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Funkční oblečení Swix
Vášnivá touha přispívat k výjimečným sportovním úspěchům, to je ten
hnací motor, který se skrývá pod značkou Swix.
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.
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.
Veškeré produkty, které firma Swix nabízí, byly navrženy s maximální
pečlivostí a důkladně testovány, aby vám zaručily právě to něco navíc, ať
už stojíte na startovní čáře Světového poháru, nebo vyrážíte na rekreační
výlet na lyžích.
Filozofií firmy Swix je důraz na sebemenší detaily, které však ve výsledku
znamenají zásadní rozdíl. A tak je naprosto přirozené, že nám naši lyžaři
pomáhají předávat tuto myšlenku prostřednictvím nového konceptu firmy
Swix: Your winning margin.
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Výkonnost ve studených podmínkách – Coldwear
Atleti provozující zimní sporty jsou často vystaveni působení extrémního
chladu při tréninku a závodech během zimní sezóny. Chladné a větrné
podmínky mohou ovlivňovat fyzickou výkonnost a mít negativní dopad
na výkonnost.
V mnoha sportovních aktivitách, kde záleží na rychlosti, je velmi důležitý
odpor vzduchu. Právě proto je oblečení tenčí a těsnější, tak jako lyžařské
kombinézy používané při závodech běžeckými lyžaři.
Cílem tohoto projektu je prozkoumat vliv vystavení celého těla studeným
okolním klimatickým podmínkám na termoregulační reakce a vybrané
fyziologické parametry související s výkonností během vysoké
a maximální zátěže. Výsledky by měly sloužit jako vodítko pro další vývoj
nových materiálů a precizních technologických řešení pro zdokonalování
výkonnosti a pohodlí zimních sportovců.
Jedním z cílů je nalézt limitní hodnoty teploty svalů a pokožky ve vztahu
k fyzické zátěži běžeckých lyžařů. To je nezbytné pro vývoj optimálního
řešení izolace a ochrany proti větru u oblečení na běžecké lyžování.
Studie prokázaly, že přední strana těla je obzvlášť vystavená chladu
a větru díky vysoké rychlosti a působení větru.
Fyzické zákonitosti izolace
Izolace lze dosáhnout tehdy, když se zČervenáukuje odvádění
a vyzařování tepla. Materiály s nízkou vodivostí tepla jsou dobrými
izolanty. Vzduch je právě takovým materiálem, a proto, chcete-li zvýšit
izolační schopnosti látky, je potřeba v ní udržet vzduch.
Vítr, který prochází materiálem, mění vzduch uvnitř. V závislosti
na teplotě okolního prostředí má tak buď ochlazující nebo oteplující
efekt.
Když pracujeme s oblečením pro závodníky v běžeckém lyžování je
tloušťka materiálu minimální. Navíc každá část oblečení přesně padne
na tělo uživatele. Těsně střižený materiál tak nechává velmi málo
prostoru pro izolující vzduch. Proto je síťovina ideální strukturou, jelikož
umožňuje zachytit vzduch jako izolant i ve velmi tenkém materiálu.
Objevte novou revoluční závodní kombinézu Swix ze síťoviny. Víc se
o produktu dočtete v kategorii “Racing”.
Další informace na:
www.sintef.no/projectweb/coldwear

TEPLOTY - PRŮVODCE
Projekt Cold Wear nám umožnil vyvinout určitou matrici teplot, která poskytuje přehledný souhrn vhodného použití různých produktů za různých
podmínek. Tento systém byl navržen pro snazší výběr toho správného oblečení podle daných klimatických podmínek. Barevné schéma je stejné
jako velmi dobře známé barevné členění vosků, které Swix používá již od roku 1946.
Každý produkt je opatřen zvláštní etiketou uvádějící zamýšlený teplotní rozsah pro použití daného výrobku. Etikety vypadají takto:

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

ZIMA

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

TEPLO

TABULKA VELIKOSTÍ

Dámské					
velikosti			XS
S
M
A - Výška - cm		
160-163 164-167 168-171
B - Hrudník - cm		
83
87
94
C - Pas - cm		
62
68
74
D - Boky - cm		
87
93
98
E - Vnitřní šev - cm		
75
77
79
F - Délka rukávu* - cm
74
76
78

						
Pánské						

L
172-175
100
80
104
81
80

XL
176-179
106
86
110
83
82

velikosti			S
M
L
XL
XXL
A - Výška - cm		
176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
B - Hrudník - cm		
94
100
106
112
118
C - Pas - cm		
80
86
92
98
104
D - Boky - cm		
94
100
106
112
118
E - Vnitřní šev - cm		
82
84
86
88
90
F - Délka rukávu* - cm
85
87
89
91
93
					
Juniorské						
velikosti			
6-8
8 - 10
10 - 12 12-14
14 - 16
A - Výška - cm		
116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
B - Hrudník - cm		
63
67
71
75
79
C - Pas - cm		
57
59
62
66
70
D - Boky - cm		
65
69
73
76
79
E - Vnitřní šev - cm		
57
61
65
70
76
F - Délka rukávu* - cm
59
64
69
74
79

						

* Měřeno od krku uprostřed zad k zápěstí s lehce pokrčenou rukou.

DOPORUČENÉ MODELY & BARVY
Modely a barevná provedení označené symbolem
doporučuje
distributor značky SWIX pro Českou a Slovenskou republiku.

Ponožky

SWIX TEAMWEAR
VÁŠ TÝM
VAŠE BARVY
VÁŠ VLASTNÍ DESIGN
Ukažte všem, že jste tým! Profesionální nebo amatérský, na tom nesejde. Všechny týmy si zaslouží to nejlepší. Kolekce Teamwear
ve vlastních barvách a designu podporuje týmový duch a pocit sounáležitosti – a navíc budete skvěle vypadat venku ve stopě. Vytvořili
jsme pro vás pro snadno použitelný nástroj pro návrh jedinečného designu právě pro váš tým. Vše, co musíte udělat, je kliknout na: www.
swixcreator.no.
Zde můžete experimentovat, hrát si a pustit uzdu fantazii s barvami a vzory, dokud nevytvoříte svůj vlastní dokonalý design pro svůj tým.
Je to zábava a je to zdarma! Můžete zkusit tolik návrhů, kolik budete chtít. Můžete si vybrat z mnoha šablon, experimentovat s barvami,
umisťovat loga - a výsledek uvidíte vždy okamžitě. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, prostě to zkuste znovu. Jednodušší způsob, jak
získat speciální design neexistuje. Stejný design a barvy lze následně aplikovat na běžecké kombinézy, vesty a čepice, a lze tak sestavit
komplexní kolekci. Jakmile jste spokojeni s návrhem designu, vyplňte firemní informace nebo údaje o týmu, který zastupujete, a přibližný
počet členů týmu a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Ozveme se zpět s nabídkou co nejdříve. Pokud dáte přednost tomu, aby naši návrháři
vytvořili návrh vašeho unikátního designu za vás, jsou vždy připraveni Vám pomoci.
Velkou výhodou jsou nízké minimální počty pro objednávku a pouze 4 týdny potřebné pro výrobu.

SKY BY SWIX

MAZARIN BLUE WOMAN

BLUE MIX MEN

NORWEGIAN MIX
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12096 Bunda Hurricane, dámská
Velikosti: XS-XL

74900
Aurora

Vytvořili jsme ideální produkt pro outdoorové aktivity!
Stylová klasická bunda inspirovaná naši tradiční
lyžařskou větrovkou. Materiál se skládá ze 3 vrstev, které
vás udrží v teple a suchu ať už vás potká jakékoli počasí.
Běžecké lyžování, powerwalking, jogging a volnočasové
aktivity - s touto bundou zvládnete všechno!
Bunda obsahuje pečlivě zpracované designové prvky,
má perfektně padnoucí střih a je specificky upravená
pro dámskou postavu. Chytrý design se stahovací
šňůrkou okolo pasu zaručuje, že bunda dokonale
přilne k tělu v oblasti zad. K bundě jsou přibaleny
tři barevné varianty taháčků zipů, a tak si ji můžete
doladit podle svého.
- Model s dlouhým střihem a zúženým pasem
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Stylová kapuce se stahovací šňůrkou
- Úzké elastické manžety
- Dvě kapsy na zip
- Nenápadný reflexní potisk Sky od Swixu
- Voděodolný a prodyšný materiál
- Propracovaná vnitřní strana s dekorativním
zpracováním švů
Složení materiálu:
3-vrstvý materiál 86% polyester/ 14% spandex.
5000g/m2/24h WP2000mm/H2O/24hod uvnitř
síťovina ze 100 % polyesteru.

94100
Sunset

12086 Bunda Starstruck, dámská
Velikosti: XS-XL

Sport a móda v dokonalé shodě! Znovu jsme se
zamysleli nad konceptem „funkčního designu“
a navrhli zcela unikátní bundu, jakou jste ještě u Swixu
neviděli! Tato tréninková bunda je vhodná pro dámy,
které chtějí vypadat dobře, aniž by slevily z funkčních
vlastností oblečení. Tuto lehkou lyžařskou bundu
budete rády nosit jak při vycházkách do přírody,
tak na lyžích v běžecké stopě. Bunda má na zádech
do volánků nařasený materiál, takže se budete cítit
fantasticky i při tréninku. K bundě jsou přibaleny
tři barevné varianty taháčků zipů, a tak si ji můžete
doladit podle svého.
- Výrazný dámský střih s volánky na zádech
- Bunda má vysoký teplý límec s protektorem zipu
a kapsami na zip
- 100 % funkční bunda z měkkého 3-vrstvého
softshellu
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Límec, kapsa a manžety jsou podšité česanou lycrou
- Decentní reflexní potisk na levém rukávu
- Rychleschnoucí materiál odolný proti vodě a má
dobré prodyšné vlastnosti
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 3-vrstvý softshell 65 % nylon/ 23 %
polyester/ 12 % spandex, WR2000/ MP8000g/m2
límec, kapsy a manžety: česaná lykra 78 % nylon/
22 % spandex.

