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Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům ty nejlepší 
možnosti pro jejich výkon i zábavu. 
Produkty značky Swix jsou určeny pro milovníky tréninku 
i závodů.

Pro všechny, co milují trénink v otevřené přírodě a na horách 
nebo se každý den vydávají na běžecké tratě. Pro všechny, co 
vědí, že počasí se může rychle změnit a že specifické severské 
podmínky vyžadují funkční, vysoce kvalitní oblečení.  

Pro všechny, co poznají rozdíl mezi dobrou a špatnou kvalitou 
a vyberou vždy dobře. Pro všechny, co milují běžecké nebo 
sjezdové lyžování, chladný vítr ve tváři a nebojí se bahna 
na lýtkách nebo lehce namrzlých vlasů. Pro všechny, co milují 
slunce a sníh. 

Pro všechny, co se odváží jet míli navíc, protože se cítí dobře 
a věří kvalitě našich výrobků. Pro všechny, co se rádi zapotí 
a mají radost z pohybu. Pro všechny, co chtějí dobře vypadat 
a zároveň se dobře cítit. 

Zážitek z pohybu při maximálním výkonu, to je značka Swix.



Swix Sport AS
www.swixsport.com 
Všechna práva vyhrazena společnosti Swix Sport AS
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Funkční oblečení pro běh a aktivní životní styl.

MOTION





Velikosti: S–XXL
Složení materiálu:  100% polyester

Motion anorak pánský 13221

Tento lehký anorak je vyroben pro trénink s vysokou intenzitou i pro váš aktivní životní styl. Látka, ze které 
je vyroben, je tenký, lehký, elastický, větru odolný a vysoce prodyšný tkaný streč bez elastanu. Náprsní 
kapsa je přístupná i při nošení nápojového pásu nebo batohů. Reflexní detaily. Kapuce pro ochranu proti 
povětrnostním vlivům.

• Pro univerzální použití napříč ročními obdobími i aktivitami
• Pro lidi, kteří rádi objevují zážitky venku, různými způsoby a různým tempem
• Prémiový italský 4směrný streč
•  Přední kapsa, reflexní detaily, kapuce

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion anorak dámský 13226

Tento lehký anorak je vyroben pro trénink s vysokou intenzitou i pro váš aktivní životní styl. Látka, ze které 
je vyroben, je tenký, lehký, elastický, větru odolný a vysoce prodyšný tkaný streč bez elastanu. Náprsní 
kapsa je přístupná i při nošení nápojového pásu nebo batohů. Reflexní detaily. Kapuce pro ochranu proti 
povětrnostním vlivům. 

• Pro univerzální použití napříč ročními obdobími i aktivitami
• Pro lidi, kteří rádi objevují zážitky venku, různými způsoby a různým tempem
• Prémiový italský 4směrný streč
• Přední kapsa, reflexní detaily, kapuce

Barva
Lake blue – 75400

Barva
Lake blue – 75400

Dark aubergine – 94303

NOVINKANOVINKA
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Barva
NOVINKA Black/ Dark olive – 10480

NOVINKA Dark navy – 75100

Barva
NOVINKA Peach whip/ Lake blue – 97103 

Dark navy – 75100

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester; Manžeta: 61% polyamid, 39% elastan

Motion Premium bunda pánská 13231

Řada Motion Premium nabízí univerzální svršky na pomezí sportu a volného času, které nabízejí špičkovou 
funkčnost v čistém a decentním volnočasovém stylu. Lehký, strečový materiál, utkaný bez elastanu, je 
velmi odolný a pohodlný zároveň. Prvotřídní funkčnost zaměřená na celkový vzhled. Váš každodenní 
tréninkový parťák bez kompromisů. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu, větru odolný
• Neomezená prodyšnost
• Hrudní a zadní kapsa na zip
• Logo vyrobené laserem
• Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester; Manžeta: 61% polyamid / 39% elastan

Motion Premium bunda dámská 13236

Řada Motion Premium nabízí univerzální svršky na pomezí sportu a volného času, které nabízejí špičkovou 
funkčnost v čistém a decentním volnočasovém stylu. Lehký, strečový materiál, utkaný bez elastanu, je 
velmi odolný a pohodlný zároveň. Prvotřídní funkčnost zaměřená na celkový vzhled. Váš každodenní 
tréninkový parťák bez kompromisů. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu, větru odolný
• Neomezená prodyšnost
• Hrudní a zadní kapsa na zip
• Logo vyrobené laserem
• Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Premium vesta pánská 13241

Řada Motion Premium nabízí univerzální svršky na pomezí sportu a volného času, které nabízejí špičkovou 
funkčnost v čistém a decentním volnočasovém stylu. Lehký, strečový materiál, utkaný bez elastanu, je 
velmi odolný a pohodlný zároveň. Prvotřídní funkčnost zaměřená na celkový vzhled. Váš každodenní 
tréninkový parťák bez kompromisů. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu, větru odolný
• Neomezená prodyšnost
• Hrudní a zadní kapsa na zip
• Logo vyrobené laserem
• Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Premium vesta dámská 13246

Řada Motion Premium nabízí univerzální svršky na pomezí sportu a volného času, které nabízejí špičkovou 
funkčnost v čistém a decentním volnočasovém stylu. Lehký, strečový materiál, utkaný bez elastanu, je 
velmi odolný a pohodlný zároveň. Prvotřídní funkčnost zaměřená na celkový vzhled. Váš každodenní 
tréninkový parťák bez kompromisů. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu, větru odolný
• Neomezená prodyšnost
• Hrudní a zadní kapsa na zip
• Logo vyrobené laserem
• Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky

Barva
NOVINKA Dark navy – 75100

Barva
NOVINKA Nimbus Cloud – 12500
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely: 78% polyamid econyl, 22% elastan;  
Zadní strana kolene: 90% polyester, 10% elastan 

Motion Premium elastické kalhoty pánské 32731

Elastické kalhoty Motion Premium jsou vyrobeny z ideální kombinace materiálů. Spodní část je vyrobena 
z vláken odolných proti roztržení a horní část je vyrobena z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot. 
Určeno pro vášnivé běžce. Prakticky nic netrumfne tohoto tří sezónního společníka. 

