			0.00000

750.0

1000
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Biatlon má své kořeny v alternativním
způsobu výcviku vojenských jednotek a první
soutěž se odehrála právě mezi pohraničními
strážemi na hranicích mezi Švédskem
a Norskem. Dnes se soutěží v šesti
mezinárodních disciplínách: individuální
soutěž, sprint, stíhací závod, hromadný start,
štafeta a smíšená štafeta.
Norský Biatlonový Tým je jeden z
nejsilnějších týmů na světě. Sportovci jako
Ole Einar Björndalen, Tora Berger, Emil Hegle
Svendsen a Tarjei Bö jsou známí po celém
světě a celý tým získal řadu medailí
a ocenění.
Swix je hrdý, že může oznámit uzavření
dohody o sponzoringu asociace NSSF. Biatlon
se v Norsku těší enormní popularitě díky
působivým výsledkům a lepšímu povědomí
o dramatických kláních jakými biatlonové
soutěže jsou. Biatlon je o intenzivní akci
od startu do cíle a o sportovních výkonech
světové úrovně. Velmi se těšíme na
spolupráci se závodníky asociace NSSF
a další vývoj a podporu popularity tohoto
sportu.
Sponzorství asociace NSSF staví společnost
Swix na významnou pozici na trhu, který
však překračuje hranice Norska. Biatlon je
v Norsku velmi oblíbený a znamená pro
spol. Swix výraznou podporu pro domácí
trh. Nicméně ve střední Evropě se biatlon
těší popularitě stále více a lokální trhy jsou
pro nás velice důležité. V daných regionech
jsme zaznamenali pozitivní růst a jsme
přesvědčeni, že biatlon je vynikajícím
prostředním pro prezentaci špičkových
produktů značky Swix.
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750.0
750.0

NSSF je Norská Biatlonová Asociace založená
roku 1983. Má téměř 10.000 členů v přibližně
185 klubech a 16 regionálních biatlonových
organizacích. Vize asociace “Biatlon Nejpřitažlivější zimní sport!” se zakládá
na čtyřech hodnotách NSSF: komunita,
mistrovská dovednost, nadšení a radost.
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NSSF

1000
1000
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			0.00000

Vášnivá touha přispívat k výjimečným sportovním úspěchům, to je ten hnací
motor, který se skrývá pod značkou Swix.

Špičkoví závodníci, kteří vyhrávají, jsou perfekcionisté a vědí, jak dosáhnout
oné hranice: toho něčeho navíc, co rozhodne o nejlepším a druhém
nejlepším. Odborné poznatky, které z této spolupráce získáváme, nám
umožňují dodávat stále lepší produkty a přinášejí prospěch všem s vášní pro
sport.

Nové kolekce		

4-5

Spodní prádlo		

6-9

Funkční oblečení		

10-25

Ponožky		

26-27

1000

Klíčovým faktorem úspěchu této naší snahy je výzkum a vývoj nových
a lepších produktů a sportovních konceptů, a proto firma Swix při vývoji úzce
spolupracuje jak s norskými atlety, tak i závodníky z ostatních zemí.

			0.00000

Swix Textil

Junioři		

Rukavice		

750.0

Swix není jenom o zimě!
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28-31
32-33

Přestože se značka Swix proslavila jako dodavatel špičkového vybavení pro
zimní sporty, nabízí rovněž široký sortiment vysoce kvalitních produktů pro
letní aktivity. Swix se aktivně podílí na rozvoji segmentu Nordic Walking
již více než 15 let a kolekce Swix NW pokrývá potřeby nadšenců do Nordic
walking na všech úrovních.
Pro sezónu 2015 firma Swix představila zcela novou řadu kolečkových lyží,
která vychází z více než 25 leté zkušenosti výroby kolečkových lyží. Lyže jsou
vyrobeny v úzké spolupráci s lyžaři a používá je řada špičkových světových
závodníků.
Spolu s kolečkovými lyžemi nabízíme zcela novou řadu holí ke kolečkovým
lyžím.
Graphic design & Art direction
Apparel: Linn Maria Odnes Jensen
Hardvare: Kjersti Wadahl
Photo
Vegard Breie - www.vegardbreie.no
Stian L. Solum - www.stiansolum.no
AOC - www.artofconcepts.no
Swix Sport AS
www.swix.no
All rights belong to Swix Sport AS. All copying prohibited.
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FIRE