10000
Černá

12076 Bunda Breeze, dámská
Velikosti: XS-XL

94100
Sunset

Nejlehčí bunda z kolekce Swix Sky! Tato bunda je
vhodná na použití za teplejších dnů ať už na asfaltu
nebo sněhu. Superměkká a pohodlná bunda
s ženským střihem a záhyby na zádech. Díly v podpaží
zajišťují dobrou pohyblivost.
Stylová a elegantní bunda s kontrastními zipy. K bundě
jsou přibaleny tři barevné varianty taháčků zipů, a tak
si ji můžete doladit podle svého.
58900
Mirage

67100
Dusty Green

- Lehká bunda s ženským vzhledem
- Rychleschnoucí materiál
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Zip vpředu, s protektorem
- Praktická náprsní kapsa
Složení materiálu:
Hlavní materiál, ripstop: 100 % nylon.
Podšívka: 92 % polyester/ 8 % lykra.
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22806 Kalhoty Cloudy, dámské
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Navrhli jsme ideální kalhoty na běžecké lyžování pro
ženy! Jedná se o vysoce propracovaný model, co se
týče materiálu, střihu a designu. Každý šev byl navržen
tak, aby ve výsledku zaručoval atraktivní střih. Vybrány
byly ty nejměkčí elastické materiály, aby každá vaše
výprava proběhla v co největším pohodlí.
Tyto tréninkové kalhoty jsou vhodné pro dámy, které
chtějí vypadat dobře, aniž by slevily z funkčních
vlastností oblečení.
74900
Aurora

- Kalhoty s užším střihem
- Kalhoty díky silnější podšívce velmi pohodlně padnou
- 100 % funkční kalhoty ze 3-vrstvého softshellu, se
zadním dílem z česané lycry
- Praktická kapsa na zip vzadu
- Rychleschnoucí, prodyšný materiál odpuzující vodu
- Kalhoty s velkým logem Swix Sky vpředu a malým
reflexním potiskem vzadu
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 3-vrstvý softshell 65 % nylon/ 23 %
polyester/ 12 % spandex, WR2000/ MP8000g/m2.
Podšívka: česaná lykra 78 % nylon/ 22 % spandex.
Zadní díl: česaná lykra 84% polyester/16% spandex.

32146 Kalhoty Orbit, dámské
Velikosti: XS-XL

10087
Černá/Cold Red

Trénink, volný čas a rekreace. Tyto kalhoty s vámi
zvládnou vše! Super měkký a elastický materiál pro
vaše maximální pohodlí. Česaný materiál na vnitřní
straně vás udrží v teple a pohodlí za všech okolností.
Kalhoty mají těsnější střih, kontrastní proužky podél
boků a silnější podšívku, díky které pohodlně padnou.

91401
Cold Red/Černá

- Úzký, atraktivní střih
- Do 4 směrů strečový materiál
- Silnější podšívka pro ještě lépe padnoucí střih
- Super měkký česaný materiál na vnitřní straně
- Praktická kapsa na zip vzadu
- Ploché, měkké švy pro vysokou pohyblivost a pohodlí
- Decentní logo Swix Sky
Složení materiálu:
lykra 84 % polyester/16 % spandex

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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16346 Mikina Atmosphere, dámská
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Fantasticky měkká a strečová mikina, speciálně
navržená pro ženy. Perfektní jako střední vrstva
na výlety na lyžích, ale rovněž vynikající na jogging
v přírodě a indoor trénink. K mikině jsou přibaleny
tři barevné varianty taháčků zipů, a tak si ji můžete
doladit podle svého.

91400
Cold Red

- Ženský vzhled s designovými prvky a zpracovanými
švy na ramenou
- Do 4 směrů strečový materiál
- Směs materiálu s proužky
- Rychleschnoucí materiál
- Vysoký límec se zipem a protektorem zipu
- Elegantní logo natištěné na límci
Složení materiálu:
Směs 65 % nylon/ 23 % polyester/ 12 % spandex

16366 Mikina Nebula, dámská

58900
Mirage

67100
Dusty Green

Nejlepší mikina s kapucí na zimní sezónu,
s elegantními designovými prvky. Měkká a pohodlná
mikina, jako střední vrstva, vás udrží v teple jak před,
tak během a po sportovních aktivitách.
Tato mikina má stahovací šňůrku vzadu pro maximální
pohodlí. Vrchní část je vyrobená z měkkého materiálu
se síťovinou na vnitřní straně. S touto mikinou budete
vypadat skvěle i při tréninku!
K mikině jsou přibaleny tři barevné varianty taháčků
zipů, a tak si ji můžete doladit podle svého.
- Flexibilní střih
- Kapuce a dvě kapsy na zip
- Stahovací šňůrka vzadu
- Smíšený materiál se síťovinou uvnitř
- Rychleschnoucí materiál
- Vysoký límec se zipem a protektorem
- Decentní logo umístěné na spodním okraji rukávu
Složení materiálu:
Úplet ze 100 % polyesteru se síťovinou na vnitřní
straně.
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KAPUCE S ELASTICKOU
PÁSKOU, KTERÁ DRŽÍ
TVAR

PROTEKTOR
VODĚODOLNÉ A PRODYŠNÉ MATERIÁLY
VYROBENO Z PODDAJNÝCH
A LEHKÝCH MATERIÁLŮ

FUNKČNÍ BUNDA
S LEPENÝMI ŠVY

VODĚODOLNÁ
NÁPRSNÍ KAPSA
S OTVOREM NA
KABEL

TVAROVANÉ
RUKÁVY PRO
VĚTŠÍ MOBILITU

DECENTNÍ REFLEXNÍ
PRVKY

2,5 VRSTVÁ BUNDA PRO
KAŽDODENNÍ AKTIVNÍ
POUŽITÍ

ELASTICKÁ STAHOVACÍ
ŠŇŮRKA VE SPODNÍM LEMU
VODĚODOLNÉ ZIPY

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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12061 Bunda Intuition, pánská
Velikosti: S-XXL

79002
Mykonos Blue/Cold Blue

Tato skvělá všestranná bunda byla navržena
pro použití za jakéhokoli počasí! Lehká bunda ze
strečového materiálu, která vás jednoduše přiměje
vyrazit ven! Bunda je prodyšná a odolná proti
vodě - dokonalá pro jakýkoli typ fyzické aktivity
za nejrůznějšího počasí. Vysoce nebo lehce náročné
aktivity? Dlouhé nebo krátké výlety? Lesní stezky
nebo ulice města? Ať už máte v plánu Powerwalk,
běžecké lyžování nebo výlet po horách, s touto
bundou zvládnete jakékoli úklady přírody. Flexibilní
a lehký materiál rovněž znamená, že bunda zabere
minimum místa ve vašem batohu.

76207
Cold Blue/Mykonos Blue

- Flexibilní model s perfektně padnoucím střihem
- Tvarované rukávy
- Funkční bunda s plochými lepenými švy
- 2-5 vrstvý materiál
- Zipy odolné proti vodě
- Nastavitelné pásky na suchý zip na konci rukávů
- Praktická náprsní kapsa s otvorem na provléknutí kabelu
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Decentní reflexní prvky a potisk - logo
- Kapuce s gumičkou, která drží kapuci na místě
Složení materiálu:
100 % polyesterový kepr, WPR 5000mmH2O/ MP 10 000 g/m2
Vnitřní část: 100 % polyester, mechanicky strečový
materiál

12051 Bunda Emotion, pánská
Velikosti: S-XXL

79000
Mykonos Blue

Chystáte se pokořit výzvy divoké přírody nebo se jen
pohodlně projít na vzduchu? Jdete si zaběhat? Nebo
máte v plánu Powerwalk, běžecké lyžování nebo
procházku po lese? Tato bunda vás nezklame při jakémkoli
dobrodružství! Jde o produkt ze segmentu „multisport“,
který se hodí na široký záběr aktivit. Bunda je vyrobena
ze strečového materiálu s funkční membránou, která vás
udrží v suchu i za nepřízně počasí. Límec a vnitřní stranu
kapes jsme podšili česaným trikotem.
- 3-vrstvá bunda s membránou Swix Hydra-VENT
- Úzký střih
- Konce rukávů s měkkým elastickým lemem
- Stahovací spodní lem
- Strečový materiál a perfektně padnoucí střih
- Vysoký límec s pohodlnou podšívkou z česaného
trikotu, zip s protektorem
- Dvě kapsy na zip
- Praktické reflexní designové prvky

51700
Lime

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 3-vrstvý streč 80 % polyester/20 %
PU, WR3000/ MP30000g/m2
Designové prvky 100 % polyester trikot

16331 Mikina Eternity, pánská
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Chystáte se na jogging, Powerwalk nebo indoor
trénink? Nebo vyrážíte do běžecké stopy? Tuto
všestrannou mikinu jsme navrhli jako střední vrstvu,
ale perfektně se hodí i k samostatnému použití. Super
měkký materiál velmi rychle schne a efektivně odvádí
tělesnou vlhkost, takže se cítíte pohodlně během
jakýchkoli aktivit.

