POLAR FLEECE (280 gr.)

Tyto oděvy jsou velmi oblíbené pro svou možnost celoročního využití – standardně jako vrchní oděv, v chladnějších 
dnech jako zateplovací vrstvu např.pod zimní bundu. Oděvy jsou vhodné tedy i jako vrstva pro funkční vrstvení 
oděvů při aktivním pohybu – jsou prodyšné pro vodní páry/pot. Jsou vyrobeny z kvalitního materiálu POLAR FLEECE 
o hmotnosti 280 gr. – jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti žmolkování, 100% polyester – tkanina  
je nenasákavá, rychleschnoucí, nemačkavá.
Velikostech: S, M, L, XL, XXL (XXXL) – dámské bundy jsou v dámských velikostech.

lehké fleece blůzy, bez kapes, stahování 
ve spodním okraji, zip u krku
cena: 490 Kč

lehké fleece blůzy, bez kapes, stahování 
ve spodním okraji, zip u krku
cena: 490 Kč

lehké fleece blůzy, bez kapes, stahování  
ve spodním okraji, zip u krku
cena: 490 Kč

Lehká bunda a vesta se 2 spodními kapsami se zipy, 
sedlo v horní části, stahování ve spodním okraji

Vesta SECOR    
cena: 570 Kč

Bunda SECOR
cena: 680 Kč
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bunda NOREL        NELON             NAROS          NOMAL          
fleece bundy se 4 kapsami se zipy – dvě boční kapsy, dvě vnitřní kapsy, 
stahování ve spodním okraji
cena: 790 Kč

bunda HEROLD 
lehká fleece bunda,  
3 kapsy se zipy, sedlo  
v horní části bundy,  
stahování ve spodním 
okraji
cena: 780 Kč

bunda TREK 
lehká fleece bunda, tři kapsy  
- horní kapsa se zipem, kombi-
nace barev (světle hnědá barva 
na bocích) sedlo v horní části, 
stahování ve spodním okraji
cena: 780 Kč

vesta ROBAN 
lehká fleece vesta, 
2 boční kapsy se 
zipy, stahování ve 
spodním okraji
cena: 560 Kč

vesta RABOS 
lehká fleece vesta,  
2 boční kapsy se zipy, 
stahování ve spodním 
okraji, světle hnědá 
barva na bocích
cena: 560 Kč

bunda ROSAL pánská / dámská 
nové fleece bundy osvědčeného střihu 
ve sv. hnědém provedení se šedozel. 
prvky, 2 zipové kapsy, stahování ve 
spodním okraji
cena: 720 Kč

bunda ROBAN       bunda ROBAN dámská
lehké fleece bundy, 2 spodní kapsy se zipy, stahování 
ve spodním okraji, kombinace dvou barev - světlejší 
zelená látka na bocích
cena: 720 Kč

bunda RABOS
lehké fleece bundy, 2 spodní 
kapsy se zipy, stahování ve 
spodním okraji, kombinace 
dvou barev – světle hnědá 
barva na bocích
cena: 720 Kč 57



bunda DENAR 
silná fleece bunda se 4 kapsami se zipy - 2 boční 
kapsy a 2 náprsní kapsy, zpevňující švy vpředu, 
barevná kombinace - s černou barvou
cena: 940 Kč

BUNDY, BLŮZY A VESTY z materiálu POLAR FLEECE-THERMO (450 gr.)

Tyto oděvy jsou určené především do chladnějšího počasí - jako dobře izolující vrchní oděv, ale 
je možné je použít i jako silnou zateplovací vrstvu pod vrchní bundu při mrazech apod. Oděvy 
jsou vyrobeny z kvalitního materiálu POLAR FLEECE-THERMO - jemná měkká lehká tkanina  
s úpravou proti žmolkování, 100% polyester o vyšší plošné hmotnosti 450 gr. - tedy o 1/3 silnější 
než POLAR FLEECE. 
Velikosti: S, M, L, XL, XXL (XXXL) – dámské bundy jsou v dámských velikostech.

blůza DONOVAN
šedozelená    

bunda POLAN

silná fleece blůza, bez kapes, sta-
hování ve spodním okraji, vhodné 
pro samostané nošení nebo jako 
zateplovací vložka pod bundu
cena: 620 Kč

bunda TROLAN     
silná fleece bunda 
do chladného  
počasí s lehkou  
podšívkou,  
3 kapsy se zipy
cena: 1090 Kč

bunda DORAL   
silná fleece bunda, 
4 kapsy se zipy  
- dvě boční kapsy 
a dvě náprsní 
kapsy, stahování 
ve spodním okraji, 
horní část bundy 
a rukávů – tmavší 
zelená barva
cena: 970 Kč
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bunda POTAS
silná fleece bunda s praktickými 
kapsami, kombinace hnědé  
a černé, 4 kapsy se zipy
cena: 910 Kč    

silné fleece bundy, 
2 spodní kapsy se 
zipy, stahování ve 
spodním okraji, 
kombinace dvou 
barev - tkanina  
v tmavší zelené  
barvě na bocích
cena: 840 Kč

bunda RUBEN 

bunda KASTON 
silná fleece bunda s praktickou kapucí, 2 boční 
kapsy a 2 vnitřní kapsy, kombinace barev - tmavě 
zelená tkanina na bocích, stahovací tkanice v okraji 
kapuce a ve spodním okraji bundy
cena: 980 Kč

bunda RUBEN dámská vesta RUBEN     vesta PILAT
silná fleece vesta, 2 kapsy se zipy, kombinace dvou 
barev, tkanina v tmavší zelené barvě (vesta RUBEN) 
nebo světle hnědé (vesta PILAT) na bocích, stahování 
ve spodním okraji
cena: 680 Kč

bunda ROPEL      bunda ROPAS
silné fleece bundy, 3 kapsy se zipy, kombinace  
barev – tm. zelená a černá / v odlišné barvě jsou 
boky bundy a vnější část rukávů, dvě vnitřní kapsy
cena: 970 Kč

bunda PILAT                    bunda PILAT dam.   
silné fleece bundy, 2 spodní kapsy se zipy, kombinace 
dvou barev - tkanina ve světle hnědé barvě na bocích
cena: 840 Kč
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Dopřejte si kombinaci pohodlného oděvu z pružného POLAR FLEECE materiálu, doplněného o jedinečný styl maskování, 
který je vhodný do českých lesů a luk. Díky použitému materiálu POLAR FLEECE o hmotnosti 280 gramů jsou tyto oděvy 
velmi oblíbené pro svou praktičnost a možnost celoročního využití. 
Vybírat můžete ze dvou vzorů maskování – v přírodních barvách pro splynutí s přírodou, nebo s výrazným oranžovým 
prvkem pro zvýšení Vaší bezpečnosti například při společných lovech a naháňkách. 

Všechny tyto oděvy jsou ve velikostech S, M, L, XL, XXL, (XXXL).

blůza 
SINTAL
výrazná blůza 
s krátkým 
zipem u krku, 
stahování ve 
spodním okraji
cena: 530 Kč

blůza 
LANER
příjemná blůza 
do přírody  
s krátkým zipem 
u krku, stahování 
ve spodním 
okraji
cena: 530 Kč

bunda 
SINTALA
bunda s oranžo-
vým podkladem 
maskování, 
praktickými 
kapsami se zipy 
a zipem v celé 
délce
cena: 790 Kč

bunda 
LANTERA
lehká bunda se 
zipem v celé 
délce, dvě boční 
zipové kapsy, 
stahování ve 
spodním okraji
cena: 790 Kč

vesta 
SINTALA
pohodlná vesta 
s výrazným 
maskováním, 
zipem v celé 
délce a bočními 
kapsami se zipy
cena: 620 Kč

vesta 
LANTERA
pohodlná vesta 
s volností po-
hybu, zip v celé 
délce,dvě boční 
zipové kapsy, 
stahování ve 
spodním okraji
cena: 620 Kč

MASKOVÁNO PŘÍRODOU
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BLŮZY z materiálu MICRO FLEECE

Praktické lehké blůzy jsou oblíbené pro možnost použití jako vrchní oděv jen na triko nebo jako zateplovací 
vrstva pod bundu. Tyto lehké blůzy jsou příjemně prodyšné pro páry potu zevnitř a díky speciální konstrukci 
materiálu MICRO FLEECE jsou velmi pružné a přizpůsobují se lehce všem pohybům těla. Velmi vhodné jsou  
pro „funkční vrstvení“ oděvů, - jako jedna ze spodních vrstev pro oblečení do velmi chladného počasí. 
Tkanina MICRO FLEECE je měkká lehká elastická tkanina se speciální strukturou (kostičky), 100% polyester,  
nenasákavá, rychleschnoucí, nemačkavá. 
Všechny tyto oděvy jsou ve velikostech: S, M, L, XL, XXL (XXXL)

blůzy HIPON
lehké pružné blůzy bez kapes 
s krátkým zipem v horní části, 
vyztužená ramena – našité 
výztuhy z jemné pevné tkaniny 
s broušeným povrchem, límec 
- stojáček, rukávy zakončeny 
pružnými náplety, čtyři barvy

cena: 780 Kč

blůzy LIVON
lehké pružné blůzy bez kapes, 
krátký zip v horní části krytý 
zespodu légou, vyšší límec 
- stojáček, rukávy zakončeny 
pružnými náplety, čtyři barvy

cena: 760 Kč

košile WASON
speciální fleece košile z jemného 
měkkého příjemného fleece,  
celoplošný vzor, zahřeje v chladném 
počasí, náprsní kapsa s knoflíkem, 
manžety s knoflíky

cena: 660 Kč
velikosti: M, L, XL, XXL
materiál: jemný měkký fleece 
(100% polyester)
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BAVLNĚNÉ BLŮZY

blůza VEROL  
blůza VALES
praktické lehké blůzy 
pro běžné používání, 
zpevněná ramena našitou 
broušená látkou, barva 
zelená, nebo hnědá
materiál:100% bavlna, 
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 630 Kč 

blůza VALDOR    
blůza VALTON  
silnější blůzy s krátkým 
zipem u krku pro 
každodenní používání,  
do města i do přírody 
materiál: 100% bavlna, 
velikosti:  S, M, L, XL, 
XXL, XXXL 
cena: 650 Kč

blůza BAROL     
praktická silnější 
bavlněná blůza  
s kulatám průkrčníkem 
vhodná pro běžné 
používání, hnědá 
barva
materiál: 100% bavlna 
velikosti: S, M, L, XL, 
XXL, 3XL 
cena: 620 Kč

blůzy BAROL / BELIN
bavlněné blůzy doplněné o potisk
velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL
materiál: 100% bavlna
cena: 680 – 730 Kč