BRIGHT
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AGAVE
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LIME

			0.00000

TROPICAL
GREEN
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COLD
BLUE

1000

MYKONOS
BLUE
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Spodní prádlo RaceX patří do kolekce, která
získala řadu ocenění v testech a pomáhá
svým uživatelům vítězit na Olympijských
hrách, Světových šampionátech, závodech
Birkebeinerrennet, Vasaloppet a
Marcialonga.
Spodní prádlo RaceX je rovněž preferováno
pro aktivity v letní sezóně, jak pro své funkční
vlastnosti, tak díky jedinečné kolekci Vistech,
s níž je trénink podél rušných silnic mnohem
bezpečnější.
Kolekce obsahuje:
RaceX Light, RaceX, RaceX Wind,
RaceX Vistech, RaceX Warm

6
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			0.00000

Jedinečná kolekce spodního prádla RaceX
pokrývá všechny potřeby segmentů
Racing, Sport a Recreation. Během řady
let kontinuálního výzkumu a vývoje ve
spolupráci s textilními inženýry a špičkovými
atlety jsme definovali a optimalizovali tři
zásadní vlastnosti produktů: odvádění
vlhkosti, izolační schopnosti a dokonale
padnoucí střih.

1000

SWIX RACE X

750.0

Label for Swix RaceX Light products

SPODNÍ PRÁDLO

Spodní prádlo RaceX
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Spodní prádlo

40501 Triko RaceX LIGHT, krátký rukáv, pánské

			0.00000

Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Bezešvé podpaží

1000

• Ultralehký materiál
• Úprava proti zápachu
76201
51701
10086
Limetka Logo Modrá Cold Logo Černá Logo

69001
Petrol Print

750.0

Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.

• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

40506 Triko RaceX LIGHT, krátký rukáv, dámské
Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
56002
Flame Logo

57001
Fire Logo

51702
10086
Černá Logo Limetka Print

• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”

96105
Světlá fuchsia
print

Složení materiálu:
100 % polyester

40526 Tílko RaceX Light, dámské
Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
56002
Flame Logo

00000
Jasně bílá

10000
Černá

96104
Světlá fuchsia
print

• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester
Swix | Textil | Katalog 2016
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Spodní prádlo

40451 Triko RaceX, krátký rukáv, pánské
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• Maximální prodyšnost

• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží

• Úprava proti zápachu

			0.00000

Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Složení materiálu:
100 % polyester
00000
Jasně bílá

750.0

• ”X fit”

1000

• Technologie předcházející žmolkování

00008
Jasně bílá/Aqua

40456 Triko RaceX, krátký rukáv, dámské
Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester
00000
Jasně bílá

Poznámky:

8
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73409
Modrá Mazarin/
Světlá fuchsia
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			0.00000

750.0

Spodní prádlo

1000

			0.00000
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Funkční oblečení

15301 Bunda Trail, pánská
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• Ergonomická kapuce
• 3 kapsy na zip

			0.00000

Lehká 3 vrstvá bunda s oblíbenou membránou Swix
Hydra-VENT. Všestranná bunda ideální pro horskou
turistiku a jogging v letních dnech a běžecké
lyžování a tréninky v zimě.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Dvojité snadno přístupné kapsy vpředu
• 360° odolná proti větru

• Suchý zip kolem zápěstí

1000

Složení materiálu:
80% Polyester, 20% PU

79000
Modrá Mykonos

69000
Petrol

10000
Černá

750.0

• Stahovací manžety a stahovací šňůrka na spodním
lemu

76200
Modrá Cold

15401 Bunda Versatile, pánská
Tato lehká letní bunda představuje funkční
kombinaci větru odolného materiálu a dílů z
prodyšné síťoviny. Perfektní bunda téměř na
jakoukoli aktivitu. Má velmi malý objem ve složeném
stavu, a proto zabere minimum místa v batohu nebo
pásu na nápoj.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Reflexní prvky
• Náprsní kapsa na zip
• Elastická páska okolo zápěstí a podél spodního
lemu bundy
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 100% Nylon Ripstop
Síťovina: 100% Polyester
polyamid/ 10% elastan