79000
Mykonos Blue

51700
Lime

- Těsný střih, vysoký límec
- Směs materiálů
- Zip v předu s protektorem
- Praktická kapsa vzadu
Složení materiálu:
Jersey 44 % nylon, 48 % polyester, 8 % spandex
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12066 Bunda Intuition, dámská
Velikosti: XS-XL

73400
Mazarin Blue

Tato skvělá všestranná bunda byla navržena
pro použití za jakéhokoli počasí! Lehká bunda ze
strečového materiálu, která vás jednoduše přiměje
vyrazit ven! Bunda je prodyšná a odolná proti
vodě - dokonalá pro jakýkoli typ fyzické aktivity
za nejrůznějšího počasí. Vysoce nebo lehce náročné
aktivity? Dlouhé nebo krátké výlety? Lesní stezky
nebo ulice města? Ať už máte v plánu Powerwalk,
běžecké lyžování nebo výlet po horách, s touto
bundou zvládnete jakékoli úklady přírody. Flexibilní
a lehký materiál rovněž znamená, že bunda zabere
minimum místa ve vašem batohu.
- Flexibilní model s perfektně padnoucím střihem
- Tvarované rukávy
- Funkční bunda s plochými lepenými švy
- 2-5 vrstvý materiál
- Zipy odolné proti vodě
- Nastavitelné pásky na suchý zip na konci rukávů
- Praktická náprsní kapsa s otvorem na provléknutí kabelu
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Decentní reflexní prvky a potisk - logo
- Kapuce s gumičkou, která drží kapuci na místě
Složení materiálu:
100 % polyesterový kepr, WPR 5000mmH2O/ MP 10 000 g/m2
Vnitřní část: 100 % polyester, mechanicky strečový
materiál

12056 Bunda Emotion, dámská
Velikosti: XS-XL

Chystáte se pokořit výzvy divoké přírody nebo se jen
pohodlně projít na vzduchu? Jdete si zaběhat? Nebo
máte v plánu Powerwalk, běžecké lyžování nebo
procházku po lese? Tato bunda vás nezklame při jakémkoli
dobrodružství! Jde o produkt ze segmentu „multisport“,
který se hodí na široký záběr aktivit. Bunda je vyrobena
ze strečového materiálu s funkční membránou, která vás
udrží v suchu i za nepřízně počasí. Límec a vnitřní stranu
kapes jsme podšili česaným trikotem.
- 3-vrstvá bunda s membránou Swix Hydra-VENT
- Úzký střih
- Konce rukávů s měkkým elastickým lemem
- Stahovací spodní lem
- Strečový materiál a perfektně padnoucí střih
- Vysoký límec s pohodlnou podšívkou z česaného
trikotu, zip s protektorem
- Dvě kapsy na zip
- Praktické reflexní designové prvky

10000
Černá

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 3-vrstvý streč 80 % polyester/20 %
PU, WR3000/ MP30000g/m2
Designové prvky 100 % polyesterový trikot

16336 Mikina Eternity, dámská
Velikosti: XS-XL

73409
Mazarin Blue/Bright
Fuchsia

Chystáte se na jogging, Powerwalk nebo indoor
trénink? Nebo vyrážíte do běžecké stopy? Tuto
všestrannou mikinu jsme navrhli jako střední vrstvu,
ale perfektně se hodí i k samostatnému použití. Super
měkký materiál velmi rychle schne a efektivně odvádí
tělesnou vlhkost, takže se cítíte pohodlně během
jakýchkoli aktivit.

96173
Bright Fuchsia/ Mazarin
Blue

- Těsný střih, vysoký límec
- Směs materiálů
- Zip v předu s protektorem
- Praktická kapsa vzadu
Složení materiálu:
Jersey 44 % nylon, 48 % polyester, 8 % spandex
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PROTEKTOR

STREČOVÝ MATERIÁL ZARUČUJE
POHODLNĚ PADNOUCÍ STŘIH

2 KAPSY NA ZIP

VYSOKÝ LÍMEC Z PODŠÍVKY
Z ČESANÉ LYKRY

3 VRSTVÁ BUNDA S MEMBRÁNOU
HYDRA VENTTM

MĚKKÁ ELASTICKÁ
PÁSKA V LEMU

ELASTICKÁ STAHOVACÍ
ŠŇŮRKA VE SPODNÍM LEMU
REFLEXNÍ LOGO

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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FUNKČNÍ
OBLEČENÍ
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Funkční oblečení - kombinézy

90577 NordicX, 1-dílná kombinéza ze síťoviny, UNISEX
90573 NordicX, 1-dílná kombinéza z lykry, UNISEX
Velikosti: XXS-XXXL

90577-UL37
Materiál: síťovina

90573-UL37
Materiál: lykra

Popis produktu:
Ti nejlepší lyžaři si vždy vybírají ty nejlepší produkty
a proto norská reprezentace v běžeckém lyžování používá závodní kombinézy Swix každý víkend po celou
zimu! Neuvěřitelně lehká, měkká a strečová. Tento
nový revoluční závodní oblek Swix kompletně ze
síťoviny představuje vynikající izolační vlastnosti díky
schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře
síťoviny. Žádné nepohodlné švy. Jděte do toho!
Složení materiálu:
Do 4 směrů strečová síťovina 81% polyester/19%
elastan.
Pozn.:
Kombinézu lze objednat v teplejším, celolykrovém
provedení.

PROVEDENÍ S LOGY ČESKÉ REPREZENTACE

32521 RaceX 2-dílná závodní kombinéza, pánská
Velikosti: XS-XXL

90010
Červená Elite
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Popis produktu:
Ti nejlepší lyžaři si vždy vybírají ty nejlepší produkty
a proto norská reprezentace v běžeckém lyžování používá závodní kombinézy Swix každý víkend po celou
zimu! Neuvěřitelně lehká, měkká a strečová. Tento
nový revoluční závodní oblek Swix kompletně ze
síťoviny představuje vynikající izolační vlastnosti díky
schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře
síťoviny. Žádné nepohodlné švy. Jděte do toho!
Složení materiálu:
Do 4 směrů strečová síťovina 81% polyester/19%
elastan.
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Funkční oblečení - kombinézy

90047/90647 NordicX, 2-dílná kombinéza ze síťoviny, UNISEX
90043/90643 NordicX, 2-dílná kombinéza z lykry, UNISEX
Velikosti: XXS-XXXL

Vršek
90047-UL35
Materiál: síťovina

Spodek
90647-UL37
Materiál: síťovina

Vršek
90043-UL35
Materiál: lykra

Spodek
90643-UL37
Materiál: lykra

Popis produktu:
Ti nejlepší lyžaři si vždy vybírají ty nejlepší produkty
a proto norská reprezentace v běžeckém lyžování používá závodní kombinézy Swix každý víkend po celou
zimu! Neuvěřitelně lehká, měkká a strečová. Tento
nový revoluční závodní oblek Swix kompletně ze
síťoviny představuje vynikající izolační vlastnosti díky
schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře
síťoviny. Žádné nepohodlné švy. Jděte do toho!
Složení materiálu:
Do 4 směrů strečová síťovina 81% polyester/19%
elastan.
Pozn.:
Vrchní a spodní díly lze objednávat v různých velikostech nezávisle na sobě.

PROVEDENÍ S LOGY ČESKÉ REPREZENTACE
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32526 RaceX 2-dílná závodní kombinéza, dámská
Velikosti: XS-XL

90010
Červená Elite

Popis produktu:
Ti nejlepší lyžaři si vždy vybírají ty nejlepší produkty
a proto norská reprezentace v běžeckém lyžování používá závodní kombinézy Swix každý víkend po celou
zimu! Neuvěřitelně lehká, měkká a strečová. Tento
nový revoluční závodní oblek Swix kompletně ze
síťoviny představuje vynikající izolační vlastnosti díky
schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře
síťoviny. Žádné nepohodlné švy. Jděte do toho!
Složení materiálu:
Do 4 směrů strečová síťovina 81% polyester/19%
elastan.
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Funkční oblečení

15191 Bunda Elite, pánská
Velikosti: S-XXL

90000
Červená

Inovativní bunda vyrobená ze dvou WINDSTOPPERových materiálů s lykrovými panely pro optimální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění vlhkosti od těla,
padnoucímu střihu a pohyblivosti. Laserem vyřezané
otvory v podpaží pro optimální prodyšnost.
• Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost.
• Nový design manžet.
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu.
• Lepené švy a vodě odolné zipy.
• Odolné proti vodě a větru.
Složení materiálu:
Přední díl: Gore Windstopper® 3-vrstvý 92% Polyester, 8% Elastan a Gore Windstopper® 2-vrstvý 100%
Polyester
Strečové panely: 87% polyester, 13% elastan

25111 Kalhoty ProFit Revolution, pánské
Velikosti: S-XXL

To nejlepší z obou světů! Swix hrdě představuje inovaci
v oblečení na běžecké lyžování. Kombinace mikrovlákna a materiálu WINDSTOPPER® v jednom poskytuje
optimální odolnost proti větru a vodě a zároveň zaručuje
vynikající prodyšnost.
• Optimální kombinace materiálu WINDSTOPPER®
a mikrovlákna.
• Reflexní designové prvky pro lepší viditelnost ve tmě.

10000
Černá

• Tvarovaná kolena pro lepší pohyblivost.
• Nabito funkčními prvky.
Složení materiálu:
Vpředu: Gore Windstopper® 3 vrstvy 100% polyester
a mikrovlákno 100 % polyester
Vzadu: 80% polyamid, 20% spandex
Podšívka: 90% nylon 10% spandex
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Funkční oblečení

15196 Bunda Elite, dámská
Velikosti: XS-XL

90000
Červená

Inovativní bunda vyrobená ze dvou
WINDSTOPPERových materiálů s lykrovými panely pro
optimální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění
vlhkosti od těla, padnoucímu střihu a pohyblivosti.
Laserem vyřezané otvory v podpaží pro optimální
prodyšnost.

73409
Mazarin Blue/Bright
Fuchsia

• Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost.
• Nový design manžet.
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu.
• Lepené švy a vodě odolné zipy.
• Odolné proti vodě a větru.
Složení materiálu:
Přední díl: Gore Windstopper® 3-vrstvý 92%
Polyester, 8% Elastan a Gore Windstopper® 2-vrstvý
100% Polyester
Strečové panely: 87% polyester, 13% elastan

25116 Kalhoty ProFit Revolution, dámské
Velikosti: XS-XL

To nejlepší z obou světů! Swix hrdě představuje inovaci
v oblečení na běžecké lyžování. Kombinace mikrovlákna
a materiálu WINDSTOPPER® v jednom poskytuje optimální odolnost proti větru a vodě a zároveň zaručuje
vynikající prodyšnost.
• Optimální kombinace materiálu WINDSTOPPER®
a mikrovlákna.
• Reflexní designové prvky pro lepší viditelnost ve tmě.

10000
Černá

• Tvarovaná kolena pro lepší pohyblivost.
• Nabito funkčními prvky.
Složení materiálu:
Vpředu: Gore Windstopper® 3 vrstvy 100% polyester
a mikrovlákno 100 % polyester
Vzadu: 80% polyamid, 20% spandex
Podšívka: 90% nylon 10% spandex

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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Funkční oblečení

12231 Bunda CarbonX, pánská
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Oblíbená všestranná bunda elitních lyžařů! Optimální
odolnost proti větru a odvádění vlhkosti dělají z této
bundy jedinou svého druhu. Nová generace modelu
Carbon je nyní o 10% lehčí!
• Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost.
• Strečové panely na zádech a na rukávech pro lepší
pohyblivost a prodyšnost.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3vrstvý 71%
polyester/29% PU strečový do 2 směrů.
M.V.P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mm H20.
Strečové díly: 100% Lykra® Made in Italy.