• Kombinace 3 materiálů
• Prémiová italská lykra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený
• Kapsička na cennosti

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely: 78% polyamid econyl, 22% elastan;  
Zadní strana kolene: 90% polyester, 10% elastan 

Motion Premium elastické kalhoty dámské 32736

Elastické kalhoty Motion Premium jsou vyrobeny z ideální kombinace materiálů. Spodní část je vyrobena 
z vláken odolných proti roztržení a horní část je vyrobena z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot. 
Určeno pro vášnivé běžce. Prakticky nic netrumfne tohoto tří sezónního společníka. 

• Kombinace 3 materiálů
• Prémiová italská lykra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený
• Kapsička na cennosti

Barva
NOVINKA Dark olive – 48000
NOVINKA Dark navy – 75100

Barva
NOVINKA Dark navy/Lake blue – 75110

NOVINKA Dark aubergine – 94303
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely: 78% polyamid econyl, 22% elastan;  
Zadní strana kolene: 90% polyester, 10% elastan 

Motion Premium cropped elastické kalhoty dámské 32746

Elastické kalhoty Motion Premium jsou vyrobeny z ideální kombinace materiálů. Spodní část je vyrobena 
z vláken odolných proti roztržení a horní část je vyrobena z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot. 
Určeno pro vášnivé běžce. Prakticky nic netrumfne tohoto tří sezónního společníka. 

• Kombinace 3 materiálů
• Prémiová italská lykra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený
• Kapsička na cennosti

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400
NOVINKA Dark navy – 75100
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely:  
78% polyamid econyl, 22% elastan

Motion Premium elastické 
kraťasy pánské 32751

Elastické kraťasy Motion Premium jsou vyrobeny z pohodlného 
vlákna, které rychle absorbuje pot, a přitom je odolné proti 
roztržení, čímž se odlišuje od tradičních fitness modelů. Vyrobeny 
pro vášnivé běžce. 

• Prémiová italská lykra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Kapsička na cennosti

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely:  
78% polyamid econyl, 22% elastan

Motion Premium elastické  
kraťasy dámské 32756

Elastické kraťasy Motion Premium jsou vyrobeny z pohodlného 
vlákna, které rychle absorbuje pot, a přitom je odolné proti 
roztržení, čímž se odlišuje od tradičních fitness modelů. Vyrobeny 
pro vášnivé běžce. 

• Prémiová italská lykra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Kapsička na cennosti

Barva
NOVINKA Dark navy – 75100

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Dark navy/Lake blue – 75110
Dark aubergine – 94303

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál + boční panely + podšívka: 
100% polyester; Vnitřní pás: 82% polyester, 18% elastan;  
Vnější pás: 61% polyamid, 39% elastan

Motion Premium kraťasy pánské 41991

Kraťasy Motion Premium jsou opatřeny pozoruhodnými 
vymoženostmi a prvotřídní úpravou. Vnější textilie, odolná proti 
větru, je 4směrně strečová, nabízí neomezenou prodyšnost 
a zároveň vysokou odolnost proti opotřebení, vhodnou i pro 
pohyb v lese. Patentovaný střih vnějších kalhot U-pouch 
poskytuje překvapivý komfort při dlouhotrvajícím závodním 
výkonu. 

• Vysoce odolná, 4směrně strečová tkanina, větru odolná
• Výkonnostní vnitřní nohavičky 
• Patentovaný střih vnějších kalhot U-Pouch 
• Chytrá postranní kapsa pro snadný přístup

Barva
NOVINKA Dark navy – 75100
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 88% polyester, 12% spandex

Motion Adventure NTS mikina dámská 40306

Jedná se o kombinovanou spodní a střední vrstvu, takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro vytrvalostní tréninky 
při chladnějších podmínkách. NTS (Next-To-Skin) znamená na kůži, protože tak bylo její použití primárně 
zamýšleno. V chladných větrných dnech je ideální v kombinaci s lehkou prodyšnou vestou nebo bundou. 

• Unikátní vrchní díl s vynikajícími vlastnostmi odvodu vlhkosti od pokožky
• Kombinovaná spodní vrstva a izolační střední vrstva
• Určeno pro aktivity s různou intenzitou nebo při proměnlivých povětrnostních podmínkách
• Anatomický, padnoucí střih
• Poskytuje lehkou odolnost proti větru a tepelnou izolaci

Barva
Lake blue – 75400

NOVINKA

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Dark Olive – 48000

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Adventure triko krátký rukáv pánské 40931

Hydrofobní polyesterové tréninkové triko Motion Adventure jsme vyrobili tak, aby bylo vhodné pro 
špičkový tréninkový výkon, a přitom se podobalo volnočasovému triku. Velmi jemný, česaný povrch 
na vnitřní straně zaručuje, že se lehký materiál během tréninku nepřilepí na tělo. V teplejších dnech bude 
lehké triko bude vždy příjemnější než přilnavé funkční prádlo, protože poskytuje větší prostor mezi látkou 
a pokožkou, kde může vzduch volně proudit. 