VEROL

VALDOR

BAROL

VALES

VALTON

blůza HARY
pevná blůza ve střihu košile pro  
volné nošení přes kalhoty, vhodná 
do náročného terénu, zpevněné  
švy, 4 kapsy (2 kapsy s patkami se 
suchými zipy a pod nimi 2 kapsy  
se zipy), lehká podšívka v ramenní 
části

AKČNÍ cena: 980 Kč 
materiál: BATEX – pevná tkanina 
odolná proti zvýšenému namáhání
velikosti: M, L, XL, XXL
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praktické košile z příjemného hřejivého bavlněného flanelu, pouze  
dlouhé rukávy, 1 náprsní kapsa zapínaná na knoflík, vyztužený límec
bavlněná košilovina - FLANEL (100% bavlna)
velikosti: (39), 40, 41, 42, 43, 44, 45, (46, 47)

praktická zimní flanelová košile s lehkou „siťovanou“ podšívkou  
v celé ploše, zdvojená ramenní část – našité sedlo, vyztužený límec 
z vnitřní strany – našitý pás tkaniny s broušeným povrchem, pouze 
dlouhé rukávy

LAVINLOMAR

LIPON LOSIN LUTAN

VELENA TOLANA RONALA

VALON

TONELA

RIVOS

FLANELOVÉ KOŠILE FLANELOVÉ „THERMO“ KOŠILE
kvalitní funkční flanel (100% polyester), podšívka
velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL  

ceny všech flanelových košil
DR: 670 Kč

ceny všech flanelových „thermo“ košil
DR: 1150 Kč

VITON

DVOJICE

CENA:

za dvojici

Kč

1+1
970

TYTO AKCE JSOU 
PLATNÉ POUZE DO 
31.1.2020 NEBO DO 
VYPRODÁNÍ  ZÁSOB 
POLOŽKY, VELIKOSTI 
APOD.

AKCE PLATÍ PRO  
BAVLNĚNÉ FLANELOVÉ 
KOŠILE
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látka STANDARD (100% bavlna)

VZOROVANÉ KOŠILE – kvalitní košile z různých druhů látek

velikosti: (38, 39), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, (47, 48)

PALONPORTAN PONAL ROLIN RITAN KORA NORA PERON

NELA KALON KRITOS

ceny všech košil / látka STANDARD - DR: 520 Kč, KR: 490 Kč

látka SIROL (65% bavlna, 35% polyester)
Směsová košilovina, lepší stálobarevnost  

a nižší srážlivost

SITAL DR SOREL
ceny všech košil / látka SIROL 
DR: 520 Kč, KR: 490 Kč

ceny všech košil / látka STATON 
DR: 590 Kč, KR: 540 Kč

SONAL

 NISALTASON

látka STATON (100% bavlna)

 KOFAL  VORAN  DOPON  DOREN  DESON

DVOJICE

CENA:

za dvojici

Kč

1+1
770

TYTO AKCE JSOU 
PLATNÉ POUZE DO 
31.1.2020 NEBO DO 
VYPRODÁNÍ  ZÁSOB 
POLOŽKY, VELIKOSTI 
APOD.

AKCE PLATÍ PRO 
KOŠILE Z LÁTKY 
STANDARD
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látka SPOTEX (100% bavlna) 

SANTOR SPIRON STENAL

SEMAL SOMEL SATOL SINOR

látka HITEX (100% bavlna) 

ARON ALTOS ASPELA

ATAL APONA
ceny všech košil / látka HITEX 
DR: 550 Kč, KR: 510 Kč

ceny všech košil / látka SPOTEX 
DR: 590 Kč, KR: 540 Kč

AMOLA ARTELA

DVOJICE

CENA:

za dvojici

Kč

1+1
870

TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE DO 
31.1.2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ  ZÁSOB 
POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.

AKCE PLATÍ PRO 
KOŠILE Z LÁTKY 
SPOTEX
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látka ROLATEX (55% bavlna, 45% polyester)
Směsová košilovina, lepší stálobarevnost  

a nižší srážlivost, zajímavá „plastická“  
vyztužená  vazba látky

košile TREK
terénní košile s krátkým nebo dlouhým rukávem z lehké 
a odolné látky RIPSTOP s vyztuženou vazbou, sedlo  
košile je doplněno  větracími průduchy podšitými síťovinou, 
která zajišťuje výborný odvod par od těla, spodní okraj 
košile do oblouku pro volné nošení přes kalhoty
velikosti: S, M, L, XL, XXL
Cena: DR - 790 Kč / KR - 750 Kč

košile BEROLA
klasické myslivecká společenské košile, vyztužený 
límec a přední léga, kvalitní košilovina 
velikosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 
47/48, 49/50, 51/52 a také prodloužené velikosti
materiál: 65% bavlna, 35% polyester
Cena DR - 620 Kč
Cena KR - 580 Kč (pouze světle zelená)

košile HARUS a HARAN
praktická lehká košile, vyztužený límec, 
manžety a patky kapes, dvě náprsní kapsy
velikosti: (36, 37, 38), 39 ,40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, (49, 50, 52)
materiál: kvalitní stálobarevná košilovina, 
35% bavlna / 65% polyester
Cena: DR - 450 Kč / KR - 420 Kč

košile TREK DR
materiál: RIPSTOP 
speciální odolná tkanina 
se zesílenou vazbou, 
100% bavlna

ceny všech košil / látka ROLATEX 
DR: 550 Kč, KR: 510 Kč

ROVAL

RIPON

RISOL

RAVON
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polokošile SOLARpolokošile SINOL
cena KR: 690 Kč / cena DR: 750 Kč

polokošile ze speciální silné odolné tkaniny (345 gr.) ve složení 
55% bavlna, 45% polyester, bavlněná přírodní vrstva na vnitřní 
straně (k tělu), dlouhé nebo krátké rukávy
velikosti: S, M, L, XL, XXL

polokošile SILAR

kvalitní polokošile ze speciálního silného úpletu s jemně 
broušeným povrchem - velmi příjemné na omak i na nošení, 
100% česaná bavlna, 210 gr, pevný límeček, kr. rukávy
velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

kvalitní polokošile ze speciálního silného úpletu s jemně broušeným povrchem - velmi příjemné na omak i na 
nošení, 100% česaná bavlna, 210 gr, pevný límeček, krátké rukávy / velikosti: S, M, L, XL, XXL,

polokošile HUBERT
cena: 380 Kč

polokošile HARDON

POLOKOŠILE

polokošile HARYS

cena polokošil s pruhy: 630 Kč cena: 570 Kč

cena: 480 Kč

DALON DOSAL DEPON TRONAL

polokošile ze silného bavlněného úpletu 
“pique”, česaná 100% bavlna, 190 gr.,  
pevný límeček, kr. rukávy 
velikosti: S, M, L, XL, XXL

DVOJICE

CENA:

za dvojici

Kč

1+1
940

TYTO AKCE JSOU PLATNÉ 
POUZE DO 31.1.2020 NEBO 
DO VYPRODÁNÍ  ZÁSOB  
POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.

AKCE PLATÍ PRO POLOKOŠILE 
DALON, DOSAL, DEPON, 
TRONAL

polokošile TOPON polokošile TOMAL
cena: 720 Kč

elegantní polokošile z kvalitního bavlněného macero-
vaného úpletu (175 gr.), předepraného v enzymatické 
lázni, výborná stálobarevnost, tkanina je příjemná na 
omak, pevný límeček ze žebrovaného úpletu
velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL 67



MELORMIRTEL MARA MEVA

MUSA MONA

MURAN

FUNKČNÍ ODĚVY pro celý rok
 Trávíte AKTIVNĚ volný čas? Pak jsou pro Vás správnou volbou funkční oděvy ze speciálních funkčních vláken.  
Za desítky let, co se funkční tkaniny využívají, se velice rychle dostaly od sportu i do světa myslivosti a aktivního 
pobytu v přírodě. Pokud si chcete užít aktivity, které máte naplánované, nesmíte zapomenout na správný výběr 
oděvů, které Vás nijak nezatěžují, jsou lehké a vzdušné.
 Vhodné jsou funkční oděvy, které na rozdíl od bavlněných látek jsou nenasákavé, rychleschnoucí a prodyšné 
(týká se to ale pouze kvalitních funkčních oděvů)! Základní princip spočívá v nenasákavosti vláken, které vytvořenou 
vlhkost odvádí na vnější stranu, kde se vlivem přirozeně vytvořeného tělesného tepla odpařuje a zajišťuje tak tělu 
přirozený pocit sucha. Při nadměrném pocení nevytváří skvrny.