11251 Vesta CarbonX, pánská
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Oblíbená všestranná vesta elitních lyžařů! Optimální
odolnost proti větru a odvádění vlhkosti dělají z této
bundy jedinou svého druhu. Nová generace modelu
Carbon je nyní o 15% lehčí!
• Strečové panely na zádech a na rukávech pro lepší
pohyblivost a prodyšnost.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3vrstvý 71%
polyester/29% PU strečový do 2 směrů.
M.V.P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mm H20.
Strečové díly: 100% Lykra® Made in Italy.

22141 Kalhoty Carbon, pánské
Velikosti: S-XXL

Vynikající celoroční tréninkové kalhoty! Tenké a velmi
lehké, těsně střižené kalhoty s 3-vrstvou membránou
a tvarovanými koleny. Oblíbené kalhoty mezi špičkovými běžeckými lyžaři!
• Strečové díly vzadu, na stehnech a lýtkách pro větší
flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
• Zip na vnější straně nohavic nohavic od kolen dolů.

10000
Černá

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem na spodním okraji nohavic se
silikonovým povrchem.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71% Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.P.10.000g/
m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
Strečové díly: 100% Carvico Lykra®. Made in Italy.
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Funkční oblečení

12236 Bunda CarbonX, dámská
Velikosti: XS-XL

90000
Červená

Oblíbená všestranná bunda elitních lyžařů! Optimální
odolnost proti větru a odvádění vlhkosti dělají z této
bundy jedinou svého druhu. Nová generace modelu
Carbon je nyní o 10% lehčí!
• Tvarované rukávy pro lepší pohyblivost.
• Strečové panely na zádech a na rukávech pro lepší
pohyblivost a prodyšnost.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3vrstvý 71%
polyester/29% PU strečový do 2 směrů.
M.V.P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mm H20.
Strečové díly: 100% Lykra® Made in Italy.

11256 Vesta CarbonX, dámská
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Oblíbená všestranná vesta elitních lyžařů! Optimální
odolnost proti větru a odvádění vlhkosti dělají z této
bundy jedinou svého druhu. Nová generace modelu
Carbon je nyní o 15% lehčí!
• Strečové panely na zádech a na rukávech pro lepší
pohyblivost a prodyšnost.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3vrstvý 71%
polyester/29% PU strečový do 2 směrů.
M.V.P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mm H20.
Strečové díly: 100% Lykra® Made in Italy.

22146 Kalhoty Carbon, dámské
Velikosti: XS-XL

Vynikající celoroční tréninkové kalhoty! Tenké a velmi
lehké, těsně střižené kalhoty s 3-vrstvou membránou
a tvarovanými koleny. Oblíbené kalhoty mezi špičkovými běžeckými lyžaři!
• Strečové díly vzadu, na stehnech a lýtkách pro větší
flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
• Zip na vnější straně nohavic nohavic od kolen dolů.

10000
Černá

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem na spodním okraji nohavic se
silikonovým povrchem.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71% Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.P.10.000g/
m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
Strečové díly: 100% Carvico Lykra®. Made in Italy.
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Funkční oblečení

12691 Bunda Invincible, pánská
Lehká bunda na běžecké lyžování z pohodlného
materiálu ripstop, se strategicky umístěnými
strečovými panely. Perfektní jak na zahřátí, tak
na delší vycházky. Vodu odpuzující a prodyšný vnější
materiál zaručuje, že výpravy do přírody budou
za všech okolností příjemné. Bunda se vyznačuje
propracovaným střihem a praktickými detaily, díky
nimž svoji výkonnost dostanete na maximum.
Do stopy je tahle bunda nepřekonatelná!

Velikosti: S-XXL

79002
Mykonos Blue/Cold Blue

10091
Černá/Petrol

• Úzký střih s 4-směrovou lykrou na zádech.
• Stahovací šňůrka na spodním lemu.
• Tvarované rukávy.
• Vysoký límec s pohodlnou podšívkou z měkké lykry,
s protektorem zipu.
• Praktické manžety z lykry, s otvory na palec.
• Bunda má dvě laserem vyřezané kapsy na zip.
• Lehká podšívka z pohodlné síťoviny.
• Reflexní prvky podél zipu a na zádech.
• Reflexní potisk - logo.
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 66 % nylon/34 % PU, TPU membrána
- WP/MP 10K/1K
Lykrové díly: 84 % polyester/16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex

22821 Kalhoty Invincible, pánské
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Lehké kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného
materiálu ripstop, se strategicky umístěnými
strečovými panely. Perfektní jak na zahřátí, tak
na delší vycházky. Vodu odpuzující a prodyšný vnější
materiál zaručuje, že výpravy do přírody budou
za všech okolností příjemné. Kalhoty se vyznačují
propracovaným střihem a praktickými detaily, díky
nimž svoji výkonnost dostanete na maximum.
Do stopy jsou tyhle kalhoty nepřekonatelné!
• Úzký střih s 4-směrovou lykrou.
• Stahovací šňůrka v pase.
• Tvarované nohavice v kolenou.
• Laserem vyřezané kapsy na zip.
• Lehká podšívka z pohodlné síťoviny.
• Reflexní prvky podél zipu na spodní části.
• Reflexní potisk - logo.
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 66 % Nylon/34 % PU, TPU membrána
- WP/MP 10K/1K
Lykrové díly: 84 % polyester/16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex
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12696 Bunda Invincible, dámská
Lehká bunda na běžecké lyžování z pohodlného
materiálu ripstop, se strategicky umístěnými
strečovými panely. Perfektní jak na zahřátí, tak
na delší vycházky. Vodu odpuzující a prodyšný vnější
materiál zaručuje, že výpravy do přírody budou
za všech okolností příjemné. Bunda se vyznačuje
propracovaným střihem a praktickými detaily, díky
nimž svoji výkonnost dostanete na maximum.
Do stopy je tahle bunda nepřekonatelná!

Velikosti: XS-XL

10087
Černá/Cold Red

94100
Sunset

74900
Aurora

• Úzký střih s 4-směrovou lykrou na zádech.
• Stahovací šňůrka na spodním lemu.
• Tvarované rukávy.
• Vysoký límec s pohodlnou podšívkou z měkké lykry,
s protektorem zipu.
• Praktické manžety z lykry, s otvory na palec.
• Bunda má dvě laserem vyřezané kapsy na zip.
• Lehká podšívka z pohodlné síťoviny.
• Reflexní prvky podél zipu a na zádech.
• Reflexní potisk - logo.
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 66 % nylon/34 % PU, TPU membrána
- WP/MP 10K/1K
Lykrové díly: 84 % polyester/16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex

22826 Kalhoty Invincible, dámské
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Lehké kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného
materiálu ripstop, se strategicky umístěnými
strečovými panely. Perfektní jak na zahřátí, tak
na delší vycházky. Vodu odpuzující a prodyšný vnější
materiál zaručuje, že výpravy do přírody budou
za všech okolností příjemné. Kalhoty se vyznačují
propracovaným střihem a praktickými detaily, díky
nimž svoji výkonnost dostanete na maximum.
Do stopy jsou tyhle kalhoty nepřekonatelné!
• Úzký střih s 4-směrovou lykrou.
• Stahovací šňůrka v pase.
• Tvarované nohavice v kolenou.
• Laserem vyřezané kapsy na zip.
• Lehká podšívka z pohodlné síťoviny.
• Reflexní prvky podél zipu na spodní části.
• Reflexní potisk - logo.
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 66 % Nylon/34 % PU, TPU membrána
- WP/MP 10K/1K
Lykrové díly: 84 % polyester/16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex
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Funkční oblečení

12521 Bunda Adrenaline, pánská
Velikosti: S-XXL

69000
Petrol

22851 Kalhoty Adrenaline, pánské
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Příjemná bunda na běžecké lyžování z pohodlného
elastického materiálu se strategicky rozmístěnými
strečovými panely. Materiál strečový do 4 směrů
zajišťuje ideální mobilitu a optimální rotaci paží při
pohybování hůlkami. Bunda má řadu praktických prvků
a vlastností, díky kterým zvýšíte svoji výkonnost!

10090
Černá/Mykonos Blue

Rádi se poklidně procházíte v přírodě? Nebo prahnete
po přívalu adrenalinu v lyžařských stopách? Ať už
se chcete jen zahřát nebo vyrážíte na delší výpravu,
s touto bundou zvládnete obojí.
- Úzký střih, záda s lykrou elastickou do 4-směrů
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Vysoký, prošívaný límec s podšívkou z měkké lykry
a protektorem
- Praktické manžety z lykry s otvorem na palec
- Dvě kapsy na zip
- Lehká podšívka z pohodlné síťoviny
- Reflexní prvky podél zipu a panelů na zádech
Složení materiálu:
Hlavní materiál: mikrovlákno 4-směry 90 % polyester
10 % spandex
Lykrové díly: 84 % polyester 16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex

Příjemné kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného
elastického materiálu se strategicky umístěnými
lykrovými panely na zadní straně.
Materiál strečový do 4 směrů zajišťuje ideální
mobilitu a rotaci nohou při lyžování. Kalhoty mají řadu
praktických prvků a vlastností, díky kterým zvýšíte
svoji výkonnost!
Rádi se poklidně procházíte v přírodě? Nebo prahnete
po přívalu adrenalinu v lyžařských stopách? Ať už
se chcete jen zahřát nebo vyrážíte na delší výpravu,
s těmito kalhotami zvládnete obojí.
- Těsné kalhoty s do 4 směrů elastickou lykrou
na zadní straně
- Stahovací šňůrka v pase
- Tvarovaná kolena
- Dvě kapsy na zip
- Lehká podšívka z pohodlné síťoviny
- Reflexní prvky podél zipů a na nohavicích
Složení materiálu:
Hlavní materiál: mikrovlákno elastické do 4 směrů
90 % polyester 10 % spandex
Lykrové díly: 84 % polyester 16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex
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Funkční oblečení

12526 Bunda Adrenaline, dámská
Velikosti: XS-XL

74900
Aurora

22856 Kalhoty Adrenaline, dámské
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Příjemná bunda na běžecké lyžování z pohodlného
elastického materiálu se strategicky rozmístěnými
strečovými panely. Materiál strečový do 4 směrů
zajišťuje ideální mobilitu a optimální rotaci paží při
pohybování hůlkami. Bunda má řadu praktických prvků
a vlastností, díky kterým zvýšíte svoji výkonnost!