• Lehká, hydrofobní a rychleschnoucí látka
• Česaná vnitřní strana
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester; Materiál 2: 92% polyester, 8% elastan

Motion mesh triko krátký rukáv dámské

Hydrofobní polyesterové tréninkové triko Motion Adventure jsme vyrobili tak, aby bylo vhodné pro 
špičkový tréninkový výkon, a přitom se podobalo volnočasovému triku. Velmi jemný, česaný povrch 
na vnitřní straně zaručuje, že se lehký materiál během tréninku nepřilepí na tělo. 

• Lehká, hydrofobní a rychleschnoucí látka
• Měkký materiál
• Volný střih
• Vhodné pro trénink i volný čas

NOVINKA

40706

Barva
Lake blue – 75400
Dark navy – 75100

Peach whip – 97100

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Bluebell – 72108

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Adventure triko krátký rukáv dámské 40936

Hydrofobní polyesterové tréninkové triko Motion Adventure jsme vyrobili tak, aby bylo vhodné pro 
špičkový tréninkový výkon, a přitom se podobalo volnočasovému triku. Velmi jemný, česaný povrch 
na vnitřní straně zaručuje, že se lehký materiál během tréninku nepřilepí na tělo. V teplejších dnech bude 
lehké triko bude vždy příjemnější než přilnavé funkční prádlo, protože poskytuje větší prostor mezi látkou 
a pokožkou, kde může vzduch volně proudit. 

• Lehká, hydrofobní a rychleschnoucí látka
• Česaná vnitřní strana
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 100% polyester;  Spodní lem manžety: 61% polyamid, 39% elastan

Motion Adventure kalhoty pánské 32641

Naším cílem bylo vytvořit co nejvíce univerzální kalhoty na trhu. Takové, které obléknete spolu s košilí či 
kašmírovým svetrem do práce nebo na víkend ve městě, sednete v nich na kolo cestou do práce nebo 
si je vezmete na týdenní trek v horách. Ultralehký materiál, ze kterého jsou vyrobené, by mohl v klidu 
vyhrát místní běžecké závody. Skočte s nimi do vody a pozorujte, jak rychle zase uschnou. Nejlepší možné 
vlastnosti v městském hávu. Ideální kombinace pro sport a volný čas. 

• Prémiová italská tkanina
•  Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu
• Velmi odolné proti větru
• Neomezená prodyšnost
• Dvojité přední a zadní kapsa
• Poutka na opasek

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 100% polyester; Spodní lem manžety: 61% polyamid, 39% elastan

Motion Adventure kalhoty dámské 32646

Naším cílem bylo vytvořit co nejvíce univerzální kalhoty na trhu. Takové, které obléknete spolu s košilí či 
kašmírovým svetrem do práce nebo na víkend ve městě, sednete v nich na kolo cestou do práce nebo 
si je vezmete na týdenní trek v horách. Ultralehký materiál, ze kterého jsou vyrobené, by mohl v klidu 
vyhrát místní běžecké závody. Skočte s nimi do vody a pozorujte, jak rychle zase uschnou. Nejlepší možné 
vlastnosti v městském hávu. Ideální kombinace pro sport a volný čas. 

• Prémiová italská tkanina
•  Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu
• Velmi odolné proti větru
• Neomezená prodyšnost
• Dvojité přední a zadní kapsa
• Poutka na opasek

Barva
Dark navy – 75100 
Dark olive – 48000

Barva
Dark navy – 75100 
Dark olive – 48000
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Barva
Dark navy – 75100
Dark olive – 48000

Barva
Dark navy – 75100
Dark olive – 48000

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Adventure kraťasy pánské 32631

Naším cílem bylo vytvořit co nejvíce univerzální kraťasy na trhu. Takové, které obléknete spolu s košilí či 
kašmírovým svetrem do práce nebo na víkend ve městě, sednete v nich na kolo cestou do práce nebo 
si je vezmete na týdenní trek v horách. Ultralehký materiál, ze kterého jsou vyrobené, by mohl v klidu 
vyhrát místní běžecké závody. Skočte s nimi do vody a pozorujte, jak rychle zase uschnou. Nejlepší možné 
vlastnosti v městském hávu. Ideální kombinace pro sport a volný čas. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu
• Velmi odolné proti větru
• Neomezená prodyšnost
• Dvojité přední a zadní kapsa
• Poutka na opasek

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Motion Adventure kraťasy dámské 32636

Naším cílem bylo vytvořit co nejvíce univerzální kraťasy na trhu. Takové, které obléknete spolu s košilí či 
kašmírovým svetrem do práce nebo na víkend ve městě, sednete v nich na kolo cestou do práce nebo 
si je vezmete na týdenní trek v horách. Ultralehký materiál, ze kterého jsou vyrobené, by mohl v klidu 
vyhrát místní běžecké závody. Skočte s nimi do vody a pozorujte, jak rychle zase uschnou. Nejlepší možné 
vlastnosti v městském hávu. Ideální kombinace pro sport a volný čas. 

• Prémiová italská tkanina
• Lehký, 4směrný, tkaný streč bez elastanu
• Velmi odolné proti větru
• Neomezená prodyšnost
• Dvojité přední a zadní kapsa
• Poutka na opasek
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Velikosti: 56–58
Složení materiálu: 88% polyester, 12% elastan

Motion light čelenka unisex 46578

Čelenka Motion light je tenká, lehká a poskytuje ideální tepelný 
komfort především mezi sezónami, kdy vás mohou překvapit 
nižší ranní a večerní teploty. Je vyrobena z elastanu, který vás 
udrží v pohodlí i při vyšší intenzitě tréninku. Pohodlně se vejde 
pod helmu. 

• Sublimační tisk
• Barevně sladěno s řadou Motion
• Prémiový, elastický materiál s elastanem
• Pohodlná podšívka absorbující pot
• Reflexní prvky 

Barva
Bright white – 00000

Dark navy – 75100

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: 100% polyester

Motion kšiltovka unisex 46532

Kšiltovka v klasickém provedení s funkční technologií 
a decentními detaily, propracovanými detaily.  