FUNKČNÍ KOŠILE
praktické funkční košile pro 
nejrůznější aktivity či do teplých 
dnů vyrobené ze speciální rych-
leschnoucí, prodyšné,  
nemačkavé tkaniny (100%  
polyester), zajišťující komfort 
při nošení - lehkost, vzdušnost, 
odvod potu apod., je zajištěna 
stálobarevnost, košile se  
nemusí žehlit, krátké nebo 
dlouhé rukávy
Velikosti: 
S, M, L, XL, XXL
cena –  DR: 650 Kč   

KR: 630 Kč
MAREL

Funkční prádlo je určené pro nošení jako  
1. vrstva na těle při funkčním vrstvení. 
Přináší zvýšený komfort při aktivním pohy-
bu (odvádí pot od pokožky, nenasákává, 
udržuje pocit sucha), nebo i v chladnějších 
dnech udržuje tepelný komfort a izoluje od 
chladu. Pro celoroční využití jsou ověřená  
trika COOLTEX. Pro chladné, zejména zimní 
období je vhodná kombinace trika a kalhot 
THERMOTEX, které uživatele navíc zahřejí 
– izolují teplo.

triko COOLTEX
jemný lehký velmi pružný úplet, speciálně upravený 

pro rychlý odvod potu 
– určené jako 1.vrstva 
při „funkčním vrstvení“ 
oblečení, raglánové 
rukávy
cena: 510 Kč
2 ks: 790 Kč (celkem)

triko a kalhoty THERMOTEX
silnější pružný úplet se zvýšenou termoizolací, 
speciálně upravený pro rychlý odvod potu  
– určené jako 1. vrstva při „funkčním vrstvení“ 
oblečení v chladnějším období, dlouhé rukávy 
zakončené pružným nápletem
cena triko: 640 Kč, kalhoty: 630 Kč

FUNKČNÍ PRÁDLO

MIRO

FUNKČNÍ 
ODĚVY

FUNKČNÍ 
ODĚVY
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polokošile NAVALA-A
funkční polokošile s krátkými 
rukávy, pevný límec, na bocích 
jinobarevný díl, moderní 
vzdušná rychleschnoucí tkanina
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 620 Kč

triko NAROL-A
funkční triko s kr. rukávy, 
na bocích díly v odlišné 
barvě, moderní vzdušná 
rychleschnoucí tkanina
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena KR: 550 Kč

triko NOPAL-A
funkční triko s kr. rukávy, 
raglánové rukávy v odlišné 
barvě, moderní vzdušná 
rychleschnoucí tkanina
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena KR: 580 Kč

TREVAL
cena: 630 Kč

FOREN
cena: 610 Kč

RAPID
cena: 610 Kč

funkční polokošile ze speciálního silného funkčního úpletu  
s počesaným povrchem na vnitřní straně (k tělu), nenasákavé, 
rychleschnoucí, nemačkavé, s vyztuženým límečkem, polo-
košile TREVAL – s tištěným vzorem na přední straně, krátké 
rukávy.     velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

triko TRELON
funkční trika ze speciálního silného funkčního úpletu s počesaným 
povrchem na vnitřní straně (k tělu), nenasákavé, rychleschnoucí,  
nemačkavé, s potiskem vpředu BANNER ACTIVE (tmavě žlutá barva)
velikosti: S, M, L, XL, XXL cena: 560 Kč

tm. modrá šedáhnědáčernázelená

triko TOVAL
vzdušné BAMBUSOVÉ TRIKO 
(95% bambusové vlákno, 5% pružný 
elastan), jemné, hladké, příjemné  
k pokožce, rychleschnoucí, antibak-
teriální, lze nosit samostatně, nebo 
jako podvlékací triko
Cena: 520 Kč

FUNKČNÍ 
ODĚVY

FUNKČNÍ 
ODĚVY

FUNKČNÍ 
ODĚVY
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TRIKA 
S BAREVNÝMI 

POTISKY
Strom / Cena: 580 Kč Prase / Cena: 540 Kč

Jelen
Cena: 540 Kč

Jelen - hlava
Cena: 580 Kč

Rybářský prut
Cena: 580 Kč

Medvěd
Cena: 540 Kč

Vaše oblíbená bavlněná trika jsme 
doplnili o zajímavé přírodní motivy, za 
použití barev, které jsou šetrné k Vám 
i k životnímu prostředí.

BAVLNĚNÁ TRIKA
Kvalitní bavlněný úplet, 190 g, česaná příze 
velikost: (S) M, L, XL, XXL (XXXL)

Triko BANNER
Cena: 330 Kč
triko s barevným 
logem BANNER DVOJICE

CENA:

za dvojici

Kč

1+1
480

AKCE PLATÍ PRO VÝBĚR Z TRIK BANNER 

TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE 
DO 31.1.2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ  
ZÁSOB POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.
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Nůž / Cena: 420 Kč

Turista / Cena: 420 Kč

TRIKA 

S JEDNOBAREVNÝMI

POTISKY

Strom velký / Cena: 450 Kč Les / Cena: 420 Kč

Stromky / Cena: 420 KčStromek / Cena: 420 Kč

Les A&R / Cena: 420 Kč

Lovec se psem / Cena: 420 Kč

Naviják / Cena: 420 Kč Známka-Ryba / Cena: 390 Kč
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Banner-Jeleni / Cena: 420 Kč Banner 1992 / Cena: 420 Kč Dalekohled / Cena: 420 Kč

Pes v trávě / Cena: 420 Kč

Hory / Cena: 420 Kč

Divočák / Cena: 420 Kč

Jelen velká hlava / Cena: 450 Kč
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Ryba-kapr / Cena: 420 KčBanner-active / Cena: 420 Kč

Rybář / Cena: 420 Kč

Ornamenty / Cena: 420 Kč

Kachna / Cena: 420 KčRybář na lodi / Cena: 420 Kč

CAMO TreeCAMO Digitaldámské triko BANNER
Cena: 330 Kč Cena: 420 Kč

dámské - Les A&R
Cena: 420 Kč

dámské - Pes v trávě
Cena: 420 Kč

DÁMSKÁ TRIKA 

S POTISKY

Ryba-skok / Cena: 420 Kč
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čepice NATURE
čepice se štítkem, prodyšná 
síťovina po stranách, vzadu 
stah.pásek
materiál: polyester 
cena: 280 Kč

klobouk HUSKY
látkový klobouk s přírodním mas-
kováním a prošívanou krempou
materiál: polyester
velikosti: 57, 58, 59, 60, 61, 62
cena: 380 Kč

klobouk HAROL
myslivecký elegantní klobouk 
vyrobený z plsti
materiál: 100% vlna
velikosti: 57, 58, 59, 60, 61, 62
cena: 880 Kč

klobouk DEVOL
myslivecký elegantní klobouk 
vyrobený z plsti
materiál: 100% vlna
velikosti: 57, 58, 59, 60, 61, 62
cena: 980 Kč

ČEPICE, KLOBOUKY, ŠÁLY - v sortimentu je mnoho dalších druhů čepic

čepice HORTON
čepice se štítkem,  
vzadu stahovací pásek, 
materiál: SILETEX zelený 
cena: 380 Kč

čepice TREK
čepice se štítkem, vzadu staho-
vací pásek, 
materiál: RIPSTOP tm. hnědý
cena: 350 Kč

čepice HUBERT 
praktická pevná čepice se 
štítkem, vzadu stahovací pásek,  
maskovací potisk
materiál: bavlněné plátno
cena: 260 Kč

čepice SCOUT
praktická čepice se štítkem, 
vzadu stahovací pásek
materiál: CHERIS tmavě hnědý 
cena: 350 Kč

čepice RALON
čepice se štítkem, vzadu 
stahovací pásek
materiál: SILETEX hnědý 
cena: 380 Kč

čepice PAROL
čepice se štítkem, vzadu 
stahovací pásek
materiál: CHERIS šedozelený 
cena: 350 Kč

čepice ROTAL
čepice se štítkem, vzadu 
stahovací pásek
materiál: SILETEX tm. hnědý 
cena: 360 Kč

čepice PONAR
čepice se štítkem, vzadu 
stahovací pásek
materiál: CHERIS tm. zelený 
cena: 350 Kč

čepice PORAL
čepice se štítkem, vzadu 
stahovací pásek
materiál: CHERIS tm. hnědý 
cena: 350 Kč

čepice PRESTIGE
čepice se štítkem, s podšívkou 
a klimamembránou, vzadu 
stahovací pásek
materiál: SILITEX zelený 
cena: 780 Kč
(s klima-membránou)

klobouk PRESTIGE
elegantní klobouk s podšívkou  
a klima-membránou
materiál: SILETEX zelený
velikosti: 57, 58, 59, 60, 61, 62
cena: 970 Kč 
(s klima-membránou) velikosti čepic jsou universální (pokud není uvedeno jinak)
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čepice HUSKY
zimní čepice se stahovacím 
okrajem přes uši a zadní 
část krku
materiál: polyester 
cena: 590 Kč

fleece nákrčníky
do chladného počasí, 
místo šály, pružné, měkké, 
více barev  velikost: uni
cena: 130 Kč

fleece čepice
s měkkou podšívkou  
z bavlněného úpletu,  
více barev
uni velikost
cena 190 Kč

VZ-1

zelená

černá

oranžová

VZ-2

VZ-3

VZ-4

VZ-3 VZ-4

zelená
hnědá

černá

hnědá zelená camo camo-orange

VZ-5

čepice COMFORT
zimní čepice s všitou klima-
-membránou (zajišťuje plnou 
nepromokavost a prodyšnost 
zevnitř) a podšívkou, shora  
odepínací část z přírodní  
kožešiny - stažení okolo krku
materiál: CHITON
velikosti: 57, 58, 59, 60, 61, 62
cena: 1860 Kč
(s klima-membránou) vzorované

pletené čepice
stylové čepice do zimy  
s pleteným vzorem, 
ohrnovací okraj
cena: 280 Kč

vzorované šály
exkluzivní šály z výběrové 
příze Pashmina – druh 
jemné měkké vlny, 4 vzory
cena: 290 Kč

fleece šály
z měkkého fleece, 150x25cm,   
zelená, černá - cena: 130 Kč
oranžová - cena: 220 Kč

pletené čepice
jemné pletené čepice,  
3 barvy, uni velikost
cena: 140 Kč

čepice a nákrčník
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batohy FOREST a ADVENTURE - univerzální batohy - pro náročné treky v přírodě i k použití do města apod., objem batohů je 25 L a 35 L (s označením „Plus“), 
propracovaný zádový systém AIR-Free (odvětrávání zad - pružná pevná speciální siťovina na pevné zádové konstrukci zajišťující odstup batohu od zad-větrání), 
polstrovaný bederní pás (vyjímatelný) se zipovými kapsami, nastavitelné popruhy s přepínáním vpředu, 2 samostatné komory zapínané na zipy (uvnitř rozdělovací 
přepážky), další 4 malé kapsy se zipy a 2 postranní kapsy, upevňovací popruhy po stranách, pláštěnka na batoh (v příslušenství - je uložena ve speciální skryté spodní 
kapse), různá barevná provedení  / materiál: silná polyesterová tkanina