10087
Černá/Cold Red

Rádi se poklidně procházíte v přírodě? Nebo prahnete
po přívalu adrenalinu v lyžařských stopách? Ať už
se chcete jen zahřát nebo vyrážíte na delší výpravu,
s touto bundou zvládnete obojí.
- Úzký střih, záda s lykrou elastickou do 4-směrů
- Stahovací šňůrka na spodním lemu
- Vysoký, prošívaný límec s podšívkou z měkké lykry
a protektorem
- Praktické manžety z lykry s otvorem na palec
- Dvě kapsy na zip
- Lehká podšívka z pohodlné síťoviny
- Reflexní prvky podél zipu a panelů na zádech
Složení materiálu:
Hlavní materiál: mikrovlákno 4-směry 90 % polyester
10 % spandex
Lykrové díly: 84 % polyester 16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex

Příjemné kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného
elastického materiálu se strategicky umístěnými
lykrovými panely na zadní straně.
Materiál strečový do 4 směrů zajišťuje ideální
mobilitu a rotaci nohou při lyžování. Kalhoty mají řadu
praktických prvků a vlastností, díky kterým zvýšíte
svoji výkonnost!
Rádi se poklidně procházíte v přírodě? Nebo prahnete
po přívalu adrenalinu v lyžařských stopách? Ať už
se chcete jen zahřát nebo vyrážíte na delší výpravu,
s těmito kalhotami zvládnete obojí.
- Těsné kalhoty s do 4 směrů elastickou lykrou
na zadní straně
- Stahovací šňůrka v pase
- Tvarovaná kolena
- Dvě kapsy na zip
- Lehká podšívka z pohodlné síťoviny
- Reflexní prvky podél zipů a na nohavicích
Složení materiálu:
Hlavní materiál: mikrovlákno elastické do 4 směrů
90 % polyester 10 % spandex
Lykrové díly: 84 % polyester 16 % spandex
Podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex
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12221 Bunda Geilo, pánská
Velikosti: S-XXL

10039
Černá/Aqua

Lehká, 3 vrstvá softshellová bunda s osvědčenou
membránou Swix Hydra-VENT™. Perfektní na lehčí
trénink.

79007
Frozen Spring

76200
Cold Blue

• 3 vrstvá softshellová bunda
• Membrána Hydra-VENT™
• Lykrový panel pro lepší mobilitu
• Reflexní designové prvky
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex
Doplňky: 90% nylon, 10% elastan

22181 Kalhoty Geilo, pánské
Velikosti: S-XXL

3 vrstvé softshellové kalhoty s lykrou a osvědčenou
membránou Swix Hydra-VENT™. Perfektní na trénink
o menší zátěži.
• 3 vrstvá softshellová bunda
• Membrána Hydra-VENT™
• Lykrový panel pro lepší mobilitu
• Reflexní designové prvky

10000
Černá

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex
Doplňky: 90% nylon, 10% elastan
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12226 Bunda Geilo, dámská
Velikosti: XS-XL

10043
Černá/Bright Fuchsia

Lehká, 3 vrstvá softshellová bunda s osvědčenou
membránou Swix Hydra-VENT™. Perfektní na lehčí
trénink.

94100
Sunset

96100
Bright Fuchsia

• 3 vrstvá softshellová bunda
• Membrána Hydra-VENT™
• Lykrový panel pro lepší mobilitu
• Reflexní designové prvky
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu
Složení materiálu:
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex
Doplňky: 90% nylon, 10% elastan

22186 Kalhoty Geilo, dámské
Velikosti: XS-XL

3 vrstvé softshellové kalhoty s lykrou a osvědčenou
membránou Swix Hydra-VENT™. Perfektní na trénink
o menší zátěži.
• 3 vrstvá softshellová bunda
• Membrána Hydra-VENT™
• Lykrový panel pro lepší mobilitu
• Reflexní designové prvky

10000
Černá

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex
Doplňky: 90% nylon, 10% elastan
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12191 Bunda Lillehammer, pánská
Velikosti: S-XXL

Bunda pro ty, kdo chtějí teplý a pohodlný svršek, nejen
na lyžování, ale na ostatní aktivity jako je turistika,
jogging, cyklistika.
• Softshellová bunda s membránou vpředu a na rukávech. Odolné proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu.

90000
Červená

76200
Modrá Cold

Složení materiálu:
100 % polyester

22191 Kalhoty Lillehammer, pánské
Velikosti: S-XXL

10000
Černá

Pro ty, kdo chtějí teplé a pohodlné kalhoty, nejen
na lyžování, ale na ostatní aktivity jako je turistika,
jogging, cyklistika.
• Softshellové kalhoty s membránou vpředu.
Odolné proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Zapínání na zip a cvoček.
• Širší nohavice pro víc ”nenucený” vzhled.
• Zip od kolen dolů pro snazší oblékání.
Složení materiálu:
100 % polyester

11231 Reflexní vesta Flash, Unisex
Velikosti: XXS-XXL

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

50000
Žlutá

• Velká, praktická kapsa vzadu
• Velké reflexní panely
Složení materiálu:
100% nylon
Panel ze síťoviny:
100% polyester
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Funkční oblečení

12196 Bunda Lillehammer, dámská
Velikosti: XS-XL

Bunda pro ty, kdo chtějí teplý a pohodlný svršek, nejen
na lyžování, ale na ostatní aktivity jako je turistika,
jogging, cyklistika.
• Softshellová bunda s membránou vpředu a na rukávech. Odolné proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu.

74900
Aurora

96100
Bright Fuchsia

Složení materiálu:
100 % polyester

22196 Kalhoty Lillehammer, dámské
Velikosti: XS-XL

10000
Černá

Pro ty, kdo chtějí teplé a pohodlné kalhoty, nejen
na lyžování, ale na ostatní aktivity jako je turistika,
jogging, cyklistika.
• Softshellové kalhoty s membránou vpředu.
Odolné proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Zapínání na zip a cvoček.
• Širší nohavice pro víc ”nenucený” vzhled.
• Zip od kolen dolů pro snazší oblékání.
Složení materiálu:
100 % polyester
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12871 Bunda Xtraining, pánská
Velikosti: S-XXL

79002
Mykonos Blue/Cold Blue

Lehká bunda z mikrovlákna s funkční podšívkou ze
síťoviny a velkými strečovými panely na zádech. Vynikající celoroční bunda na trénink a procházky v přírodě.
Vyztužený lykrový límec.
• Měkké lykrové manžety pro větší pohodlí
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu
• Dvě praktické kapsy
• Odolná proti větru a vodě
Materiál: 100% polyester
Strečové panely: 82% polyester, 18% spandex

22981 Kalhoty Xtraining, pánské
Velikosti: S-XXL

Lehké kalhoty z mikrovlákna s funkční podšívkou ze
síťoviny a velkými strečovými panely na zadní straně.
Vynikající celoroční kalhoty na trénink a procházky
v přírodě.
• Elastická stahovací šňůrka v pase.
• Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

Složení materiálu: 100% polyester
Strečové panely: 82% polyester, 18% spandex

22661 Kalhoty Universal X, pánské
Velikosti: S-XXL

Pohodlné všestranné tréninkové kalhoty se stahovací
šňůrkou v pase a dodatečným zapínáním na knoflíčky.
-Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou.
-Obousměrné zipy po celé délce od pasu dolů.
-Anatomicky střižená kolena pro lepší mobilitu.
-Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

48

Swix - Katalog podzim zima 16-17

Složení materiálu:
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě
Strečové panely: 100% polyester
Podšívka: 100% polyesterová síťovina

		08102907			37.50
750.0
			0.00000

Funkční oblečení

12876 Bunda Xtraining, dámská
Velikosti: XS-XL

Lehká bunda z mikrovlákna s funkční podšívkou ze
síťoviny a velkými strečovými panely na zádech. Vynikající celoroční bunda na trénink a procházky v přírodě.
Vyztužený lykrový límec.
• Měkké lykrové manžety pro větší pohodlí
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu
• Dvě praktické kapsy
• Odolná proti větru a vodě

94200
Peach

Materiál: 100% polyester
Strečové panely: 82% polyester, 18% spandex

22986 Kalhoty Xtraining, dámské
Velikosti: XS-XL

Lehké kalhoty z mikrovlákna s funkční podšívkou ze
síťoviny a velkými strečovými panely na zadní straně.
Vynikající celoroční kalhoty na trénink a procházky
v přírodě.
• Elastická stahovací šňůrka v pase.
• Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

Složení materiálu: 100% polyester
Strečové panely: 82% polyester, 18% spandex

22666 Kalhoty Universal X, dámské
Velikosti: XS-XL

Pohodlné všestranné tréninkové kalhoty se stahovací
šňůrkou v pase a dodatečným zapínáním na knoflíčky.
-Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou.
-Obousměrné zipy po celé délce od pasu dolů.
-Anatomicky střižená kolena pro lepší mobilitu.
-Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

Složení materiálu:
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě
Strečové panely: 100% polyester
Podšívka: 100% polyesterová síťovina
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18041 Péřová bunda Romsdal 2, pánská
Velikosti: S-XXL
Obléknout nebo sbalit. Bunda Romsdal je ideální
společník na outdoorové sportovní aktivity. Snadno
ji sbalíte a uložíte, jakmile se udělá příliš teplo. Komprimovatelná péřová bunda, s lehkým materiálem
ripstop. Udrží vás v teple, když to potřebujete. Kapuce se stahovací šňůrkou, dvě kapsy na zip, jedna
vnitřní kapsa, elastické manžety na rukávech a dolní
lem. Péřová izolace a odolná úprava odpuzující vodu.
Složení materiálu:
100% nylon 20D-DWR úprava odpuzující vodu
Izolace: bílé kachní peří 125g (90% prachové peří,
10% peří)
76200
Cold Blue/ Černá
Podšívka: černá