• Lehký melanž efekt 
• Ventilační otvory vyrobené laserem 
• 3D výšivka loga 

Barva
Dark navy – 75100
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 100% polyester

Steady triko krátký rukáv dětské 40352

Hydrofobní polyesterové tréninkové triko Steady jsme vyrobili 
tak, aby bylo vhodné pro špičkový tréninkový výkon, a přitom 
se podobalo volnočasovému triku. Velmi jemný, česaný povrch 
na vnitřní straně zaručuje, že se lehký materiál během tréninku 
nepřilepí na tělo.  

• Všestranné triko pro trénink i volný čas
• Lehká, hydrofobní a rychleschnoucí látka
• Příjemný materiál
• Klasický střih

Barva
Olympian blue – 72107

Peach whip – 97100

NOVINKA

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 80% polyester, 20% spandex

Steady elastické kalhoty dětské 32762

Jedná se o všestranné multisportovní kalhoty vhodné pro 
každodenní tréninky. Ideální základní produkt pro aktivní juniory! 

• 4směrný strečový materiál
• Rychleschnoucí
• Reflexní detaily na zadní straně
• Přiléhavý střih

Barva
Black – 10000

NOVINKA NOVINKA

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 80% polyester, 20% spandex

Steady elastické kraťasy dětské 32772

Jedná se o všestranné multisportovní kraťasy vhodné pro 
každodenní tréninky. Ideální základní produkt pro aktivní juniory! 

• 4směrný strečový materiál
• Rychleschnoucí
• Reflexní detaily na zadní straně
• Přiléhavý střih

Barva
Black – 10000
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Speciální kolekce pro váš nejlepší výkon nejen  
na kolečkových lyžích.

CARBON





Barva
Phantom – 12400

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 92% polyester, 8% elastan

Carbon wicking NTS ½ zip mikina pánská 16361

NTS (Next-To-Skin) znamená “na kůži”. Tato elastická mikina je zamýšlena tak, abyste během tréninku 
nemuseli mít další vrstvu a nosili ji přímo na těle. Pohodlný, česaný materiál poskytuje skvělou termoizolaci 
a absorbuje pot z povrchu vašeho těla. Unikátní materiál díky své struktuře dále odvádí na povrch 
pleteniny a zanechává vaše tělo v suchu. Vytváří tím teplotní rozdíl, a proto se hodí pro aktivity s vysokou 
zátěží. 

• Velmi lehká dvojitá pletenina 
• Česaný vnitřní materiál 
• Vodě odolná, rychleschnoucí vlákna 
• Efekt “na kůži” - odvod potu od pokožky
• Reflexní prvky

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 92% polyester, 8% elastan

Carbon wicking NTS ½ zip mikina dámská 16366

NTS (Next-To-Skin) znamená “na kůži”. Tato elastická mikina je zamýšlena tak, abyste během tréninku 
nemuseli mít další vrstvu a nosili ji přímo na těle. Pohodlný, česaný materiál poskytuje skvělou termoizolaci 
a absorbuje pot z povrchu vašeho těla. Unikátní materiál díky své struktuře dále odvádí na povrch 
pleteniny a zanechává vaše tělo v suchu. Vytváří tím teplotní rozdíl, a proto se hodí pro aktivity s vysokou 
zátěží. 

• Velmi lehká dvojitá pletenina 
• Česaný vnitřní materiál 
• Vodě odolná, rychleschnoucí vlákna 
• Efekt “na kůži” - odvod potu od pokožky
• Reflexní prvky
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Barva
Phantom – 12400
Fiery red – 99992

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester, 8% elastan; Materiál 2: 90% polyester, 10% elastan; 
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan

Carbon triko krátký rukáv pánské 40861

Lehounké triko Carbon se hodí pro trénink v letních podmínkách s vyššími teplotami, jelikož nechává 
cirkulovat vzduch mezi látkou a povrchem těla. Triko je vyrobené ze 4směrného streče s efektem, který 
vytváří kapsičky vzduchu kolem vašeho těla a znemožňuje přilnutí látky na tělo. Jeho hydrofobní vlákna 
rychle schnou, zatímco struktura vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit během zátěže.  

• Vyrobeno ze 3 různých tkanin mapujících tělo
• Hydrofobní a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot
• Pružné a pohodlné
• Reflexní prvky 

Barva
Micro chip – 12103

Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester, 8% elastan; Materiál 2: 90% polyester, 10% elastan; 
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan

Carbon triko krátký rukáv dámské 40866

Lehounké triko Carbon se hodí pro trénink v letních podmínkách s vyššími teplotami, jelikož nechává 
cirkulovat vzduch mezi látkou a povrchem těla. Triko je vyrobené ze 4směrného streče s efektem, který 
vytváří kapsičky vzduchu kolem vašeho těla a znemožňuje přilnutí látky na tělo. Jeho hydrofobní vlákna 
rychle schnou, zatímco struktura vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit během zátěže.  

• Vyrobeno ze 3 různých tkanin mapujících tělo
• Hydrofobní a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot
• Pružné a pohodlné
• Reflexní prvky 
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Barva
Bright white – 00000

Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester, 8% elastan; 
Materiál 2: 90% polyester, 10% elastan; Materiál 3:  
88% polyester, 12% elastan

Carbon tílko dámské 40876

Lehounké triko Carbon se hodí pro trénink v letních podmínkách 
s vyššími teplotami, jelikož nechává cirkulovat vzduch mezi látkou 
a povrchem těla. Triko je vyrobené ze 4směrného streče s efektem, 
který vytváří kapsičky vzduchu kolem vašeho těla a znemožňuje 
přilnutí látky na tělo. Jeho hydrofobní vlákna rychle schnou, zatímco 
struktura vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit 
během zátěže.  