batoh FORAL
středně velký batoh s objemem 
30 L, zádový systém AIR-Free, 
pláštěnka, polstrovaná záda, 
bederní pás s kapsami
materiál: silná PAD tkanina
cena: 1070 Kč

batoh TAROL
univerzální batoh s objemem 35 L, 
bederní pás s kapsami, množství 
popruhů, pláštěnka, polstrovaná 
záda, bederní pás s kapsami
materiál: silná PAD tkanina
cena: 1290 Kč

batoh TORPAL
prostorný batoh s objemem 40 L, 
prostorná hlavní komora, množství 
kapes, pláštěnka, polstrovaná 
záda, bederní pás s kapsami
materiál: silná PAD tkanina
cena: 1090 Kč

batoh
ADVENTURE Plus
cena: 2090 Kč  

batoh FOREST Plus
cena: 2090 Kč  

batoh FOREST STONE Plus
cena: 2090 Kč

batoh FOREST TIMBER
cena: 1850 Kč

batoh FOREST TREK Plus
cena: 2090 Kč

batoh  FOREST LEAF
cena: 1850 Kč

batoh RIVER
větší batoh cca 35 L, s velkou hlavní 
komorou a s mnoha vnějšími kap-
sami, polstrované popruhy a záda,  
bederní pás s kapsami
materiál: silná PAD tkanina
cena: 930 Kč
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batoh HIKING
menší batoh na krátké výlety, objem 25 L, 
množství kapes a popruhů, pláštěnka
materiál: silná polyesterová tkanina
cena: 1080 Kč

batoh FORTE
malý batůžek na 
krátké výlety, hlavní 
komora + menší kapsy 
na drobnosti
materiál: silná 
polyesterová tkanina, 
pláštěnka
cena: 560 Kč

batoh BOREN
speciální robustní 
menší batoh z velmi 
pevného šedozeleného 
plátna, uvnitř navíc 
krycí nepromokavá 
vložka a kapsa, silná 
tkanina „canvas“
cena: 1390 Kč

batoh TANAL
Batoh ve stylu „lodního pytle“ s rychlým 
zapínáním na kovovou sponu, zpevněný 
horní okraj, pevné nosné popruhy, 
vyroben ze silného plátna
cena: 660 Kč

kožený batoh BATON
pevný batoh ze silné robustní měkké kůže  
tl. 2 mm, batoh je tvořen hlavní komorou  
a 2 menšími kapsami vpředu, 2 nastavitelné 
zádové popruhy, poutko, rozměr cca 46x40 cm
cena: 2990 Kč

batoh TOPER
menší plátěný batoh pro každodenní 
použití, rozměr cca 44x23 cm, 2 velké 
komory, 3 kapsy se zipy, kapsy na lahev, 
nastavitelné popruhy
cena: 730 Kč

středně velké batohy z robusní, odolné polyamidové tkaniny, kombinace zelené/hnědé barvy s černou barvou, hlavní kapsa i tři vnější 
kapsy jsou zapínané na pevné zipy, uvnitř hlavní kapsy je oddělená vnitřní kapsa, boční kapsy ze „síťované“ tkaniny  
– druhy batohů se liší pouze tvarem vnější předních kapes
Akční cena: 570 Kč

batoh RONAL batoh RILOS batoh RELIN
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taška BEHAN
menší plátěná příruční taška  
s popruhem přes rameno,  
rozměr cca 25x30 cm,  
nepromokavá podšívka
cena: 1080 Kč

Taška BARY
pevná kožená brašna  
s nastavitelným popruhem 
přes rameno, kovové spony, 
kůže tl. 4 mm, rozměr cca 
25x30 cm
cena: 2980 Kč

Taška BARA
pevná brašna pres rameno 
s látkovým potahem s pří-
rodním vzorem, nastavitelný 
popruh, rozměr cca 25x30 cm 
cena: 1940 Kč

Taška TEVALA
střední plátěná taška do ruky, v balení 
také popruh přes rameno, velká hlavní 
komora s 2 menšími kapsami uvnitř, 
další kapsy vpředu a po stranách 
rozměr cca 30x40 cm
cena: 690 Kč

Taška TOLA
menší plátěná taška s na-
stavitelným popruhem pro 
šikmé nošení na zádech, do 
přírody i do města, rozměr 
cca 35x25 cm
cena: 420 Kč

Taška TENA
menší plátěná taška s na-
stavitelným popruhem přes 
rameno, celkem 4 kapsy se 
zipy, rozměr cca 23x24 cm
cena: 460 Kč

Taška TAKA
menší plátěná taška s nastavitelným 
popruhem přes rameno, do přírody  
i do města, taška je tvořena 2 většími 
a 2 menšími kapsami, rozměr cca 
20x30cm
cena: 480 Kč

Taška TILAS
menší plátěná taška s nastavitelným 
popruhem přes rameno, je tvořena  
2 většími a 3 menšími kapsami, rozměr 
cca 20x30 cm
cena: 520 Kč

taška BOGOR
velká taška s popruhem přes rameno  
z velmi pevného plátna, s kvalitní vodood-
pudivou úpravou, velká hlavní kapsa  
s třemi oddělenými vnitřními kapsami, uvnitř 
celoplošná silná nepromokavá podšívka, 
zadní vnější kapsa se zipem, 2 boční kapsy 
se stahováním tkanicemi, předu oddělená 
kapsa-vak ze „síťoviny“
cena: 1090 Kč

Taška YVETU-04
Velká praktická taška s po-
pruhem přes rameno s hlavní 
velkou kapsou a několika 
menšími kapsami se zipy, 
popruhy pro nošení v ruce, 
vyrobena ze silného plátna
Cena: 570 Kč
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Tašky CASTAL 
Tašky s popruhem přes rameno, s podšívkou, hlavní velká kapsa  
a 2 malé kapsy, na překrytu vpředu výšivky loga a zvířat - DIVOČÁK, 
JELEN, PES, vyrobena z látky CHITON - silná dvouvrstvá tkanina  
s výrazně broušeným povrchem, rozměr cca 24x33 cm
Cena: 640 Kč

Taška TASOR
menší plátěná taška na principu led-
vinky s pouzdrem pro menší láhev, 
masivní plastová spona, maximální 
obvod 108cm, rozměr cca 19x29 cm
cena: 560 Kč

Taška TIMA
plátěná ledvinka je tvořena hlavní 
kapsou a dalšími 3 kapsami se 
zipy, masivní plastová spona, 
maximální obvod 134 cm, rozměr 
cca 16x22 cm
cena: 360 Kč

ledvinka BWG-9ledvinka BWG-10
praktická opasková ledvinka z odolné robusní polyesterové  
tkaniny, maskovací vzor, 4 kapsy, nastavitelný popruh se sponou
Cena: 290 Kč

pouzdro BWG-2
cena: 220 Kč

pouzdro BWG-3
cena: 220 Kč

pouzdro BWG-4
cena: 220 Kč

pouzdro BWG-5
cena: 220 Kč

pouzdro BWG-6
cena: 220 Kč

pouzdro BWG-7
cena: 220 Kč

kožené pouzdro 
na opasek STON
pouzdro pro připnutí na 
opasek ze silné (4 mm)  
tuhé kůže, zapínání  
kovovou přezkou
cena: 930 Kč

pouzdro BWG-8
cena: 220 Kč

Pouzdra - Malá pouzdra s poutkem na opasek na doklady, telefon a další drobné vybavení. Popruh přes rameno. Vyrobeno z odolné robusní polyesterové tkaniny

malá skládací stolička
Lehká hliníková skládací stolička  
s nosností 100 kg. Pevné popruhy 
na sedátku. Výška stoličky při  
rozložení 30 cm.
Cena: 290 Kč

skládací stolička
lehká skládací stolička s vyšší  
nosností, velká kapsa pod  
sedátkem, popruhy na přenášení
cena: 650 Kč 

pouzdro na zavírací  
nůž BANNER
Textilní pevné pouzdro na 
zavírací nůž, logo BANNER, 
zapínání na suchý zip, pro 
nože do 13 cm
Cena: 100 Kč
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dlouhá pláštěnka s volným střihem vyrobená ze silného PVC s přelepenými 
švy zajišťuje plnou ochranu proti dešti. Volné a prostorné rukávy. Vpředu 
celorozepínací - na zip, krytý légou s druky. Univerzální velikost.

dlouhá pláštěnka v klasickém střihu ze 
slabšího PVC se zatavenými spoji zajiš-
ťuje plnou nepromokavost. Zapínání na 
druky, Velká kapuce se štítkem. Barva 
tmavě modrá. Univerzální velikost.