79000
Modrá Mykonos

Poznámky:

10
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51700
Limetka

10000
Černá
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Funkční oblečení

15306 Bunda Trail, dámská

• Ergonomická kapuce
• 3 kapsy na zip

• Dvojité snadno přístupné kapsy vpředu
• 360° odolná proti větru
• Suchý zip kolem zápěstí

			0.00000

Lehká 3 vrstvá bunda s oblíbenou membránou Swix
Hydra-VENT. Všestranná bunda ideální pro horskou
turistiku a jogging v letních dnech a běžecké
lyžování a tréninky v zimě.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

1000

Složení materiálu:
80% Polyester, 20% PU

10000
Černá

56000
Flame

57000
Fire

750.0

• Stahovací manžety a stahovací šňůrka na spodním
lemu

00000
Jasně bílá

15406 Bunda Versatile, dámská
Tato lehká letní bunda představuje funkční
kombinaci větru odolného materiálu a dílů z
prodyšné síťoviny. Perfektní bunda téměř na
jakoukoli aktivitu. Má velmi malý objem ve složeném
stavu, a proto zabere minimum místa v batohu nebo
pásu na nápoj.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Reflexní prvky
• Náprsní kapsa na zip
• Elastická páska okolo zápěstí a podél spodního
lemu bundy
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 100% Nylon Ripstop
Síťovina: 100% Polyester
polyamid/ 10% elastan

57000
Fire

92500
Wine

10000
Černá

Poznámky:
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Funkční oblečení

33001 Triko Compression, dlouhý rukáv, pánské

HOMME M

ENGINEERED IN NORWAY

MEN M

HOMME M

ENGINEERED IN NORWAY

			0.00000

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

MEN M
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• Silikonový pásek podél spodního lemu
• Dvojitý kompresní efekt

• Materiál vyrobený v Itálii

10000
Černá

750.0

1000

Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

32611 Kalhoty Compression, dlouhé, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!
• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

10000
Černá

10094
Černá/ Cold Print

32621 Kalhoty Compression, krátké, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!
• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

10000
Černá

12
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10094
Černá/ Cold Print

Funkční oblečení

33006 Triko Compression, dlouhý rukáv, dámské

FEMME M

ENGINEERED IN NORWAY

WOMEN M

FEMME M

ENGINEERED IN NORWAY

• Silikonový pásek podél spodního lemu
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii

10000
Černá

750.0

1000

Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

			0.00000

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!

Velikosti: XS, S, M, L, XL

WOMEN M
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32616 Kalhoty Compression, dlouhé, dámské
Velikosti: XS, S, M, L, XL,

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!
• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

10000
Černá

10085
Černá/ Fire Print

32626 Kalhoty Compression, krátké, dámské
Velikosti: XS, S, M, L, XL

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!
• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

10000
Černá

10085
Černá/ Fire Print
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Funkční oblečení

32211 Šortky Compression, pánské
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			0.00000

			0.00000

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Kompresní šortky s volným střihem
• Stahovací šňůrka v pase

• Dvojitý kompresní efekt

1000

• Kapsa na zip vzadu

750.0

• Materiál vyrobený v Itálii

Složení materiálu:
Vnější materiál: 100% Polyester
10000
Černá

Poznámky:

14
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Vnitřní materiál: 65% Polyamid, 35% Elastan

		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

32216 Sukně Compression, dámská

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní
mobilitu, ale zároveň využívající přesně umístěné
tlakové body. Perfektní kombinace kompresního
materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii!