• Vyrobeno ze 3 různých tkanin mapujících tělo
• Hydrofobní a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot
• Pružné a pohodlné
• Reflexní prvky 

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 100% polyester; Vnější 
materiál: 82% polyester, 18% elastan; Podšívka: 90% nylon, 
10 % elastan

Carbon kraťasy dámské 32656

Kraťasy jsou klíčovým kusem vašeho aktivního letního šatníku. 
Oddaní, výkonnostní sportovci preferují absolutní svobodu výběru, 
co si vzít v létě pod kraťasy, a proto model Carbon nemá vnitřní 
šortky. Kraťasy jsou vyrobeny z elastického, lehkého a odolného 
materiálu. Součástí je pohodlný, široký, elastický pás, zadní 
kapsička na cennosti a elastické boční panely. Kraťasy Carbon jsou 
propracovaným základním kouskem pro jakýkoliv typ tréninku. 

• Elastická tkanina bez elastanu
• Boční panely s elastickými rozparky
• Široký, elastický pás pro lepší podporu
• Zadní kapsička na cennosti/ Bez vnitřních šortek
• Reflexní prvky

Barva
Phantom – 12400

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 78% polyamid econyl,  
22% elastan; Síťovina: 90% polyamid econyl, 10% elastan

Carbon elastické kraťasy dámské 32716

Tyto kraťasy jsou technicky pokročilým kouskem pro každodenní 
trénink i závody. Oblíbíte si je díky lehkému materiálu, díky kterému 
ani nevíte, že je máte na sobě, a který vám zároveň poskytuje lehkou 
kompresi. Původně byly stvořeny pro běh na kolečkových lyžích, ale 
sami brzy přijdete na jejich všestranné využití.  

• Střední komprese
• Hustě pletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

Barva
NOVINKA Phantom – 12400
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 100% polyester; Vnější 
materiál: 82% polyester, 18% elastan; Podšívka: 90% nylon,  
10% elastan

Carbon kraťasy pánské 32651

Kraťasy jsou klíčovým kusem vašeho aktivního letního šatníku. 
Oddaní, výkonnostní sportovci preferují absolutní svobodu 
výběru, co si vzít v létě pod kraťasy, a proto model Carbon nemá 
vnitřní šortky. Kraťasy jsou vyrobeny z elastického, lehkého 
a odolného materiálu. Součástí je pohodlný, široký, elastický pás, 
zadní kapsička na cennosti a elastické boční panely. Kraťasy 
Carbon jsou propracovaným základním kouskem pro jakýkoliv 
typ tréninku. 

• Elastická tkanina bez elastanu
• Boční panely s elastickými rozparky
• Široký, elastický pás pro lepší podporu
• Zadní kapsička na cennosti/ Bez vnitřních šortek
• Reflexní prvky

Barva
Phantom – 12400

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 78% polyamid econyl,  
22% elastan; Síťovina: 90% polyamid econyl, 10% elastan

Carbon elastické kraťasy pánské 32711

Tyto kraťasy jsou technicky pokročilým kouskem pro každodenní 
trénink i závody. Oblíbíte si je díky lehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že je máte na sobě, a který vám zároveň 
poskytuje lehkou kompresi. Původně byly stvořeny pro běh 
na kolečkových lyžích, ale sami brzy přijdete na jejich všestranné 
využití.  

• Střední komprese
• Hustě pletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

Barva
Phantom – 12400
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NOVINKANOVINKA

Barva
Black – 10000

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 73% polyamid, 27% spandex; Síťovina: 80% polyamid,  
20% spandex

Carbon mesh elastické kalhoty pánské  

Elastické kalhoty Carbon mesh jsou technicky pokročilým kouskem pro každodenní trénink i závody. 
Původně byly stvořeny pro běh na kolečkových lyžích, ale sami brzy přijdete na jejich všestranné využití. 
Díky lehkému materiálu a ventilačním síťovaným panelům se kalhoty perfektně hodí pro intenzivní tréninky  
v teplejším počasí. Jedná se o lehčí verzi původních elastických kalhot Carbon. 

• Pro tréninky s vysokou intenzitou
• Zaměřeno na výkon
• Padnoucí střih

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál: 73% polyamid, 27% spandex; Síťovina: 80% polyamid,  
20% spandex

Carbon mesh elastické kalhoty dámské 32726

Elastické kalhoty Carbon mesh jsou technicky pokročilým kouskem pro každodenní trénink i závody. 
Původně byly stvořeny pro běh na kolečkových lyžích, ale sami brzy přijdete na jejich všestranné využití. 
Díky lehkému materiálu a ventilačním síťovaným panelům se kalhoty perfektně hodí pro intenzivní tréninky  
v teplejším počasí. Jedná se o lehčí verzi původních elastických kalhot Carbon. 

• Pro tréninky s vysokou intenzitou
• Zaměřeno na výkon
• Padnoucí střih

32721
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Barva
Fiery red – 99992

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko dlouhý rukáv pánské 40641

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko dlouhý rukáv dámské 40646

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily
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Barva
Fiery red – 99992

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko krátký rukáv pánské 40651

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko krátký rukáv dámské 40656

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily
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Velikosti: 56–58
Složení materiálu: 85% polyamid, 15% elastan

Carbon čelenka unisex 46573

Čelenka Carbon poskytuje ideální tepelný komfort, a to hlavně 
mezi sezónami, kdy vás mohou překvapit nižší ranní a večerní 
teploty. V těchto hodinách většinou není moc světla, dny jsou 
kratší, a proto je doplněna o řadu reflexních prvků pro ještě vyšší 
bezpečnost. Pohodlně se vejde pod helmu. 