pláštěnka RAIN 
zelená
Cena: 490 Kč

pláštěnka RAIN 
camo
Cena: 490 Kč

pláštěnka PATROL
černá
Cena: 490 Kč

pláštěnka BASIC
cena: 220 Kč   

podložka pro psa
praktická polstrovaná podložka 
pro psa chránící před chladem, 
odolná tkanina, srolování  
a zajištění popruhy, 100x70 cm
cena: 360 Kč

sedací vak HUBERT
vak zapínaný na zip, 
látkové šle s plastovými 
přezkami, silně zatepleno, 
spodní část podšívky  
z nepromokavé tkaniny, 
vpředu velká kapsa  
s plyšem uvnitř, obou-
stranně rozpínatelný zip  
zespodu připrytý légou, 
stahovací tkanice  
v horním okraji tkanina, 
materiál: velmi odolné 
bavlněné plátno s vodo-
odpudivou úpravou
Akční cena: 2590 Kč

polštářek
z broušené látky, 30x40cm
Cena: 130 Kč

fleece deka
deka ze silného fleece, která vás 
spolehlivě zahřeje na cestách,  
s popruhy pro přenášení, zelená, 
rozměr 2 x 1,4m
Cena: 390 Kč

deštníky
různé druhy, skládací  
i dlouhé
Cena: 320 - 390 Kč

pouzdro na pušku BASIC
Praktické celopolstrované pouzdro s podšívkou, velká vnější 
kapsa, popruhy, vnitřní rozměry: délka uvnitř 102 cm, výška 
vzadu: 21 cm, odolná polyesterová tkanina
Akční cena: 390 Kč 
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rukavice DIAMOND
silné rukavice s klima-membránou, 
kombinace silné tkaniny a broušené 
kůže, stahovací guma, 4 velikosti
cena: 890 Kč

rukavice FALCON zelené / hnědé
silné rukavice s klima-membránou, 
broušená kůže kombinovaná s odolnou 
tkaninou, pružný náplet na zápěstí, čtyři 
velikosti
cena: 940 Kč

rukavice FORTE
univerzální rukavice s lehké pružné 
tkaniny, kombinace broušené kůže  
a odolné tkaniny, spona na zápěstí,  
4 velikosti
cena: 630 Kč

rukavice SHOOTING
silné rukavice s odklápěcími částmi 
prstů - pro střelbu, kombinace 
broušené kůže a silné tkaniny, 
stahovací guma na zápěstí 
cena: 790 Kč

rukavice GL-6
silné rukavice v kombinaci černého 
semiše a silného úpletu, úprava pro 
neklouzavý úchop, ozdobný vzor, 
dvě velikosti
cena: 450 Kč

rukavice DELOR
silné rukavice s klima-membrá-
nou, kombinace fleece tkaniny 
s broušenou kůží, spona pro 
sepnutí rukavic
cena: 1090 Kč

rukavice GL-3
silné rukavice v kombinaci 
semiše a silného úpletu,  
2 velikosti, tm. hnědé
cena: 440 Kč

rukavice GL-4
silnější rukavice v kombinaci 
hnědého semiše a jemně 
střiženého plyše uvnitř,  
2 velikosti
cena: 430 Kč

rukavice GL-5
silné kožené rukavice v kombi-
naci kůže a nápletů, úprava pro 
neklouzavý úchop, ozdobné 
prošívání, jedna velikost
cena: 680 Kč

Fleece rukavice
příjemné fleece rukavice  
s podšívkou uvnitř, zelené  
a černé
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 140 Kč

FORAL
Micro-fleece rukavice  
s podšívkou, dlaňová část  
s úpravou proti klouzání
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 540 Kč

FEROL
silně hřejivé fleece rukavice, vnitřní 
strana vyztužena, ukazováček uzpů-
soben pro lepší manipulaci s věcmi
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 520 Kč

FALIN
hřejivé fleece rukavice s fleece 
podšívkou a odklápěcími prsty
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 430 Kč

kožené rukavice
elegantní kožené rukavice  
s podšívkou z bavlnéného úpletu, 
5 velikostí, černá barva
velikosti: S, M, L, XL, XXL
cena: 780 Kč
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dalekohled B-01
10x25, monokulár  
do „kapsy“
cena: 330 Kč

dalekohled B-850
12x45, kompaktní  
dalekohled, FMC  
antireflexní vrstvy
cena: 2420 Kč

dalekohled B-852
60x90, robustní daleko-
hled pro pozorování ve 
velké vzdálenosti
cena: 1990 Kč

dalekohled B-855
10x50WA, pozorovací 
dalekohled se širokým 
zorným polem
cena: 1690 Kč

dalekohled B-857
20x50, robustní dalekohled 
s uchycením na stativ, FMC 
antirefl. vrstvy
cena: 1480 Kč

dalekohled B-858
10x50, pozorovací  
dalekohled
cena: 1980 Kč

dalekohled B-860
15x70LE, robustní dalekohled 
pro běžné použití
cena: 1840 Kč

dalekohled B-861
12x25, dalekohled  
kompaktních rozměrů
cena: 980 Kč

dalekohled B-867
8x25, monokulár s širokým 
zorným polem
cena: 550 Kč

dalekohled BN-10
30x40, skládací konstrukce 
kompaktních rozměrů
cena: 1270 Kč

dalekohled BV-03
12x28, kompaktní dalekohled 
s antireflexními vrstvami
cena: 1630 Kč

dalekohled BV-21
20x50, pozorovací dalekohled 
v maskovaném dekoru
cena: 1940 Kč

dalekohled BN-2
15x70LE, robustní dalekohled pro 
velké vzdálenosti, FMC antirefl.
vrstvy, úchyt na stativ
cena: 2480 Kč

dalekohled B-04
8x32, lehký menší  
pozorovací dalekohled
cena: 1890 Kč

dalekohled BK-05
8x42, exkluzivní dalekohled  
s přírodním motivem, robustní 
konstrukce
cena: 5190 Kč

všechny dalekohledy jsou včetně pouzder .... a mnoho dalších typů dalekohledů v nabídce 

DALEKOHLEDY
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ukázka pouzdra ukázka pouzdra ukázka pouzdra

NOŽE A DÝKY

dýka F-18 
délka 32 cm, čepel 17cm
cena: 640 Kč

dýka KN-4 
délka 33 cm, čepel 20 cm
cena: 690 Kč

dýka K-1834
délka 27,5 cm, čepel 14,5 cm,  
na čepeli motiv jelenů v souboji
cena: 570 Kč

dýka K-1836
délka 31 cm, čepel 18 cm,
damaškový vzor
cena: 590 Kč

dýka K-1837
délka 31 cm, čepel 17,5 cm
přírodní motiv na čepeli
cena: 560 Kč

nůž B-K 003
zavírací nůž, čepel 9 cm
Akční cena: 280 Kč

nůž B-K 013
zavírací nůž s gumovou rukojetí, 
čepel 9 cm
cena: 470 Kč

nůž F-01
zavírací nůž, maskovaný vzor, 
čepel 6 cm
cena: 240 Kč

nůž K-18509
zavírací celokovový nůž, 
čepel 10 cm
cena: 380 Kč

nůž K-1810
zavírací nůž, délka 19 cm, čepel 
8 cm, maskovaný vzor, kovová spona
cena: 330 Kč

nůž K-1812
zavírací nůž, délka 20 cm, čepel 8,5 cm, 
maskovaný vzor, kovová spona, pilka
cena: 370 Kč

nůž K-1813
zavírací nůž, délka 22 cm, 
čepel 9 cm, kovová spona
cena: 430 Kč

nůž K-1814
celokovový tenký zavírací 
nůž, čepel 6,5 cm
cena: 180 Kč

nůž K-1816
zavírací nůž, délka 14 cm, 
čepel 5,5 cm, bez spony
cena: 290 Kč

nůž K-1817
zavírací nůž,  délka 20 cm, 
čepel 8 cm, kovová spona
cena: 400 Kč

nůž K-1820
zavírací nůž,  délka 20,5 cm, čepel 
8,5 cm, kovová spona, damascénský 
vzor
cena: 420 Kč

nůž K-1821
zavírací nůž, délka 13 cm, 
čepel 5 cm, kovová spona
cena: 240 Kč

nůž K-1826
menší zavírací nůž, čepel 6 cm
cena: 270 Kč

nůž K-1827
zavírací nůž, délka 21 cm, 
čepel 9 cm, kovová spona
cena: 350 Kč

nůž K-1828
zavírací nůž, délka 15,5 cm, 
čepel 6,5 cm, kovová spona
cena: 270 Kč

všechny dýky jsou včetně pouzder (silná tkanina) .... a mnoho dalších typů nožů v nabídce
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NOŽE A NÁSTROJE

nůž K-1854
zavírací nůž, délka 15 cm, 
čepel 6 cm 11 funkcí
cena: 190 Kč

nůž K-1855
zavírací nůž, délka 15,5 cm, 
čepel 6 cm, 11 funkcí
cena: 190 Kč

nůž K-1856
zavírací nůž, čepel 5,5 cm, 
11 funkcí
cena: 190 Kč

nůž K-18C
zavírací nůž, délka 15,5 cm, 
čepel 6,5 cm, 19 funkcí
cena: 350 Kč

nůž K-18D
zavírací nůž, délka 12,5 cm, 
čepel 5 cm, 11 funkcí
cena: 220 Kč

.... a mnoho dalších typů nožů v nabídce

nůž KN-54
zavírací nůž, čepel 4 cm, 
3 funkce 
cena: 160 Kč

nůž KN-48
zavírací nůž, čepel 6 cm, 
11  funkcí
cena: 190 Kč

nůž KN-53
zavírací nůž, čepel 6 cm, 11 funkcí
cena: 190 Kč

nůž K-18E1
zavírací nůž, čepel 5,5 cm, 
11 funkcí
cena: 150 Kč

nůž K-18E2
zavírací nůž, čepel 5,5 cm, 
11 funkcí
cena: 150 Kč

příbor D-11 červený
skládací příbor v látkovém 
pouzdře
cena: 240 Kč

přívěšek s nástroji D-19
nástroje: nůž, otvírák, plochý  
a křížový šroubovák
cena: 100 Kč

karabina K-18B 
délka 15 cm, čepel 
nože 6 cm
cena: 260 Kč

nůž K-1809  
délka 21 cm, čepel 7,5 cm, 
délka štětin 2,5 cm
cena: 220 Kč

víceúčelový nástroj D-08
praktický masivní nástroj kombinující 
kleště, sekerku a kladivo
cena: 400 Kč

nůž F-32
menší nůž s pevnou 
čepelí délky 6 cm
cena: 430 Kč

brousek s pevnou 
rukojetí F-35
délka 21 cm, 2 barvy
cena: 390 Kč

pouzdro na zavírací  
nůž BANNER
Textilní pevné pouzdro na 
zavírací nůž, logo BANNER, 
zapínání na suchý zip, pro 
nože do 13 cm
Cena: 100 Kč

karabina s nožem D-10
praktická karabina, vyklápěcí 
nůž, šroubováky
cena: 290 Kč
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MAČETY, SEKERKY, NÁSTOJE 

univerzální mačeta K-1846 
délka 59 cm, čepel 44, pouzdro  
s průvlečným poutkem na opasek
cena: 520 Kč

univerzální mačeta K-1847 
délka 52 cm, čepel 38 cm, pouzdro 
s průvlečným poutkem na opasek
cena: 520 Kč

univerzální mačeta K-1848 
délka 49 cm, čepel 35 cm, pouzdro 
s průvlečným poutkem na opasek
cena: 560, Kč

univerzální mačeta K-1849  
délka 53 cm, čepel 39 cm, pouzdro
cena: 510 Kč

sekerka VZ-K21
delší lehká sekerka délky 35 cm, na velmi 
lehkou práci (osekávání slabých větviček apod.)
cena: 360 Kč

sekerka VZ-K19
sekerka s gumovou rukojetí a otvory 
pro povolení matic šroubů
cena: 440 Kč

sekerka KN-66
středně velká celokovová 
lehká sekerka, kovová 
rukojeť, délka 28 cm
cena: 680 Kč

sekerka KN-31
menší lehká sekerka délky 
27cm, dřevěná rukojeť
cena: 560 Kč

nářaďové kleště
praktické nářaďové 
kleště s 9 nebo 11 
funkcemi dle druhu
cena: 280 – 490 Kč D-03