19011 Prošívané kalhoty Romsdal, krátké, pánské
Velikosti: S-XXL

80g izolace dokonale stačí k zachování “lehkého”
vzhledu a udržení vašich kvadricepsů v teple. Dva
zipy od pasu dolů po celé délce na stranách nohavic
pro snadné oblékání a svlékání. Strečové panely
na bocích pro perfektně padnoucí střih a flexibilitu.
Kapsa na zip vzadu a strečový stahovací pas.
Složení materiálu:
100% nylon 20D-DWR úprava odpuzující vodu
Vyztužení: prošití 100g

10000
Černá
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Funkční oblečení

18106 Péřový kabát Romsdal, dámský
Velikosti: XS-XL

Obléknout nebo sbalit. Péřový kabát Romsdal je
ideální společník na outdoorové sportovní aktivity.
Snadno jej sbalíte a uložíte, jakmile se udělá příliš
teplo. Komprimovatelný péřový kabát, s lehkým
materiálem ripstop. Udrží vás v teple, když to
potřebujete. Kapuce se stahovací šňůrkou, dvě
kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa, elastické manžety
na rukávech a dolní lem. Péřová izolace a odolná
úprava odpuzující vodu.

10097
Černá/Tundra Blue

76300
Tundra Blue

Složení materiálu:
100% nylon 20D-DWR úprava odpuzující vodu
Izolace: bílé kachní peří 125g (90% prachové peří,
10% peří)

18046 Péřová bunda Romsdal 2, dámská
Velikosti: XS-XL
Obléknout nebo sbalit. Bunda Romsdal je ideální
společník na outdoorové sportovní aktivity. Snadno
ji sbalíte a uložíte, jakmile se udělá příliš teplo. Komprimovatelná péřová bunda, s lehkým materiálem
ripstop. Udrží vás v teple, když to potřebujete. Kapuce se stahovací šňůrkou, dvě kapsy na zip, jedna
vnitřní kapsa, elastické manžety na rukávech a dolní
lem. Péřová izolace a odolná úprava odpuzující vodu.
Složení materiálu:
100% nylon 20D-DWR úprava odpuzující vodu
Izolace: bílé kachní peří 125g (90% prachové peří,
10% peří)
76310
Černá / Tundra Blue
Podšívka: Mazarin Blue

19016 Prošívaná sukně Romsdal 2, dámská
Velikosti: XS-XL

80g izolace dokonale stačí k zachování “lehkého”
vzhledu a udržení vašich kvadricepsů v teple. Dva
zipy od pasu dolů po celé délce na stranách nohavic
pro snadné oblékání a svlékání. Strečové panely
na bocích pro perfektně padnoucí střih a flexibilitu.
Kapsa na zip vzadu a strečový stahovací pas.
Složení materiálu:
100% nylon 20D-DWR úprava odpuzující vodu
Vyztužení: prošití 100g

76300
Tundra Blue

10000
Černá
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STŘEDNÍ
VRSTVA

16211 Mikina RaceX Warm, pánská
Velikosti: S-XXL

90900
Norwegian Mix

Vysoce kvalitní mikina, k užití jako střední vrstva,
vyvinutá, aby vás udržela v teple a suchu, ať už při
aktivním tréninku, nebo jen do chladného počasí.
RaceX Warm je vyrobená ze dvou kombinovaných
materiálů Polartec, čímž bylo dosaženo jak kvalitní
práce s teplem, tak přesně padnoucího střihu. Hlavní
materiál, Polartec® Thermal Pro®, představuje
jedinečnou kombinaci vysoké izolační schopnosti
a nízké hmotnosti, přičemž si zachovává perfektní
prodyšnost.
• Materiál Polartec®
• Vysoké izolační schopnosti při nízké hmotnosti
• Vysoký a pohodlný límec
• Rychleschnoucí
• Lykrové manžety s otvory na palec
Složení materiálu:
100% polyester
Boční panely: 54% polyester,34% nylon, 12%
spandex
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16231 Mikina Starlit polo, pánská
Velikosti: S-XXL

Mikina se „sportovním” designem ze strukturovaného
flísu pro lepší izolaci. Rukávy s otvorem na palec pro
lepší prevenci pronikání chladu rukávem k tělu.
• Strukturovaný flís; 220 gramů/m²
• Otvory na palec
• Kapsa na zip

99900
Červená - mix

10000
Černá

Složení materiálu:
100% polyester

16236 Mikina Starlit polo, dámská
Velikosti: XS-XL

Mikina se „sportovním” designem ze strukturovaného
flísu pro lepší izolaci. Rukávy s otvorem na palec pro
lepší prevenci pronikání chladu rukávem k tělu.
• Strukturovaný flís; 220 gramů/m²
• Otvory na palec
• Kapsa na zip

76100
Ice Blue

96100
Bright Fuchsia

Složení materiálu:
100% polyester

16216 Mikina RaceX Warm, dámská
Velikosti: XS-XL

90900
Norwegian Mix

Vysoce kvalitní mikina, k užití jako střední vrstva,
vyvinutá, aby vás udržela v teple a suchu, ať už při
aktivním tréninku, nebo jen do chladného počasí.
RaceX Warm je vyrobená ze dvou kombinovaných
materiálů Polartec, čímž bylo dosaženo jak kvalitní
práce s teplem, tak přesně padnoucího střihu. Hlavní
materiál, Polartec® Thermal Pro®, představuje
jedinečnou kombinaci vysoké izolační schopnosti
a nízké hmotnosti, přičemž si zachovává perfektní
prodyšnost.
• Materiál Polartec®
• Vysoké izolační schopnosti při nízké hmotnosti
• Vysoký a pohodlný límec
• Rychleschnoucí
• Lykrové manžety s otvory na palec
Složení materiálu:
100% polyester
Boční panely: 54% polyester,34% nylon, 12%
spandex
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Junior

JUNIOŘI
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Junioři
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Junioři

90043 Dvoudílná kombinéza Nordic X pro juniory, boy / girl

Velikosti: 6/8 - 14/16

Vršek
90043-KL01

X_boy

Spodek
90643-KS01

Boubles_girl
X_boy

Boubles_girl
Čepice 90713-UF01
Velikosti: 53, 56

90021-KL02 Bunda Star X pro juniory, boy/girl
90651-KS01 Kalhoty Star X pro juniory, boy/girl

X_boy

Boubles_girl

90011-KN01 Vesta Star X pro juniory, boy/girl

X_boy
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Junioři

12842 Bunda Epic pro juniory
Velikosti: 116,128,140,152,164

96100
Bright Fuchsia

72000
Royal Blue

Lehké všestranné kalhoty z mikrovlákna a podšívkou
z funkční síťoviny. Tyto kalhoty byly specificky
navrženy pro turistiku a rekreační využití kdykoli
během roku, avšak hodí se dobře i na lehčí trénink.
• Vyztužený lykrový límec.
• Měkké manžety z lykry pro větší pohodlí.
• Elastická stahovací šňůrka na spodním lemu.
• Dvě kapsy na zip.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% polyester

22512 Kalhoty Epic pro juniory
Velikosti: 116,128,140,152,164

Lehké všestranné kalhoty z mikrovlákna a podšívkou
z funkční síťoviny. Tyto kalhoty byly specificky navrženy pro turistiku a rekreační využití kdykoli během roku,
avšak hodí se dobře i na lehčí trénink.
• Elastická stahovací šňůrka v pase.
• Zip na zadní straně nohavic od kolen dolů.
• Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

Složení materiálu:
100% polyester

22662 Kalhoty Universal X pro juniory
Velikosti: 116,128,140,152,164

Pohodlné všestranné tréninkové kalhoty se stahovací
šňůrkou v pase a dodatečným zapínáním na knoflíčky.
• Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou.
• Obousměrné zipy po celé délce od pasu dolů.
• Anatomicky střižená kolena pro lepší mobilitu.
• Odolné proti větru a vodě.

10000
Černá

Složení materiálu:
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě
Strečové panely: 100% polyester
Podšívka: 100% polyesterová síťovina
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Čepice pro juniory

46595 Čepice Tradition flash pro juniory
Velikosti: 53

Čepice Tradition je pokračováním ve vývoji našeho
po léta nejprodávanějšího modelu. Zachováno bylo
složení materiálu, směs vlna-akryl, zatímco střih jsme
ještě vylepšili, aby čepice lépe seděla.
Složení materiálu:
70% akryl, 30% vlna
Podšívka: 92% polypropylen, 8% spandex

72000
Royal Blue

73409
Mazarin Blue/Bright
Fuchsia

46592 Čepice Vilje pro juniory
Velikosti: OS

Tato čepice má poněkud volnější střih a je vyrobena ze
směsi vlny a akrylu (50:50) pro větší teplo a pohodlí.
Díky vyšívaným prvkům a velké bambuli je tato čepice
“klasická a trendy” zároveň.
Složení materiálu:
50% akryl, 50% vlna
Podšívka: 92% polypropylen, 8% spandex

90900
Norwegian Mix
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Rukavice pro juniory

H0462 Rukavice Triac Pro pro juinory
Velikosti: S-XL

Běžecké rukavice SWIX pro juniory s novým designem
a anatomickým střihem pro kvalitní výkonnost.
• Vnější strana z materiálu Wind Blocker.
• Race Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a cit v rukou.
• Vroubkované prsty a hřbet palce z froté.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

• Elastická lykrová manžeta s taháčkem pro snadné
oblékání.
Složení materiálu:
100% tkanina

H0205 Rukavice Star XC pro juniory
Velikosti: S-XL

Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem a reflexními prvky. Dlaň z materiálu Chamude
a lykrová manžeta se stahovací šňůrkou. Zesílený
palec a dlaň. Česaná podšívka poly. Vrch palce pro
otírání potu.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka zčesaného materiálu poly.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

Složení materiálu:
100% tkanina

H0372 Rukavice Star XC 100 pro juniory
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem, reflexními prvky a kontrastními švy. Dlaň
z materiálu Chamude a pletená manžeta se stahovací
šňůrkou. Zesílený palec a dlaň s nárazy absorbujícím
materiálem SWIX Shock-Eze. Podšívka SWIX-Dry. Vrch
palce pro otírání potu.