• Nízká váha
• Strečový materiál
• Reflexní prvky

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: 5–11
Složení materiálu: Materiál na hřbetu rukavice: 85% polyamid, 
15% elastan; Materiál na dlani: 55% polyamid, 45% polyuretan; 
Klín: 83% polyamid, 17% elastan

Carbon rukavice unisex H0300

Špičkové rukavice Carbon jsou tím nejlepším řešením do mírného 
podnebí a teplejšího počasí. Působivá odolnost proti oděru ultra 
tenkého 0,5mm semiše od nejlepších světových dodavatelů 
a vylepšený silikonový grip rukavic oceníte zejména při běhu 
na kolečkových lyžích, chůzi či běhu s běžeckými holemi či 
cyklistice. Jednou z klíčových vlastností rukavic je použití 
reflexních prvků pro lepší viditelnost. 

• Špičkový ultratenký semiš, 0,5 mm
• Přilnavý úchop
• Vysoce odolný materiál navzdory tloušťce
• Přidaný silikonový grip
• Rozsáhlé reflexní detaily
• Ploché zakončení manžety
• Vysoce elastická síťovina na hřbetu rukavic

Barva
Phantom – 12400

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: 95% polyester, 5% elastan

Carbon kšiltovka unisex 46536

Kšiltovka v klasickém provedení s promyšlenými technickými 
detaily. Vysoce elastická kšiltovka vyrobená z jednoho dílu bez 
jakýchkoli švů. Její hlavní část je jednoduše vytvarovaná. Nízká 
váha, ohebnost a vnitřní čelenka odvádějící pot přidávají kšiltovce 
na pohodlí a funkčnosti. Ideální pro trénink, který vyžaduje 
pokrývku hlavy. Elastické, silikonové logo a zadní otvor na culík 
jen doplňují její technické ladění. 

• Vyrobená z jednoho dílu, bezešvá
• Vnitřní strečová čelenka pro odvod potu
• Zadní otvor pro culík vyrobený laserem

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko dlouhý rukáv dětské 40642

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily

Barva
Fiery red – 99992

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Carbon triko krátký rukáv dětské 40652

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
• Reflexní detaily

Barva
Fiery red – 99992
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Hlavní materiál: 78% polyamid econyl, 22% elastan;  
Síťovina: 90% polyamid econyl, 10% elastan

Carbon elastické kalhoty dětské 32702

Tyto kalhoty jsou technicky pokročilým kouskem pro každodenní trénink i závody dychtivých juniorů. 
Oblíbíte si je díky lehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že je máte na sobě, a který vám zároveň 
poskytuje lehkou kompresi. Původně byly stvořeny pro běh na kolečkových lyžích, ale sami brzy přijdete 
na jejich všestranné využití. Odolný svrchní materiál je předurčuje i k běhu po trailech a v lesích. 

• Střední komprese
• Hustě pletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

Barva
Fiery red – 99992
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Stěžejní produktová řada značky Swix. 
Stvořeno pro atlety, oblíbeno všemi.

RACEX





Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Dark Olive – 48000
Estate blue – 72105

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko krátký rukáv pánské 40801

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Olympian blue – 72107
Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko krátký rukáv dámské 40806

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester;  
Materiál 2: 95% polyester, 5% elastan

RaceX Light tílko dámské 40916

Nejlehčí verze oceňované řady spodního prádla RaceX 
s ultralehkou síťovinou na ramenou a zádovém panelu. Optimální 
pro vysoce náročné aktivity s vysokou intenzitou zátěže. 
Po mnoho let je oblíbeným spodním prádlem sportovců díky své 
elastické konstrukci a nízké hmotnosti, díky které ji na sobě téměř 
necítíte. Vysoce prodyšný, hydrofobní a rychleschnoucí materiál 
snižuje riziko přehřátí na minimum. 

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Kombinace 2 lehkých materiálů
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester;  
Materiál 2: 95% polyester, 5% elastan

RaceX Light triko krátký 
rukáv dámské 40906

Nejlehčí verze oceňované řady spodního prádla RaceX 
s ultralehkou síťovinou na ramenou a zádovém panelu. Optimální 
pro vysoce náročné aktivity s vysokou intenzitou zátěže. 
Po mnoho let je oblíbeným spodním prádlem sportovců díky své 
elastické konstrukci a nízké hmotnosti, díky které ji na sobě téměř 
necítíte. Vysoce prodyšný, hydrofobní a rychleschnoucí materiál 
snižuje riziko přehřátí na minimum. 

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Kombinace 2 lehkých materiálů
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Bluebell – 72108
Dark navy – 75100

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester;  
Materiál 2: 95% polyester, 5% elastan

RaceX Light triko krátký 
rukáv pánské 40901

Nejlehčí verze oceňované řady spodního prádla RaceX 
s ultralehkou síťovinou na ramenou a zádovém panelu. Optimální 
pro vysoce náročné aktivity s vysokou intenzitou zátěže. 
Po mnoho let je oblíbeným spodním prádlem sportovců díky své 
elastické konstrukci a nízké hmotnosti, díky které ji na sobě téměř 
necítíte. Vysoce prodyšný, hydrofobní a rychleschnoucí materiál 
snižuje riziko přehřátí na minimum. 

•  Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Kombinace 2 lehkých materiálů
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
NOVINKA Bright white – 00000

Estate blue – 72105
Dark navy – 75100
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Velikosti: OS
Složení materiálu: 70% polyester, 30% elastan

RaceX čelenka 2ks 46457

Tato tenká a pružná čelenka je navržena tak, aby vaše vlasy 
držela od obličeje během tréninku. Silikon na vnitřní straně 
pomáhá udržet čelenku na místě.  