D-02

D-06

D-05

složené nářaďové kleště

sekerka KN-32
menší lehká sekerka, délka 29 cm 
cena: 660 Kč

lopatka C-01
skládací lopatka, 
pouzdro, délka 41 cm
cena: 250 Kč

lopatka D-09
malá skládací lopatka, 
délka 23 cm, pouzdro
cena: 190 Kč

lopatka C-02
skládací lopatka, celková 
délka 46 cm, s výměnnými 
nástavci  – sekerkou, pilkou 
nebo nožem (čepele o délce 
15 cm), praktické pouzdro  
s poutkem
cena: 450 Kč

lopatka C-03
skládací lopatka, 
délka 58 cm, 
pouzdro
cena: 360 Kč

píšťalka BANNER
kovová píšťalka v černé barvě 
s potiskem loga BANNER
cena: 40 Kč
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baterka - sada EL-1
kovová LED svítilna s pogumovanou 
rukojetí a ohybným kloubem, dobíjecí 
baterie a nabíječka součástí balení
cena: 560 Kč

baterka KB-1852 a baterka KB-1853
menší kovová LED svítilna s hlavním reflektorem a bočním 
světelným panelem, dobíjení kabelem USB, různé režimy 
svícení
cena: 390 Kč                                  cena: 380 Kč

baterka EL-7 
5-diodová LED svítilna s robustním hliníkovým 
tělem, široký světelný kužel, 4 dobíjecí 
monočlánky a nabíječka do sítě součástí balení. 
cena: 2240 Kč

baterka T-814   
lehká LED svítilna na 2 x AAA baterie  
s hlavním relfektorem a bočním panelem, 
kovová spona, délka 17 cm, 4 barvy
cena: 200 Kč

baterka EL-6 
dlouhá výkonná LED svítilna se 3 dobíjecími 
monočlánky a nabíječkou do sítě, vodotěsná, 
3 funkce svícení, délka 31 cm
cena: 990 Kč

baterka T-802
kovová LED svítilna s dobíjecí 
baterií, dobíjení z el. sítě nebo 
z auto zásuvky, 3 režimy svícení 
a regulací světelného kuželu, 
délka 15 cm
cena: 630 Kč

baterka T-803
kovová LED svítilna se 2 dobíjecími 
bateriemi a nabíječkou do el. sítě.  
5 režimů svícení, regulace 
světelného kuželu, kovová spona, 
šňůrka na zavěšení, délka 19,5 cm
cena: 640 Kč

baterka T-804
kovová LED svítilna  
s dobíjecí baterií, nabíječkou 
do el. sítě a redukcí pro 3 x 
AAA baterie, 5 režimů svícení, 
regulace světelného kuželu, 
délka 13 cm
cena: 620 Kč

baterka T-816
kovová LED svítilna s USB 
kabelem a nabíječkou, šňůrka, 
3 režimy svícení, délka 13 cm
cena: 1370 Kč

baterka T-805
kovová LED svítilna se sponou  
a šňůrkou, dobíjecí baterie  
a nabíječka do el. sítě, v balení  
také redukce pro 3 ks AAA baterií,  
3 režimy svícení, lze upevnit na  
stativ, délka 14,5 cm
cena: 990 Kč

baterka T-806
kovová LED svítilna s dobíjecí 
baterií, nabíječkou a šňůrkou, 
3 režimy svícení, regulace 
světelného kuželu, délka 12,5 cm
cena: 730 Kč

baterka T-807
kovová LED svítilna s dobíjecí 
baterií a nabíječkou do el.sítě 
a USB kabel pro nabíjení z PC, 
šňůrka pro zavěšení na zápěstí,  
3 režimy svícení, délka 15,5 cm
cena: 930 Kč

baterka T-808
kovová LED svítilna s dobíjecí 
baterií a nabíječkou do el. sítě, 
5 režimů svícení vč. SOS, délka 
15,5 cm
cena: 980 Kč

.... a mnoho dalších typů baterek v nabídce
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baterka T-801
kovová LED svítilna s nabíječkou, 
redukce na 4 baterie, USB kabel 
(lze dobíjet z PC), šňůrka,  
3 režimy svícení
cena: 660 Kč

dobíjecí článek EL-19
2200 mAh 3,8V, Li-Ion 
baterie
cena: 140 Kč

baterka T-811
čelová LED svítilna na AAA 
baterie, svítivost 130 lumenů,  
3 režimy svícení, pružný popruh
cena: 290 Kč

baterka T-809
Malá (9,5 cm) kovová LED 
svítilna se zabudovaným 
USB konektorem.
cena: 320 Kč

baterka T-820
čelová LED svítilna 
s  popruhem, napájení 
pomocí 3x AAA baterií, 
vyklápěcí reflektor
cena: 290 Kč

baterka T-821
čelová LED svítilna s pružným 
popruhem na 3 x AAA 
baterie, vyklápěcí objektiv pro 
směrování světelného kuželu
cena: 260 Kč

baterka T-822
propracovaná čelová LED 
svítilna - lze použít jako čelovou 
nebo ruční svítilnu, dobíjení 
pomocí USB nabíječky, 3 režimy 
svícení, nastavitelný popruh, 
redukce pro 3x AAA baterie,
reflektor lze odšroubovat  
a nasadit na samostatné tělo  
a užít jako ruční svítilnu
cena: 690 Kč

baterka T-823
čelová LED svítilna napájená 
dvojicí baterií s USB dobíjením 
z el.sítě, regulovatelný hlavní 
reflektor + 2 menší  
s naklápěním
cena: 750 Kč

baterka EL-20
malá svítilna připínaná na kšilt 
čepice, regulace světelného 
kuželu, lze sklápět, na 3 ks AAA 
baterií (nejsou součástí balení)
cena: 220 Kč

baterka T-812
čelová LED svítilna 
s  popruhem, napájení 
pomocí 3x AAA baterií, 
vyklápěcí reflektor
cena: 280 Kč

baterka T-817
čelová LED svítilna  
s nastavitelným popruhem, 
dobíjení pomocí USB  
nabíječky, 4 světelné režimy
cena: 750 Kč

baterka T-818
čelová LED svítilna s popruhem. 
Dobíjení pomocí USB nabíječky, 
3 režimy svícení, regulace 
světelného kuželu
cena: 630 Kč

baterka T-819
čelová LED svítilna s popruhem, 
dobíjení z el.sítě, sklápěcí 
reflektor s regulací a 3 režimy 
svícení
cena: 440 Kč

svítilna EL-13 
reflektorová LED svítilna  
s podstavcem a madlem, široký 
světelný kužel, 3x dobíjecí baterie 
součástí balení, 3 funkce svícení, 
nabíječka součástí balení
cena: 1460 Kč

baterka T-824
pracovní LED svítilna se 34 
diodami. Napájení z el. sítě 
pomocí 4,5 m dlouhého kabelu, 
háček pro zavěšení. Plocha  
s diodami 6x13 cm, délka  
madla 15 cm, délka háčku 6 cm
cena: 550 Kč

svítilna - čelovka EL-11
LED diodová čelová svítilna, 
s nastavitelnou regulací 
světelného kužele, na 3 kusy 
AAA baterií (nejsou součástí 
balení), pogumovaný povrch, 
nastavitelné elastické popruhy 
cena: 390 Kč

.... a mnoho dalších typů baterek v nabídce
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Likérka L-183 sada 
Klasická kovová likérka (výška 
14 cm, šířka 9 cm) se šroubo-
vacím uzávěrem s pojistkou. 
V sadě s nálevkou a 4 kalíšky 
(výška 4 cm). 
cena: 480 Kč

Termoska 
CAMO 1,6L
Větší termoska (32 
cm) v maskovaném 
vzoru. Praktický držák 
a popruh pro nošení 
přes rameno. Šrou-
bovací víko lze použít 
jako hrnek.
cena: 790 Kč

Lahev DSG   
Elegantního láhev 
se zajímavým po-
vrchovým vzorem. 
Výška lahve 26,5 cm. 
Šroubovací víko  
s těsněním.
cena: 460 Kč

Lahev SILVER  
Jednoduchá lahev vysoká 
23 cm. Šroubovací víko  
s těsněním a popruhem 
pro zavěšení na zápěstí.
cena: 250 Kč

Lahev SPORT     
Rovná lahev pro kaž-
dodenní používání se 
šroubovacím uzávěrem 
s těsněním a karabinou 
pro zavěšení, např.  
k batohu. Výška 25 cm.
cena: 270 Kč

Lahev SPORT-V    
Elegantní vzor upro-
střed lahve pro kaž-
dodenní používání. 
Šroubovací uzávěr  
s těsněním a kara-
binou pro zavěšení, 
např. k batohu.  
Výška 26 cm.
cena: 270 Kč