			0.00000

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Kompresní sukně s přiléhavými kalhotami
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii

1000

• Kapsa na zip vzadu

Složení materiálu:
Vnější materiál: 100% Polyester

750.0

• Široký lem a stahovací šňůrka v pase

Vnitřní materiál: 65% Polyamid, 35% Elastan
10000
Černá

Poznámky:

Swix | Textil | Katalog 2016

15

Funkční oblečení

12141 Bunda Light training, pánská

		08102907			37.5

			0.00000

			0.00000

Novinka preferovaná národním týmem pro venkovní
trénink mimo upravené trasy. Lehká jako pírko, přesně padnoucí bunda na všestranné využití. Perfektní
na kolečkové lyže, běh a další sportovní aktivity. Neuvěřitelně měkká a pohodlná. Velké panely ze síťoviny
pro lepší prodyšnost na bocích, vzadu a v podpaží.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Zip vpředu s pojistkou proti povolení během pohybu
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev
• 2 kapsy vpředu

1000

• Stahovací pas

750.0

• Pohodlné manžety ze strečového materiálu

• Vodě a větru odolná přední strana

69000
Petrol

10074
Černá/ Černá

Složení materiálu:
100% nylon s úpravou odolnou proti vodě
Strečové díly: panely ze síťoviny strečové do
4 směrů, 90% polyamid/10% elastan

40241 Triko O2, pánské
Funčkní tričko s panely ze síťoviny. Reflexní prvky
pro optimální viditelnost.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Složení materiálu:
100 % polyester

51700
Limetka

79000
Modrá Mykonos

00000
Bílá

40251 Triko Airlight, pánské
Nejlehčí triko od Swixu! Váží pouhých 114 gramů
(velikost M), takže si ani nevšimnete, že ho máte
na sobě.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Prodyšný materiál ze síťoviny
• Reflexní prvky
• 114 gramů (velikost M)
Složení materiálu:
100% Polyester

00011
Jasně bílá/Modrá
Mykonos logo
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10092
Černá/Modrá
Cold logo

76203
Modrá Cold/
Limetka

		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

12146 Bunda Light training, dámská

			0.00000

Novinka preferovaná národním týmem pro venkovní
trénink mimo upravené trasy. Lehká jako pírko, přesně padnoucí bunda na všestranné využití. Perfektní
na kolečkové lyže, běh a další sportovní aktivity. Neuvěřitelně měkká a pohodlná. Velké panely ze síťoviny
pro lepší prodyšnost na bocích, vzadu a v podpaží.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Zip vpředu s pojistkou proti povolení během pohybu
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě

• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev

• Stahovací pas

1000

• 2 kapsy vpředu

750.0

• Pohodlné manžety ze strečového materiálu

• Vodě a větru odolná přední strana

96100
Světlá Fuchsia

Složení materiálu:
100% nylon s úpravou odolnou proti vodě

10074
Černá/ Černá

Strečové díly: panely ze síťoviny strečové do
4 směrů, 90% polyamid/10% elastan

40246 Triko O2, dámské
Funčkní tričko s panely ze síťoviny. Reflexní prvky
pro optimální viditelnost.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Složení materiálu:
100 % polyester

96100
Světlá Fuchsia

00000
Bílá

56000
Flame

40256 Triko Airlight, dámské
Nejlehčí triko od Swixu! Váží pouhých 114 gramů
(velikost M), takže si ani nevšimnete, že ho máte
na sobě.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Prodyšný materiál ze síťoviny
• Reflexní prvky
• 114 gramů (velikost M)
Složení materiálu:
100% Polyester

00012
10093
Jasně bílá/Wine Černá/Fire logo
logo

56001
Flame/Fire
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Funkční oblečení

32161 Elastické kalhoty O2, dlouhé, pánské

		08102907			37.5

			0.00000

			0.00000

Nový favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
dlouhé kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné s
anatomickým střihem. Strategicky umístěné ventilační panely ze síťoviny.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

1000

Složení materiálu:

750.0

• Aerodynamický střih
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Zip na nohavici s pojistkou proti povolení zipu
během pohybu
• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev
• Elastická stahovací šňůrka v pase
• Praktická kapsa na zip vzadu na klíče, platební
kartu, atd.
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
10074
Černá/ Černá

Panely ze síťoviny:
90% polyamid/10% elastan

32171 Elastické kalhoty O2, krátké, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Nový favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
krátké kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve
tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející
povolení zipu během pohybu. Elegantní detaily
a prvky, švy v kontrastních barvách. Elastický pas
pro pohodlné stahování. Praktická zadní kapsa se
zipem a prostor pro uložení klíčů, karty a dalších
potřeb.
10074
Černá/Černá