12102
Cold Grey/Mazarin Blue

• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem.
• Podšívka SWIX-Dry.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% tkanina

60

Swix - Katalog podzim zima 16-17

		08102907			37.50
750.0
			0.00000

H0332 Palčáky Split mitts pro juniory
Velikosti: S-XL

Ripstop na vnější straně s reflexními prvky. Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec a dlaň. Pletená
manžeta. Podšívka SWIX-Dry. Vrchní strana palce pro
otírání potu. Prodyšná membrána Hydra-VENT. Izolace
Primaloft.
Složení materiálu:

96100
Bright Fuchsia

69000
Petrol

100% tkanina
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FUNKČNÍ PRÁDLO
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Funkční prádlo

40451 RaceX funkční prádlo, triko kr. rukáv, pánské
Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží
• Úprava proti zápachu

00000
Jasně bílá

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

40411 RaceX funkční prádlo, triko dl. rukáv, pánské
Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží

10008
Černá/Bílá

00000
Jasně bílá

• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

40421 RaceX funkční prádlo, triko se stojáčkem na zip, pánské
Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží

10008
Černá/Bílá

00000
Jasně bílá

• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester
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Funkční prádlo

40456 RaceX funkční prádlo, triko kr. rukáv, dámské
Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží
• Úprava proti zápachu

00000
Jasně bílá

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

40416 RaceX funkční prádlo, triko dl. rukáv, dámské
Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží

94100
Sunset

00000
Jasně bílá

• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

40426 RaceX funkční prádlo, triko se stojáčkem na zip, dámské
Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží

94100
Sunset

00000
Jasně bílá

• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester
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Funkční prádlo

41411 RaceX funkční prádlo, kalhoty, pánské
Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Úprava proti zápachu

10008
Černá/Bílá

00000
Jasně bílá

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

41416 RaceX funkční prádlo, kalhoty, dámské
Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí.
• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Úprava proti zápachu

94200
Peach

• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester
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Bodywear
RACEX LIGHT
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Funkční prádlo

40501 RaceX Light funkční prádlo, triko kr. rukáv, pánské
Velikosti: S-XXL

51701
Lime

Funkční prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
na základě naší kolekce, která zvítězila v testech
spodního prádla, a je určena k použití při vysoce
náročných aktivitách za teplejších podmínek. Prádlo
je lehké a výborně odvádí vlhkost. Vyvinuto v úzké
spolupráci s textilními inženýry. Ideální kombinaci
perfektně padnoucího střihu a funkčních materiálů
rovněž otestoval náš tým špičkových sportovců.
76201
Cold Blue

10086
Černá

• Maximální prodyšnost
• Super-elastické, do 4 směrů
• Bezešvé díly v podpaží
• Ultra lehký materiál
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

68

Swix - Katalog podzim zima 16-17

		08102907			37.50
750.0
			0.00000

Funkční prádlo

40506 RaceX Light funkční prádlo, triko kr. rukáv, dámské
Velikosti: XS-XL

51702
Lime

Funkční prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
na základě naší kolekce, která zvítězila v testech
spodního prádla, a je určena k použití při vysoce
náročných aktivitách za teplejších podmínek. Prádlo
je lehké a výborně odvádí vlhkost. Vyvinuto v úzké
spolupráci s textilními inženýry. Ideální kombinaci
perfektně padnoucího střihu a funkčních materiálů
rovněž otestoval náš tým špičkových sportovců.
96105
Bright Fuchsia

57001
Fire

• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Bezešvé díly v podpaží
• Ultra lehký materiál
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

40526 RaceX Light funkční prádlo, tílko, dámské
Velikosti: XS-XL

56002
Flame

Funkční prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
na základě naší kolekce, která zvítězila v testech
spodního prádla, a je určena k použití při vysoce
náročných aktivitách za teplejších podmínek. Prádlo
je lehké a výborně odvádí vlhkost. Vyvinuto v úzké
spolupráci s textilními inženýry. Ideální kombinaci
perfektně padnoucího střihu a funkčních materiálů
rovněž otestoval náš tým špičkových sportovců.
96104
Bright Fuchsia

10000
Černá

• Maximální prodyšnost
• Superelastické, do 4 směrů
• Bezešvé díly v podpaží
• Ultra lehký materiál
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování

00000
Jasně bílá

• Design ”X fit”
Složení materiálu:
100 % polyester

NB! NAJDETE I V KOLEKCI LÉTO 2016
Swix - Katalog podzim zima 16-17
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ČEPICE
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Čepice

46566 Čepice Race ultimate lite
Velikosti: 56,58

Čepice Race Ultimate Light je ušitá ze síťoviny
a česané lykry. Tato kombinace poskytuje perfektní
rovnováhu mezi izolačními vlastnostmi a odváděním
vlhkosti. Čepice se hodí do mírnějších zimních dní.
Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex
Síťovina: 85% polyester, 15% spandex 165g

90900
Norwegian Mix

00000
Jasně bílá

10000
Černá

46564 Čepice Race ultra light
Velikosti: 56,58

Čepice Race Ultra light je ta nejtenčí v produktové
řadě a hodí se perfektně na teplejší dny. Struktura ze
síťoviny poskytuje vynikající ventilaci a zároveň dobře
izoluje.
Složení materiálu:
85% polyester 15% spandex 165g

00000
Jasně bílá

10000
Černá

46579 Čepice Versitile
Velikosti: 56,58

Čepice s dobře padnoucím střihem vyrobená z polyesterové tkaniny pro všestranné použití. Materiál je
strečový a dobře prodyšný. Střih je navržen tak, aby se
čepice dala přetáhnout hodně nízko přes uši. Zdvojený
materiál na čele a na uších zaručuje, že vám v této
čepici bude teplo i v extra chladných dnech.

00000
Jasně bílá

10000
Černá

96100
Bright Fuchsia

76300
Tundra Blue

90000
Červená

• Materiál Polyknit
• Zdvojený materiál na exponovaných místech
• Dobře kryje uši
Složení materiálu:
87% polyester, 13% elastan

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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Čepice

46565 Čepice Race light
Velikosti: 56,58

Race Light je druhá nejlehčí čepice v produktové
řadě a hodí se do mírně chladných zimních dní. Lehká
česaná lykra zaručuje dobrou izolaci a zároveň je
dostatečně prodyšná.
Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 330g

00000
Jasně bílá

10000
Černá

46570 Čelenka Race ultra light
Velikosti: 56,58

Čelenka Race Ultra light je ta nejtenčí v produktové
řadě a hodí se perfektně na teplejší dny. Struktura ze
síťoviny poskytuje vynikající ventilaci a zároveň dobře
izoluje.
Složení materiálu:
85% polyester 15% spandex 165g

00000
Jasně bílá

10000
Černá

46571 Čelenka Race warm
Velikosti: 56,58

Race Warm je teplá závodní čelenka vhodná do relativně chladných dní. Silná česaná lykra poskytuje
vynikající izolaci, přičemž nesnižuje dobré odvádění
vlhkosti.
Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 380g
Síťovina: 85% polyester, 15% spandex 165g

00000
Jasně bílá
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Čepice

46567 Čepice Race warm
Velikosti: 56,58

Race Warm je teplá závodní čepice vhodná do relativně chladných dní. Silná česaná lykra poskytuje vynikající izolaci, přičemž nesnižuje dobré odvádění vlhkosti.
Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 380g
Síťovina: 85% polyester, 15% spandex 165g

00000
Jasně bílá

10000
Černá

46568 Čepice Race warm, dámská
Velikosti: 56,58

Dámská čepice Race Warm je teplá závodní čepice
vhodná do relativně chladných dní. Silná česaná lykra
poskytuje vynikající izolaci, přičemž nesnižuje dobré
odvádění vlhkosti. Dámské designové prvky a otvor
vzadu na protažení culíku.
Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 380g
Síťovina: 85% polyester, 15% spandex 165g

94200
Peach

46569 Čepice Race warm WINDSTOPPER
Velikosti: 56,58

10000
Černá

Race Warm WINDSTOPPER je teplá závodní čepice
vhodná do chladných a nebo deštivých/větrných dní.
Silná česaná lykra v kombinaci s díly WINDSTOPPER
v přední části zaručují vynikající izolaci a ochranu před
přírodními živly.
Složení materiálu:
Windstopper: 92% PES 8%El,
Podklad: 92% PES 8% El,
Laminace: 89%PES, 7%El, 4% ePTFE
Lykra: 87% polyester, 13% spandex 380g

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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Čepice

46575 Čepice Tradition flash
Velikosti: 56,58

Čepice Tradition Flash je pokračováním ve vývoji našeho po léta nejprodávanějšího modelu. Zachováno bylo
složení materiálu, směs vlna-akryl, zatímco střih jsme
ještě vylepšili, aby čepice lépe seděla. Tato čepice
obsahuje reflexní vyšívané prvky.
Složení materiálu:
70% akryl, 30% vlna
Podšívka: 92% polypropylen, 8% spandex

72000
Royal Blue

46574 Čepice Tradition
Velikosti: 56,58
Čepice Tradition je pokračováním ve vývoji našeho
po léta nejprodávanějšího modelu. Zachováno bylo
složení materiálu, směs vlna-akryl, zatímco střih jsme
ještě vylepšili, aby čepice lépe seděla.