Termoska TRAVEL  
(1L, 1,3L, 1,5L)
Větší termosky na delší 
cesty, držák a popruh 
pro nošení přes rameno, 
pojistný mechanismus 
na víčku. Pod víkem je 
kalíšek, využitelný jako 
hrnek.
cena: 
720 / 890 / 980 Kč

Termoska 
HIKER 0,5 L   
Termoska o objemu 
0,5L, pojistný ventil 
pod víkem, které lze 
použít jako hrnek. 
Poutko pro zavěšení 
na karabinu.
cena: 450 Kč
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Likérka L-181 sada 
Klasická kovová likérka 
(9x12,5 cm) v elegantním 
provedení s černým pota-
hem ve vzoru kůže  
s obšitím. Elegantní dárko-
vé balení se 2 kalíšky (výška 
4 cm) a nálevkou.
cena: 440 Kč

Likérka L-182 sada 
Klasická kovová likérka 
(9x12,5 cm) se šroubova-
cím uzávěrem s pojistkou, 
2 kalíšky (výška 4 cm)  
a nálevkou v elegantním 
dárkovém balení.
cena: 410 Kč

Likérka L-1892
Elegantní likérka (9,5x12,5 
cm) s elegantním černým 
potahem ve vzhledu kůže  
s obšitím.
cena: 250 Kč

Likérka L-1893
Klasická likérka 
(9,5x12,5 cm).
cena: 240 Kč

Likérka L-1894
Likérka většího roz-
měru (9,5x15,5 cm).
cena: 270 Kč

Likérka L-1898    Likérka L-1899
Klasické kovové likérky (9,5x12,5 cm)  
s potahem ve vzhledu kůže a obrázkem  
hlavy psa nebo s jelenem, šroubovací  
uzávěr s pojistkou, nápis BANNER  
z boku.
cena: 390 Kč         cena: 390 Kč
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zelený hnědý černý

opasek CAMP-3
Silný kožený opasek s kovo-
vou sponou, šíře 3 cm, ražba 
- vzor pleteniny, délka: 120, 
130 a 140 cm
cena: 540 Kč

opasky BASEL   
Silné kožené černé opasky 
s pevnou kovovou přezkou, 
šíře 3 nebo 4 cm, hladké, 
délky: 110, 120, 130 a 140 cm
cena – 3 cm:  490 Kč
cena – 4 cm:  530 Kč

textilní pásky BANNER
textilní pásky ze silného bavlněného pásu šíře 3cm, 
kovová spona, upravitelná délka, 120 cm
cena: 100 Kč

opasek BOSAL
Kožený opasek z pevné pra-
vé kůže s kovovou sponou, 
šíře 3 cm, tm. hnědá barva, 
ozdobné dvojité prošívání, 
délka: 110, 120 a 130 cm
cena: 580 Kč

opasek BONAL
Kožený opasek z 
pevné pravé kůže 
s kovovou sponou, 
šíře 3 cm, tm. hnědá 
nebo sv. hnědá 
barva, ozdobné 
prošívání, délka: 110, 
120 a 130 cm 
cena: 690 Kč

opasek BASIC 
Silný kožený opasek s kovovou 
sponou, šíře 4 cm, tm. hnědá barva, 
délka: 110, 120, 130 a 140 cm
cena: 530 Kč

Silné kožené opasky s pevnou kovovou přezkou, šíře 4 cm, tm.hnědá barva,  
různé ražby vzorů po celé délce, délky: 110, 120, 130 a 140 cm
cena: 620 Kč

opasky CAMP

peněženky – kvalitní kožené peněženky v různých provedeních, vybrané druhy i s gravírovanými obrázky 
zvířat na čelní straně (jelen, pes...)

buzola B-14
celokovová busola 
s otočným kotoučem, se 
zaměřováním, skládací
cena:  190 Kč

kompas BN-16
buzola mapová malá
cena: 100 Kč

karabina s kompasem 
BN-15
průměr kompasu 2,5 cm
cena: 40 Kč

kompas B-849
praktický malý 
kompas
cena: 80 Kč

kompas RD-58
praktický malý 
kompas
cena: 60 Kč

kompas RD-67 
praktický malý 
kompas
cena: 60 Kč

buzola B-10
mapová busola 
s otočným kotoučem, 
s lupou a měřidly
cena: 180 Kč
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figurky - zvířata
různé malé figurky zvířat  
- pevné, potažené  
jemným semišem 
cena: od 170 Kč

sošky - zvířata
různé druhy originálních 
sošek zvířat z pryskyřice
cena: od 410 Kč

čištění na zbraně B-17 – sada
Univerzální čistící sada pro čištění zbraní, 
v aluminiovém kufříku, vč. nástavců atd.
Cena: 1180 Kč

terče pro 
vzduchovky
Balení po 100 
ks, standardní 
rozměry š.14 cm, 
v.15 cm, bažant/
liška/divočák/
standardní

Cena (balení)  
- s motivy zvířat: 
150 Kč, 
standardní:  
100 Kč

obranný sprej 
STOPPER 
pěnové obranné spreje  
s vysokou účinností, 
objem 20 a 50 ml, proud 
lepkavé pěny méně citlivý 
na vítr, obsahuje paprikový 
extrakt

+ další druhy obranných sprejů

prak K-23
menší prak s dřevěnou 
rukojetí, výška 14 cm, 
vyměnitelná trojitá guma
Cena: 230 Kč

Diaboly 4,5mm
nejprodávanější české 
diaboly, v balení 500 ks

prak K-28
větší prak s tvarovanou 
plastovou rukojetí,  
s opěrkou, 
vyměnitelná guma
Cena: 240 Kč

kuličky do praku
ocelové kuličky do 
praku, balené po 
100 ks
cena: 60 Kč

čištění na zbraně BV-12B – sada
univerzální čistící sada pro čištění zbraní, 
dřevěné pouzdro
cena: 1150 Kč

čištění na zbraně B-879
pistolové čištění s různými nástavci
cena: 350 Kč

lupa BN-5
průměr čočky 75 mm
cena: 100 Kč

střelecké brýle V-07
lehké střelecké brýle  
s výměnnými skly (čiré, 
tmavé, rozjasňující žluté), 
pouzdro
cena: 780 Kč

vábnička na kachny V-04
ze dřeva, délka 12cm
cena: 350 Kč
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Šle TERA
s koženou sponou 
vzadu
cena: 220 Kč

FOREST

impregnace, krém na boty
vysoce účinné impregnační prostředky pro údržbu 
kožené obuvi a také všech druhů oděvů  
i s klima-membránou. Chrání před průnikem vody, 
odpuzuje mastnotu a prach. Umožňuje udržet 
požadované mikroklima uvnitř oděvu/obuvi

ponožky 
HUBERT-Thermo
Měkké zimní ponožky 
zateplené celoplošně 
speciál. froté 
úpletem, bavlna 
/polypropylen
Cena: 70 Kč 

ponožky HUBERT
Komfortní pružné 
ponožky, jemný 
úplet, bavlna/Lycra
Cena: 70 Kč

ponožky 
TREK-AKTIV Professional
Měkké pružné funkční ponožky, 
výborný odvod vlhkosti, prodyšná 
nártová část, měkké postrování 
chodidla, bavlna/polypropylem 
/Elastan, zelené nebo černé
Cena: 210 Kč 

černé

ponožky SIVAL
zimní měkké pohodlné 
funkční ponožky,  
2 barevné varianty,  
uni velikost, 
materiál: vlna - merino: 
47 % + nylon  
+ polyester + elastan
Cena: 220 Kč

ponožky SOTAL
zimní měkké 
pohodlné funkční 
ponožky, uni velikost
Coolmax 49 %  
+ Polypropylen  
+ elastan
Cena: 220 Kč

ponožky STONE
zimní měkké pohodlné 
funkční ponožky, 2 barevné 
varianty, uni velikost, vlna 
78 % + polypropylen  
+ elastan
Cena: 230 Kč

Boty 
HUNTER -Exclusive
pevné celokožené 
boty s membránou 
Gore-Tex, silná kůže 
„nubuk“, odpružená 
podrážka Vibram s vrst-
vou PUR pěny, gumová 
ochrana kolem celé 
boty, pevná kovová 
poutka na tkaničky, 
anatomická stélka
cena: 5560 Kč

Boty 
PARK-Exclusive
odolné celokožené 
boty s membránou 
Gore-Tex, silná hydro-
fóbní kůže, odpružená 
pevná protiskluzová 
podrážka s izolační 
vrstvou, pevná kovová 
poutka na tkaničky, 
anatomická stélka
cena: 4460 Kč

ROVAN
TOREN

návleky na boty ROVAN a TOREN 
pro ochranu před vlhkem i zimou, součástí silné pružné tkaniny 
je klima-membrána, díky které jsou návleky vodonepropustné, 
ale prodyšné, textilní pásek pro upevnění pod podrážku boty, 
nahoře i dole stahovací pružná tkanice a guma ve střední části, 
kovový háček pro uchycení na přední část boty. 
Materiál: EUTEX - Softshell
Cena: 890 Kč (s klima-membránou)

návleky na boty 
FOREST
Praktické návleky z pevného, 
odolného materiálu. Délka 
47 cm, pružný lem, háček 
na zachycení o tkaničku, 
dlouhý zip v přední části 
krytý légou se suchými zipy, 
univerzální velikost.
Materiál: silná polyesterová 
tkanina se zátěrem
Cena: 540 Kč
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bunda TORELA - dámská 
odlehčená softshelová pružná dámská 
bunda s klima-membránou (je součástí 
3-vrstvé tkaniny Eluton-odolnost proti 
větru), kombinace 2 barev, 2 kapsy

materiál: ELUTON
Akční cena: 1560 Kč / 2290 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

sako SÁBA 
elegantní lehké dámské sako s lehkou 
podšívkou, zapínání na kovové knoflíky 
zdobené ražbou, dvě spodní kapsy

materiál: CHITEX
Akční cena: 1430 Kč / 2180 Kč

(dostupné velikosti v září: 34 - 48)

bunda SABINA - dámská 
lehká dámská bunda bez podšívky ze 
silné broušené látky, na ramenou a v 
horní části vpředu našitá jemná pevná 
látka Ertex, 2 kapsy

materiál: CHITON
Akční cena: 1290 Kč / 1970 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

bunda SORELA - dámská 
elegantní dámská bunda s ozdobně pro-
šívanými předními díly, kombinace  
2 barev, pásek s kovovou přezkou

materiál: CHERIS
Akční cena: 2180 Kč / 3190 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda EXPERT  
pevná odolná bunda do terénu s klima-
-membránou, výztuhy na ramenou, tva-
rované rukávy, větrání v podpaží, dvojitá 
léga, připínací kapuce (s mebránou)

materiál: CHERIS
Akční cena: 3980 Kč / 6370 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)
DOSTUPNÉ pouze v prodejnách: PRAHA, PLZEŇ, OSTRAVA, HRADEC KRÁLOVÉ, TÁBOR, LIBEREC

TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE DO 31.1.2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.

bunda TARPON 
zimní zateplená bunda ze silné česané 
tkaniny, všita klima-membrána, vyztužení 
bundy na ramenou a na bocích, 6 kapes 
připínací kapuce s klima-membránou

materiál: FLETEX
Akční cena: 3970 Kč / 5980 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda VIPON 
zimní zateplená bunda, délka pod pas, 
podšívka z fleece, výztuhy na ramenou, 
na bocích a horní části rukávů, 3 kapsy

materiál: SILETEX
Akční cena: 2290 Kč / 3460 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda CHARLIS 
elegantní zateplená prošívaná lehká 
bunda, vyztužení bundy na ramenou 
pevnou látkou, stahování v pase - na 
zadním díle, 3 kapsy

materiál: CHITEX (prošev)
Akční cena: 2180 Kč / 3390 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda CHARLOT 
elegantní zateplená prošívaná lehká 
bunda, vyztužení bundy na ramenou 
pevnou látkou, stahování v pase - na 
zadním díle, 3 kapsy

materiál: CHITEX (prošev)
Akční cena: 2580 Kč / 3760 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda HUNTER 
odolná pevná lehce zateplená bunda do 
terénu se všitou klima-membránou, na 
límci a u horních kapes našitá broušená 
látka Chiton, 8 kapes

materiál: BATEX
Akční cena: 3850 Kč / 4980 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)
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bunda COMFORT-PRIMO 
elegantní lehká bunda do pasu zdobená 
zelenou kůží (lišty kapes, u zipu horní 
kapsy a na léze), stahovací guma na 
bocích ve spodním okraji, 4 kapsy

materiál: CHITON
Akční cena: 1760 Kč / 3240 Kč

(dostupné velikosti v září: M - XXL)

bunda BASTEL 
bunda moderního stylu s klima-mem-
bránou, našité výztuže na ramenou  
a rukávech, stahování v pase a spod. 
okraji, připínací kapuce (s membránou)

materiál: CHERIS
Akční cena: 3980 Kč / 5380 Kč

(dostupné velikosti v září: M- XXL)

bunda HARDON
odolná bunda vyrobená z robusního 
plátna „canvas“, výztuhy kolem zipu  
a na ramenou, 3 kapsy se zipy, jemná 
látka Chitex našitá na vnitřním límci

materiál: ROUTAN
Akční cena: 1220 Kč / 2690 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

bunda HUTON 
odolná bunda vyrobená z robusního 
plátna „canvas“, 4 měchové kapsy s pat-
kami vpředu, vnitřní kapsa, jemná látka 
Chitex našitá na vnitřním límci

materiál: ROUTAN
Akční cena: 1390 Kč / 3290 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

bunda SPRING 
praktická lehká bunda s podšívkou,  
stahovací tkanice ve spodním okraji,  
3 kapsy se zipy a vnitřní kapsa, stahovací 
manžety na rukávech

materiál: CHITON
Akční cena: 1480 Kč / 2290 Kč

(dostupné velikosti v září: S - L, XXL)

TYTO AKCE JSOU PLATNÉ POUZE DO 31.1.2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB POLOŽKY, VELIKOSTI APOD.

DOSTUPNÉ pouze v prodejnách: PRAHA, PLZEŇ, OSTRAVA, HRADEC KRÁLOVÉ, TÁBOR, LIBEREC

bunda TREVIS - Batex 
odolná pevná bunda do terénu se všitou 
klima-membránou, našitá broušená 
látka ERTEX na ramenou / s ozdobným 
prošíváním a na bocích, 8 kapes

materiál: BATEX
Akční cena: 3750 Kč / 5180 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

bunda BONTAR 
lehká bunda pod pas z bavlněného  
hrubého plátna, podšívka, našité výztuhy  
na ramenou a horních částech rukávů,  
7 kapes (3 se zipy)

materiál: TOLATEX
Akční cena: 2090 Kč / 3650 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXL)

bunda PARLON 
lehká pevná bunda, našité výztuhy na 
ramenou - zdvojená látka, kapsy s tvaro-
vanými patkami vpředu, 7 kapes

materiál: CHERIS
Akční cena: 1980 Kč / 2980 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda RANDOR 
lehká bunda sportovního stylu, našité 
výztuhy na ramenou, bocích a loktech, 
kapuce se stahováním, větrací otvory  
v podpaží, 6 kapes

materiál: CHERIS
Akční cena: 2570 Kč / 3980 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)

bunda FLARON 
praktická odolná bunda bez podšívky ze 
silné dvouvrstvé tkaniny, našité výztuže 
kolem zipu a na ramenou, vnitřní léga 
pod zipem, 2 kapsy se zipy

materiál: FLETEX
Akční cena: 1390 Kč / 2150 Kč

(dostupné velikosti v září: S - XXXL)
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sako BARDON
látka: Eluson - hladká pevná látka 

(vlna, polyester), vel.: 50-60
Akční cena: 

1690 Kč / 2890 Kč
pouze prodejny Praha a Plzeň

sako HERON
látka: Laton - hladká pevná látka 

(vlna, polyester), vel.: 52-58
Akční cena: 

1990 Kč / 3990 Kč
pouze prodejna Praha

sako HARALD-S
látka: Erumon - silná pružná látka (vlna, 

polyester, elastan), vel.: 54, 58, 60
Akční cena: 

1990 Kč / 4090 Kč
pouze prodejna Praha

sako HUBERT-S
látka: Ritab - pevná látka (vlna, 

polyester), vel.: 52-56
Akční cena: 

1990 Kč / 3990 Kč
pouze prodejna Praha

sako HUBERT-ER / sako HUBERT-S
látka: Erumon - silná pružná látka (vlna, polyester, 

elastan), vel. 50-62
Akční cena: 

1990 Kč / 4090 Kč
pouze prodejny Praha, Plzeň, Ostrava

kalhoty BARDON
látka: Eluson - hladká pevná 

látka (vlna, polyester), 
vel.: 48-62

Akční cena: 
990 Kč / 1790 Kč

pouze prodejny Praha, Plzeň, 
Ostrava, Brno,Tábor a Kladno

kalhoty HERON
látka: Laton - hladká pevná 

látka (vlna, polyester), 
vel.: 50-58

Akční cena: 
990 Kč / 1880 Kč

pouze prodejna 
Praha a Tábor

sako 
HARALD

sako 
HUBERT

MYSLIVECKÉ OBLEKY
Saka a kalhoty tradičního vzhledu z kvalitní trvanlivé oblekové 
tkaniny (vlna, polyester) se sníženou mačkavostí. Saka i kalhoty 
možno koupit samostaně.

sako HARALD a HUBERT
elegantní saka s vyztuženými límci a klopami, zdobení 
tmavě zelenou látkou (límce, lemování, paspulky), odolná 
hladká podšívka, 3 vnitřní kapsy, knoflíky z imitace parohu
cena -  sako HARALD: 4850 Kč,  

sako HUBERT: 4760 Kč

kalhoty HARALD
klasický střih společenských kalhot, v pase se záhyby, lištové 
kapsy, vyztužený pas, zapínání na sponu a knoflík
cena: 2330 Kč

SAKA A KALHOTY - DOPRODEJ
omezené množství i velikosti - do vyčerpání zásob
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KVALITA
ODOLNOST • TRVANLIVOST • INOVACE

Při vývoji výrobků pro myslivce a lesníky je kladen 
důraz na výběr nejvhodnějších materiálů a na návrh 

propracovaných střihů tak, aby oděvy mohly být pou-
žívány v náročných podmínkách. Při výrobě se dodržují 

vysoké kvalitativní standardy při použití inovativních 
metod zpracování.

Objevte kvalitu BANNER

ÚČELNOST
FUNKČNOST • PRAKTIČNOST • POHODLÍ

Kombinace prověřených materiálů s funkčním de-
signem oděvů umožňuje jedinečný zážitek z pohybu v 
přírodě. Praktičnost oděvů umocňují mnohé technické 

prvky a funkční detaily. Dlouhodobé zaměření na 
účelnost umožnilo vzniku unikátního sortimentu oděvů 

pro pohyb v přírodě.

Objevte účelnost BANNER

ELEGANCE
TRADICE • JEDINEČNOST • STYL

Styl oděvů a vybavení má své kořeny v mysliveckých  
a outdoorových tradicích odívání respektujících přírodu 

a přirozený pohyb v ní. Jedinečné kombinace kvalit-
ních materiálů a elegantních střihů umožňují vzniku 
bezkompromisně elegantních oděvů jejichž půvab 

oceníte v přírodě i mimo ni.

Objevte eleganci BANNER
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BANNER s.r.o.
Vaníčkova 22
391 01  Sezimovo Ústí I
Česká republika 
tel.: 381 263 080, 381 261 111
e-mail: info@banner-cz.cz
www.banner-shop.cz

PRODEJNY 
V ČR

ba
re

vn
os

t z
bo

ží
 s

e 
m

ůž
e 

op
ro

ti 
fo

tk
ám

 o
dl

iš
ov

at
, c

en
y 

m
oh

ou
 b

ýt
 z

m
ěn

ěn
y

JIŽ OD ROKU 1992