Složení materiálu:
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny:
90% polyamid/10% elastan

Poznámky:
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		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

32166 Elastické kalhoty O2, dlouhé, dámské

			0.00000

Nový favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
dlouhé kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné s
anatomickým střihem. Strategicky umístěné ventilační panely ze síťoviny.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

750.0

Složení materiálu:

1000

• Aerodynamický střih
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Zip na nohavici s pojistkou proti povolení zipu
během pohybu
• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev
• Elastická stahovací šňůrka v pase
• Praktická kapsa na zip vzadu na klíče, platební
kartu, atd.
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
10074
Černá/ Černá

Panely ze síťoviny:
90% polyamid/10% elastan

96100
Světlá Fuchsia

32176 Elastické kalhoty O2, krátké, dámské
Velikosti: XS, S, M, L, XL

Nový favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
krátké kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve
tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející
povolení zipu během pohybu. Elegantní detaily
a prvky, švy v kontrastních barvách. Elastický pas
pro pohodlné stahování. Praktická zadní kapsa se
zipem a prostor pro uložení klíčů, karty a dalších
potřeb.

10074
Černá/ Černá

96100
Světlá Fuchsia

Složení materiálu:
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny:
90% polyamid/10% elastan

32206 Elastické kalhoty O2, 3/4, dámské
Velikosti: XS, S, M, L, XL

Nový favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
3/4 kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve
tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející
povolení zipu během pohybu. Elegantní detaily a
prvky, švy v kontrastních barvách. Elastický pas pro
pohodlné stahování. Praktická zadní kapsa se zipem
a prostor pro uložení klíčů, karty a dalších potřeb.
Složení materiálu:
10000
Černá

100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny:
90% polyamid/10% elastan
Swix | Textil | Katalog 2016
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32191 Elastické kalhoty High speed ze síťoviny, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Funkční oblečení

		08102907			37.5

			0.00000

Pravděpodobně ty nejlepší kalhoty na trhu. Vyrobené z větší části ze síťoviny mají kalhoty absolutně
dokonale padnoucí střih.
• Aerodynamický a anatomický střih

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Optimální směs síťoviny a lykry pro dokonalý
design a funkčnost
• Praktická kapsa vzadu se zipem na klíče atd.

750.0

1000

Složení materiálu:
Síťovina: 90 % polyamid/ 10 % elastan
Lykra: 80 % polyamid/ 20 % elastan

10000
Černá

32181 Šortky High Pulse, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Funkční lehké víceúčelové šortky do teplých dní
nebo na intenzivní trénink jak uvnitř, tak venku.
Panely ze síťoviny a další funkční detaily. Reflexní
potisk a malá kapsa na zip vpředu.
Složení materiálu:
100% polyester s úpravou odolnou proti vodě
84% polyester/16% Spandex (síťovina)

10074
Černá/ Černá

Poznámky:
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		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

32196 Elastické kalhoty High speed ze síťoviny, dámské

Pravděpodobně ty nejlepší kalhoty na trhu. Vyrobené z větší části ze síťoviny mají kalhoty absolutně
dokonale padnoucí střih.
• Aerodynamický a anatomický střih

			0.00000

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě

• Optimální směs síťoviny a lykry pro dokonalý
design a funkčnost
• Praktická kapsa vzadu se zipem na klíče atd.

750.0

1000

Složení materiálu:
Síťovina: 90 % polyamid/ 10 % elastan
Lykra: 80 % polyamid/ 20 % elastan

10000
Černá

32186 Šortky High Pulse, dámské
Velikosti: XS, S, M, L, XL

Funkční lehké víceúčelové šortky do teplých dní
nebo na intenzivní trénink jak uvnitř, tak venku.
Panely ze síťoviny a další funkční detaily. Reflexní
potisk a malá kapsa na zip vpředu.
Složení materiálu:
100% polyester s úpravou odolnou proti vodě
84% polyester/16% Spandex (síťovina)

10074
Černá/ Černá

Poznámky:

Swix | Textil | Katalog 2016
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Funkční oblečení

12201 Bunda Vistech RaceX Elements, pánská

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. RaceX Elements je vysoce funkční 2-vrstvá
bunda z materiálu Windstopper® s anatomickým
střihem, vyvinutá na trénink a sportovní aktivity do
deštivých a chladných dní.