• Elastická čelenka
• Silikon na vnitřní straně
• Ideální pro trénink v teplém počasí
• Balení po 2 kusech

Barva
Norwegian Mix – 90900

NOVINKA
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko krátký rukáv dětské 40802

Tuto oceňovanou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení s výkonnostními sporty. Své 
fanoušky si získala kvůli svému elastickému střihu a lehounkému materiálu, díky kterému skoro nepoznáte, 
že ji máte na sobě. Otevřená žebrovaná struktura vláken zachycuje vzduch u vašeho těla, s maximální 
prodyšností a minimálním rizikem přehřátí. Ačkoli se jedná o hydrofobní materiál, má zároveň schopnost 
absorbovat vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum. 

• Lehké triko (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

NOVINKA Olympian blue – 72107

Velikosti: 56–98
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Baby body dětské 40803

Sportovní dětské funkční body pro příští generaci lyžařů. 

• Lehké spodní prádlo (méně než 140 g/ m2)
• Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
• Žebrovaná struktura vláken
• Příjemně střižené konce vláken
• Struktura pohlcující vlhkost
• Velmi elastické a pohodlné

Barva
Bluebell – 72108

Dark aubergine – 94303
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Široká škála doplňků, díky nimž bude  
váš outfit kompletní.

ESSENTIALS



Velikosti: 34–36 / 46–48
Složení materiálu: 98% polyamid, 2% elastan

Active kotníkové ponožky 3ks 50016

Kotníčkové ponožky Active jsou technicky propracované, 
kompaktně upletené tak, aby lehce držely nohu a jemně držely 
klenbu chodidla. Dostupné ve výhodném balení po 3 párech, 
vysoké lehce nad kotníky. Silnější a širší část na patě chrání 
achillovky proti oděru. Ponožky jsou vyrobené z hydrofobního 
materiálu, který rychle schne a nikdy se zcela nepromáčí. 
Struktura vláken pohlcuje vlhkost z vašich chodidel, a tím 
zabraňuje nebezpečí vzniku puchýřů. 

• Rychleschnoucí
• Lehký otevřený svršek z piké
• Protiskluzové prošívání paty a ploché prošívání špičky
• Podpora klenby chodidla
• Rozlišení pro pravou/levou nohu
• Prodloužený zadní okraj kotníku

Barva
Dark Navy mix – 75108
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Tech Pack batoh RE034

70 litrový batoh z měkkého materiálu odolného proti mrazu se 
šesti úložnými prostory na zip. Velký izolovaný úložný prostor. 
Tvrdé protiskluzové dno. Síťovina na zadní straně pro lepší oporu 
a ventilaci. Vyztužené ramenní popruhy a popruh přes hrudník. 
Vícebarevné PP popruhy. 

Objem: 65 litrů
Rozměry: 45 cm x 41,25 cm x 35 cm

Tri Pack batoh SW23

Batoh s velkým hlavním úložným prostorem a s otvorem ve tvaru 
písmene U, do kterého se vejde veškeré vaše vybavení Dvě 
boční kapsy na zip s ventilačními/drenážními otvory pojmou boty 
do velikosti 13. Menší kapsy na vosk a nářadí na obou bocích. 
Ramenní popruhy ve tvaru S, vyztužený zadní díl a konstrukce 
pro lepší rozložení hmotnosti většího nákladu. Přední kapsa 
na zip na vosky a nářadí.

Objem: 88 litrů
Rozměry: 61 cm x 38 cm x 38 cm

Swix Duffle taška SW303

Brašna o objemu 88 litrů, vyrobená z nepromokavého z měkkého 
materiálu odolného proti mrazu. Nepromokavý zip. Vnitřní úložný 
obal na mokré vybavení nebo boty. Vnitřní síťovaná kapsa.

Objem: 70 litrů

SWIX Katalog Jaro / Léto 202244  •  ESSENTIALS



Rozměry/hmotnost: 45 x 34 x 9 cm; 6 LB
Objem: 2,7 litrů
Složení materiálu: Hlavní materiál: nylonová síťovina se 
spandexem; Podšívka: 70D nylon/polyesterová síťovina

Focus Trail Pack M-L R0307A

Swix představuje vestu Focus navrženou pro všestranné použití 
při náročném tréninku Lehká prodyšná vesta Focus obepíná tělo, 
netlačí a neodírá. I při plném zatížení pevně sedí na zádech. Tři 
nastavitelné hrudní pásy se snadno upraví do požadované délky 
i bez přezek a robustních popruhů. Pružná přední síťovinová 
kapsa pojme až 500 ml a přispívá k dobrému usazení vesty 
na těle. Vpředu je též síťovinová kapsa na mobilní telefon. Vesta 
má na každé straně dobře dostupnou kapsu. Hydratační vak je 
izolovaný. V zadní části vesty jsou ještě 2 kapsy na zip, kam lze 
uložit libovolné předměty.

Rozměry/hmotnost: 45 x 34 x 9 cm; 6 LB
Objem: 2,7 litrů
Složení materiálu: Hlavní materiál: nylonová síťovina se 
spandexem; Podšívka: 70D nylon/polyesterová síťovina

Focus Trail Pack S-M R0307B

Swix představuje vestu Focus navrženou pro všestranné použití 
při náročném tréninku Lehká prodyšná vesta Focus obepíná tělo, 
netlačí a neodírá. I při plném zatížení pevně sedí na zádech. Tři 
nastavitelné hrudní pásy se snadno upraví do požadované délky 
i bez přezek a robustních popruhů. Pružná přední síťovinová 
kapsa pojme až 500 ml a přispívá k dobrému usazení vesty 
na těle. Vpředu je též síťovinová kapsa na mobilní telefon. Vesta 
má na každé straně dobře dostupnou kapsu. Hydratační vak je 
izolovaný. V zadní části vesty jsou ještě 2 kapsy na zip, kam lze 
uložit libovolné předměty.

Rozměry/hmotnost: 46 x 24 x 9 cm; 1.2 LB
Objem: 12 litrů
Složení materiálu: Hlavní materiál: nylonová síťovina se 
spandexem; Podšívka: 70D nylon/polyesterová síťovina

Escape 12L Pack R0310

Vedle vesty Focus, představuje SWIX také úplně nový 12-ti 
litrový batůžek určený pro turistiku, běh, cyklistiku a lyže. Použité 
materiály dobře odvádí vlhkost, jsou pevné a lehké, takže 
batůžek na zádech skvěle sedí a přizpůsobí se tělu. Přední kapsa 
se zdrhováním na gumičku umožnuje snadný a rychlý přístup 
k obsahu. V přední části je též kapsa na zip. Hlavní velká kapsa 
batohu má kryté zipy. Po obou stranách batohu jsou kapsy 
ze síťoviny, kam lze uložit malou, rychle dostupnou svačinku. 
Nastavitelný bederní pás má dvě kapsy na zip, do kterých lze 
rychle uschovat nějakou maličkost. Ramenní popruhy jsou 
podšity síťovinou a na obou je kapsa na nápoj. Batoh lze nastavit 
dle proporcí každého uživatele tak, aby dobře padl. Záda batohu 
jsou pohodlná, vyztužená a prodyšná. Součástí batohu je kapsa 
na hydratační vak.
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Polstrovaná taška na hole / 2 páry SW18

Vyroben z polyesteru 900 denier s PU úpravou. Pojme dva páry 
běžeckých holí. Vnitřní část z PVC pro větší ochranu a odolnost. 
Odklápěcí víko na konci na ¾ zip s vnitřní kapsou na uložení 
hrotů. Odepínatelné protiskluzové ramenní popruhy.

Polstrovaná taška na hole / 7 párů                      SW19

Vyroben z polyesteru 900 denier s PU úpravou. Pojme sedm 
párů běžeckých holí. Vnitřní část z PVC pro větší ochranu a 
odolnost. Odklápěcí víko na konci na ¾ zip s vnitřní kapsou na 
uložení hrotů. Odepínatelné protiskluzové ramenní popruhy.

Taška na kolečkové lyže R0289

Cestovní a ochranná taška na kolečkové lyže z odolné nylonové 
tkaniny potažené PVC. Dodává se se dvěma samostatnými 
kapsami na náhradní díly.

SWIX Katalog Jaro / Léto 202246  •  ESSENTIALS



SWIX Katalog Jaro / Léto 2022 ESSENTIALS  •  47



Izolovaný pás na nápoj SW003

Nápojový pás pojme 1 litr jak studeného, tak horkého 
nápoje. Přihrádka na zip na horní straně pro uložení 
drobností a telefonu. Nastavitelný dvoubarevný bederní 
pás. Objem: přibližně 1 litr.

Pás na nápoj pro juniory SW035

Nápojový pás pojme 1 litr jak studeného, tak horkého 
nápoje. Přihrádka na zip na horní straně pro uložení 
drobností a telefonu. Nastavitelný dvoubarevný bederní 
pás. Objem: přibližně 0,6 litru.

Triac izolovaný pás na nápoj WC026-2

Izolovaný pás na nápoj SWIX do všech podmínek. Malá 
kapsa na tréninkové potřeby, nastavitelný popruh v pase.   
Objem: přibližně 1 litr.

Pás na nápoj RaceX NNT16

Zcela izolovaná nádoba na 1 litr nápoje odolná proti 
mrazu a chladu. Samostatná kapsa na zip na vrchní 
straně jako extra úložný prostor. Vyztužená vnitřní 
kapsa na média, jmenovka na vnější straně pro snadnou 
identifikaci, svítilna LED s ochranným rukávkem.  
Objem: přibližně 1 litr.

Izolovaný pás na nápoj WC026

Izolovaný pás na nápoj SWIX do všech podmínek. Malá 
kapsa na tréninkové potřeby, Nastavitelný popruh v pase.   
Objem: přibližně 1 litr.

Pás na nápoj Radiant SW033

Nápojový pás pojme 1 litr jak studeného, tak horkého 
nápoje. Tepelně odizolovaný pás na nápoj zabrání 
zmrznutí nápoje. Do vrchní kapsy na zip lze uložit 
svačinu nebo telefon. Pás se zavírá na přezku. LED světlo 
s ochranným rukávem. Objem: přibližně 1 litr.
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Malá ledvinka RE004

Všestranná ledvinka z nylonu Rip stop. Hlavní úložný 
prostor s oddělovacím segmentem na suchý zip. 
Stahovací pásky na bocích. Samostatná kapsa na vnější 
straně. Popruh s přezkou.

Pás na nápoj RE002

Pás na nápoj s izolovaným držákem na láhev včetně 
láhve. Kapsa na zip ze síťoviny s reflexními prvky. 
Vyztužený zadní díl ze síťoviny pro větší prodyšnost, 
popruh s přezkou.

Náhradní přezka k pásu 
WC026S WC026S

Náhradní přezka pro nápojový pás WC026.

Šálek na nápoj k pásu
WC026 R0206K

Pohárek pro nápojový pás WC026.

Šálek na nápoj k pásu
WC026-2 WC026-2CUP

Pohárek pro nápojový pás WC026-2.
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TY NEJLEPŠÍ PRODUKTY PRO VÁŠ VÝKON 
BEZ OHLEDU NA PODMÍNKY.