vistech
visibility Technology

			0.00000

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

		08102907			37.5

			0.00000

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150
• Optimální design pro maximální mobilitu

750.0

1000

• Bezešvé díly v podpaží pro maximální pohodlí
• Exkluzivní bílé reflexivní prvky pro lepší viditelnost
ve tmě
50300
Vistech žlutáw

• Vodotěsné zipy
• Náprsní kapsa
Složení materiálu:
Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% Polyester
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		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

12206 Bunda Vistech RaceX Elements, dámská

vistech
visibility Technology

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150
• Optimální design pro maximální mobilitu

• Bezešvé díly v podpaží pro maximální pohodlí

750.0

visibility Technology

1000

vistech

			0.00000

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. RaceX Elements je vysoce funkční 2-vrstvá
bunda z materiálu Windstopper® s anatomickým
střihem, vyvinutá na trénink a sportovní aktivity do
deštivých a chladných dní.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Exkluzivní bílé reflexivní prvky pro lepší viditelnost
ve tmě
96100
Světlá fuchsia

• Vodotěsné zipy
• Náprsní kapsa
Složení materiálu:
Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% Polyester

Swix | Textil | Katalog 2016

23

Funkční oblečení

40461 Triko Vistech RaceX, krátký rukáv, pánské

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost a
pohodlí.

			0.00000

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

		08102907			37.5

			0.00000

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150
• Maximální prodyšnost

1000

• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží

• Úprava proti zápachu

750.0

• Superstrečové do 4 směrů

• Technologie předcházející žmolkování
50300
Žlutá Vistech

40431 Triko Vistech RaceX, dlouhý rukáv, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost a
pohodlí.
• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování

50300
Žlutá Vistech

• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

11231 Reflexní vesta Flash, Unisex
Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Vysoce viditelná ve tmě! Praktická, vysoce reflexní
„zlatá“ vesta Swix pro použití jak v lyžařské trase,
tak mimo. Velké reflexní díly, pruhy a logo vpředu a
vzadu. Síťovina na zadním dílu pro vyšší prodyšnost
a pohodlí. Zip vpředu po celé délce, anatomický
design pro dokonale padnoucí střih.
•Zip vpředu
•Zadní díl ze síťoviny
•Velká praktická kapsa vzadu

50000
Žlutá

•Velké reflexní díly
Složení materiálu:
100 % polyester
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		08102907			37.5

			0.00000

Funkční oblečení

40466 Triko Vistech RaceX, krátký rukáv, dámské

			0.00000

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Bezešvé podpaží

1000

• Ultralehký materiál
• Úprava proti zápachu

750.0

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150

• Technologie předcházející žmolkování
96100
Světlá fuchsia

40436 Triko Vistech RaceX, dlouhý rukáv, dámské

• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
normám EN1150
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
96100
Světlá fuchsia

Složení materiálu:
100 % polyester

Poznámky:
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Ponožky

40486 Sportovní podprsenka, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

			0.00000

Sportovní podprsenka z do 4 směrů strečového
materiálu vhodná na veškeré typy sportovních
aktivit. Extra široká a měkká ramínka, která dokonale padnou na ramena. Panely ze síťoviny vpředu
a vzadu. Elastický lem na spodním okraji s možností
nastavit obvod na zadní straně.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

750.0

1000

Složení materiálu:
72% Polyamid, 28% Elastan
Síťovina: 95% Polyamid, 5% Elastan

10000
Černá

50311 Ponožka Multisport, nízká
Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Tenká ponožka navržená pro optimální přenos
energie z nohy do boty. Pata a špička jsou zesílené
materiálem Friction Free® zamezujícím tření pro
ještě delší odolnost a větší pohodlí. Náš jedinečný
kompresní systém na chodidle a široká manžeta
nad kotníkem zaručují perfektně padnoucí střih!
Vzduchové kanálky nad a pod chodidlem pro větší
prodyšnost.
• Maximální prodyšnost
• Friction Free®
• Optimální střih
• Rychleschnoucí

10000
Černá

Složení materiálu:

96100
Světlá fuchsia

36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction Free®,
8% Lycra

50301 Ponožka Multisport, vysoká
Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Tenká ponožka navržená pro optimální přenos
energie z nohy do boty. Pata a špička jsou zesílené
materiálem Friction Free® zamezujícím tření pro
ještě delší odolnost a větší pohodlí. Náš jedinečný
kompresní systém na chodidle a široká manžeta
nad kotníkem zaručují perfektně padnoucí střih!
Vzduchové kanálky nad a pod chodidlem pro větší
prodyšnost.
• Maximální prodyšnost
• Friction Free®
• Optimální střih
• Rychleschnoucí

10000
Černá
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96100
Světlá fuchsia

Složení materiálu:
36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction Free®,
8% Lycra

50321 Neoprenová ponožka

Socks

Inovativní design od Swixu! Mnoho elitních atletů
i rekreačních běžců trénuje v bažinatém a mokrém
terénu, obzvlášť v chladném podzimním období.
Takové podmínky jsou ideální pro použití neoprénových ponožek Swix! Ponožky fungují stejně jako
neoprénový oblek - nechají vodu kolovat uvnitř a
udržují ji tam. Tím se voda ohřeje a udrží vás v teple
a pohodlí.
• Neoprenový materiál

Složení materiálu:
100% Neopren

1000

• Teplo za všech okolností

750.0

• Ploché švy pro optimální pohodlí

			0.00000

Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

		08102907			37.5

			0.00000

10000
Černá

50007 Ponožka Sport, nízká, 2 páry v balení
Víceúčelová tenká ponožka balená po 2 párech
s froté patou a špičkou pro větší pohodlí a odolnost,
stejně jako dobrou oporu kolem kotníku
a anatomický střih.

Velikosti: 35-39, 40-45

• Maximální prodyšnost
• Zesílená pata a špička
Složení materiálu:
50% Tactel, 47% Nylon, 3% Lycra

00000
Jasně bílá

50331 Ponožka Vistech Multisport, vysoká
Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Vistech Multisport je tenká, středně vysoká ponožka vyvinutá pro optimální přenos energie z nohy do
boty. Pata a špička jsou zesílené materiálem Friction
Free® zamezujícím tření pro ještě delší odolnost
a větší pohodlí. Náš jedinečný kompresní systém na
chodidle a široká manžeta nad kotníkem zaručují
perfektně padnoucí střih! Vzduchové kanálky nad
a pod chodidlem pro větší prodyšnost.
• CE certifikace
• Maximální prodyšnost
• Friction Free®
• Izolační vlastnosti
• Optimální střih
• Rychleschnoucí

50300
Vistech žlutá

Složení materiálu:
15% vlna Merino, 20% tactel, 51% nylon,
8% Friction Free®, 8% lykra
Swix | Textil | Katalog 2016
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1000

			0.00000
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			0.00000

15402 Bunda Versatile, pro juniory

Tato lehká letní bunda představuje funkční
kombinaci větru odolného materiálu a dílů z
prodyšné síťoviny. Perfektní bunda téměř na
jakoukoli aktivitu. Má velmi malý objem ve složeném
stavu, a proto zabere minimum místa v batohu nebo
pásu na nápoj.
• Reflexní prvky
• Náprsní kapsa na zip

			0.00000

Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

Junior

• Elastická páska okolo zápěstí a podél spodního
lemu bundy

Síťovina: 100% Polyester

96100
Světlá fuchsia

51700
Limetka

750.0

1000

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 100% Nylon Ripstop

79000
Modrá Mykonos

32172 Kalhoty O2, krátké, pro juniory
Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

Juniorská verze kalhot oblíbených špičkovými
atlety obzvlášť na tréninky v létě! Super strečové,
vysoce kvalitní elastické kalhoty vhodné na jízdu na
kolečkových lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké
a pohodlné na nošení s anatomickým střihem.
• Aerodynamický a přesně padnoucí střih
• Stylové švy
• Nastavitelný elastický pas
Složení materiálu:
80% polyamid, 20% elastan

10074
Černá/ Černá

Poznámky:
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11232 Reflexní vesta Flash, pro juniory
Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

Popis produktu:

			0.00000

Junioři

		08102907			37.5

			0.00000

Vysoce viditelná ve tmě! Praktická vysoce viditelná
žlutě reflexní vesta Swix pro použití jak na lyžích,
tak mimo stopu/trať. Velké reflexní pásky a logo
vpředu a vzadu. Síťovina na zádech pro větší prodyšnost a pohodlí. Velká praktická kapsa vzadu. Zip
vpředu po celé délce a tvarovaný dobře padnoucí
střih.
• Zip vpředu
• Síťovina na zádech

• Velká, praktická kapsa vzadu

1000

Panel ze síťoviny:

50000
Žlutá

100% Polyester

750.0

• Velké reflexní panely

40412 Triko RaceX, dlouhý rukáv, pro juniory
Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

76205
Jasně bílá/Šedá
Cold

00007
Světlá fuchsia/
Flame

96106
Modrá Cold/
Modrá Mykonos

40452 Triko RaceX, krátký rukáv, pro juniory
Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”

76205
Jasně bílá/Šedá
Cold
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00007
Světlá fuchsia/
Flame

96106
Modrá Cold/
Modrá Mykonos

Složení materiálu:
100 % polyester

41412 Kalhoty RaceX, pro juniory

Junioři

Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Úprava proti zápachu

750.0

Složení materiálu:
100 % polyester

1000

• Technologie předcházející žmolkování

			0.00000

Velikosti: 116/6Let, 128/8Let, 140/10Let, 152/12Let, 164/14Let

		08102907			37.5

			0.00000

00007
Jasně bílá/Šedá
Cold

40413 RaceX babybody, dětské body
Velikosti: 56, 62, 68, 74, 80

Dětské body Swix RaceX Babybody bylo navrženo
pro budoucí šampiony!
• Body je vyrobeno ze stejných materiálů jako
ostatní produkty kolekce RaceX
• Měkké body s praktickými detaily pro snadné
oblékání a výměnu plenky.
Složení materiálu:
100% polyester

00007
Jasně bílá/Šedá
Cold

00009
Jasně bílá/Světlá
fuchsia

Poznámky:
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Rukavice

H0931 Lehké závodní rukavice Vistech, pánské

		08102907			37.5

			0.00000

			0.00000

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě.

Velikosti: S, M, L, XL

1000

- Odpovídá certifikaci CE
- ”Strečový” palec
50300
Žlutá Vistech

- Dlaň z kůže

750.0

Tato závodní rukavice je skutečně revolučním
produktem! Po 2 letech intenzivního vývoje ve
spolupráci se špičkovými norskými lyžaři Bø,
Svendsen, Solemdal, Northug, Glørsen, jsme
vyvinuli optimální závodní rukavici. Technologie
Vistech tento model pozvedá na zcela novou, vyšší
úroveň!

- Vysoce prodyšná Lycra na vrchní části a síťovina
podél stran
- Páska se suchým zipem okolo zápěstí
- Anatomický střih
Složení materiálu:
17% Spandex, 83% Nylon, dlaň: 100% kůže

Poznámky:
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H0936 Lehké závodní rukavice Vistech, dámské

Gloves

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě.

			0.00000

Velikosti: XS, S, M, L, XL,

		08102907			37.5

			0.00000

- ”Strečový” palec
- Dlaň z kůže
50300
Žlutá Vistech

1000

- Odpovídá certifikaci CE

750.0

Tato závodní rukavice je skutečně revolučním
produktem! Po 2 letech intenzivního vývoje ve
spolupráci se špičkovými norskými lyžaři Bø,
Svendsen, Solemdal, Northug, Glørsen, jsme
vyvinuli optimální závodní rukavici. Technologie
Vistech tento model pozvedá na zcela novou, vyšší
úroveň!

- Vysoce prodyšná Lycra na vrchní části a síťovina
podél stran
- Páska se suchým zipem okolo zápěstí
- Anatomický střih
Složení materiálu:
17% Spandex, 83% Nylon, dlaň: 100% kůže

Poznámky:
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SS1516CZ

			0.00000

750.0

1000

SPRINT spol. s r.o.
Helena Weisshautelová
Product manager Swix textile
E-mail: helenaw@sprintcz.cz
www.sprintcz.cz
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