00000
Jasně bílá

10000
Černá

96100
Bright Fuchsia
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12300
Silver Sconce

Složení materiálu:
70% akryl, 30% vlna
Podšívka: 92% polypropylen, 8% spandex
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Čepice

46589 Čepice Kardis
Velikosti: OS

Čepice vyrobená z vlny a akrylu v poměru 50:50
s podšívkou z flísu okolo uší pro extra teplo a pohodlí.
Velmi hezká, trendy čepice s proužkovaným pletacím
vzorem.
Složení materiálu:
50% akryl, 50% vlna
Podšívka: 100% polyester

74900
Aurora

46590 Čepice Tyri
Velikosti: OS

Čepice s volnějším střihem vyrobená z vlny a akrylu
v poměru 50:50 pro extra teplo a pohodlí. Čepice
s klasickým, ale stále trendy designem.
Složení materiálu:
50% akryl, 50% vlna

67100
Dusty Green

46584 Čepice Tigne
Velikosti: OS

Tigne je dvouvrstvá pletená čepice vyrobená
z u Swixu dobře známé směsi vlny a akrylu. Čepici lze
použít i naruby. Každá strana je jinak barevná a má
jinou strukturu. Dvě čepice v jedné!
Složení materiálu:
70% akryl, 30% vlna

58900
Mirage
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Čepice

46190 Čepice Gunde
Velikosti: 56,58

Lyžařská čepice Gunde byla poprvé představena roku
1974, původně jako marketingová idea. Barevné
proužky po obvodu čepice představovaly stávající
barvy vosků v tehdejší nabídce.
Čepice dostala jméno po 6ti násobném olympijském
medailistovi, švédském běžeckém lyžaři, Gunde
Svanovi. Tuto „retro“ čepici pozná každý fanoušek
běžeckého lyžování a je perfektním vánočním dárkem.
Barevné kódy byly pro Swix odjakživa důležité, takže
i zde červená znamená Racing a modrá Training.

90000
Červená

Složení materiálu:
• 70% akryl/30% vlna.
• Podšívka z polycolonu.

46540 Fresco, čepice
Popis produktu:

Velikosti: 56, 58

Pohodlná jednoduchá flísová čepice vhodná na
běžecké lyžování a ostatní zimní sporty. Efektní
designové výšivky.
Složení materiálu:
100% Polyester, flís.

10000
Černá

72000
Royal Blue

90000
Červená

96100
Bright Fuchsia

46582 Čepice Skogul
Velikosti: OS

Skogul je čepice s volnějším střihem. Vyrobena ze
směsi vlny a akrylu (50:50) pro více tepla a pohodlí.
Vyšívané designové prvky a velká bambule dodávají
čepici „klasický“, ale zároveň „trendy“ vzhled.
Složení materiálu:
50% Akryl, 50% Vlna
Podšívka: 92% Polypropylen, 8% Spandex

90900
Norwegian Mix
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Čepice

46434 Nákrčník Comfy
Velikosti: OS

Měkký nákrčník s potiskem po celé ploše, ideální
na běžecké lyžování a turistiku.
Složení materiálu:
100 % polyester

75002
Modrá New Navy/Bílá

90900
Norwegian Mix

96102
Bright Fuchsia/Bílá

46433 Nákrčník Fresco
Velikosti: OS

Skvělý flísový nákrčník, který vás udrží v teple
v zimních dnech. Vynikající na běžecké lyžování nebo
dlouhé vycházky.
Složení materiálu:
Flís 100 % polyester

00100
Bílá

10000
Černá

Swix - Katalog podzim zima 16-17
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Ponožky

50231 Ponožky Alpine Cruising
Velikosti: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

94100
Sunset

O něco silnější ponožka na sjezdové lyžování navržená
pro optimální přenos energie mezi nohou a botou.
Froté na patě a špičce poskytuje větší pohodlí
a odolnost. Díky extra široké manžetě zesílené
elastanem ponožka dokonale padne. Ponožka
obsahuje materiál Nanoglide® na špičce a patě
a výrazně snižuje tvorbu puchýřů.
• Maximální prodyšnost
• Technologie předcházející tvorbě puchýřů
• Dobře izoluje
• Vysoce funkční střih
• Rychle schnoucí

69002
Petrol/Modrá Cold

Složení materiálu:
49% merino vlna, 39% nylon, 5% nanoglide,
2% lykra

50111 Ponožky Cross country light
Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

10000
Černá

90900
Norwegian Mix

Tenká ponožka na běžecké lyžování navržená tak,
aby byl zaručen maximální přenos energie přes nohu
do boty/lyže. Froté na patě a špičce poskytuje větší
pohodlí a odolnost. Vzduchové kanálky pod chodidlem
a na nártu poskytují optimální ventilaci. Díky extra
široké manžetě zesílené elastanem ponožka dokonale padne. Ponožka obsahuje materiál Nanoglide®
na špičce a patě a výrazně snižuje tvorbu puchýřů.
94100
Sunset

• Maximální prodyšnost
• Technologie předcházející tvorbě puchýřů
• Dobře izoluje
• Vysoce funkční střih
• Rychle schnoucí
Složení materiálu:
44% merino vlna, 20% akryl, 29% nylon,
5% nanoglide, 2% lykra

50121 Ponožky Cross country warm
Velikosti: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

90900
Norwegian Mix

• Maximální prodyšnost
• Technologie předcházející tvorbě puchýřů
• Dobře izoluje
• Vysoce funkční střih
• Rychle schnoucí
Složení materiálu:
50% merino vlna, 21% akryl, 21% nylon,
5% nanoglide, 2% lykra
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10000
Černá

Silnější ponožka na běžecké lyžování navržená tak,
aby byl zaručen maximální přenos energie přes nohu
do boty/lyže. Froté na chodidle a lýtku více hřeje
a poskytuje větší pohodlí a odolnost. Díky extra široké
manžetě zesílené elastanem ponožka dokonale padne. Ponožka obsahuje materiál Nanoglide® na špičce
a patě a výrazně snižuje tvorbu puchýřů.
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RUKAVICE
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Rukavice XC

H0901 Rukavice Competition light, pánské
Velikosti: S-XL

00000
Jasně bílá

Revoluční produkt mezi lyžařskými rukavicemi!
Po dvou letech intenzivního vývoje ve spolupráci
s biatlonovými závodníky jako jsou Bø, Svendsen,
Solemdal, Northug, Glørsen a dalšími špičkovými
běžeckými lyžaři, představujeme dokonalou závodní
rukavici.

10000
Černá

• Technologie ”strečového palce”
• Kožená dlaň
• Vysoce prodyšná lykra na hřbetu
• Suchý zip kolem zápěstí
• Design Slim fit
Složení materiálu:
17% spandex, 83% nylon
Dlaň: 100% kůže

H0911 Rukavice Competition WINDSTOPPER, pánské
Velikosti: S-XL

00000
Jasně bílá

Revoluční produkt mezi lyžařskými rukavicemi!
Po dvou letech intenzivního vývoje ve spolupráci
s biatlonovými závodníky jako jsou Bø, Svendsen,
Solemdal, Northug, Glørsen a dalšími špičkovými
běžeckými lyžaři, představujeme dokonalou závodní
rukavici.

10000
Černá

• Technologie ”strečového palce”
• Kožená dlaň
• Materiál WINDSTOPPER na hřbetu
• Suchý zip kolem zápěstí
• Design Slim fit
Složení materiálu:
92% PES, 8% elastan
Dlaň: 100% kůže

H0301 Rukavice Gore XC 1000, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Gore Windstopper na vnější straně, dlaň Chamude
a lykrová manžeta se stahovací šňůrkou. Zesílený
palec a dlaň. Technologie PowerFit s vroubkovanými
prsty pro přesně padnoucí střih. Kontrastní švy
a závodní logo SWIX. Podšívka SWIX-Dry. Hřbet palce
pro otírání potu.
Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX Nordic
v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně
padnou, pro ultra kvalitní výkon.
• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro ještě větší komfort a pocit
při nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.
Složení materiálu:
100% tkanina
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Rukavice XC

H0906 Rukavice Competition light, dámské
Velikosti: S-L

00000
Jasně bílá

Revoluční produkt mezi lyžařskými rukavicemi!
Po dvou letech intenzivního vývoje ve spolupráci
s biatlonovými závodníky jako jsou Bø, Svendsen,
Solemdal, Northug, Glørsen a dalšími špičkovými
běžeckými lyžaři, představujeme dokonalou závodní
rukavici.

10000
Černá

• Technologie ”strečového palce”
• Kožená dlaň
• Vysoce prodyšná lykra na hřbetu
• Suchý zip kolem zápěstí
• Design Slim fit
Složení materiálu:
17% spandex, 83% nylon
Dlaň: 100% kůže

H0916 Rukavice Competition WINDSTOPPER, dámské
Velikosti: S-L

00000
Jasně bílá

Revoluční produkt mezi lyžařskými rukavicemi!
Po dvou letech intenzivního vývoje ve spolupráci
s biatlonovými závodníky jako jsou Bø, Svendsen,
Solemdal, Northug, Glørsen a dalšími špičkovými
běžeckými lyžaři, představujeme dokonalou závodní
rukavici.

10000
Černá

• Technologie ”strečového palce”
• Kožená dlaň
• Materiál WINDSTOPPER na hřbetu
• Suchý zip kolem zápěstí
• Design Slim fit
Složení materiálu:
92% PES, 8% elastan
Dlaň: 100% kůže

H0306 Rukavice Gore XC 1000, dámské
Velikosti: S-L

10000
Černá

Gore Windstopper na vnější straně, dlaň Chamude
a lykrová manžeta se stahovací šňůrkou. Zesílený
palec a dlaň. Technologie PowerFit s vroubkovanými
prsty pro přesně padnoucí střih. Kontrastní švy
a závodní logo SWIX. Podšívka SWIX-Dry. Hřbet palce
pro otírání potu.
Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX Nordic
v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně
padnou, pro ultra kvalitní výkon.
• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro ještě větší komfort a pocit
při nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.
Složení materiálu:
100% tkanina

Swix - Katalog podzim zima 16-17

83

		08102907			37.50
750.0
			0.00000

Rukavice XC

H0521 Rukavice XC 1000, pánské
Velikosti: S-XL

Běžecké rukavice SWIX v pánském a dámském provedení s novým designem a anatomickým střihem
pro kvalitní výkonnost.
• Vnější strana z česané lykry.
• Race Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a cit v rukou.
• Vroubkované prsty a hřbet palce z froté.

10000
Černá

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Elastická lykrová manžeta s taháčkem pro snadné
oblékání.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0571 Rukavice Race-X Over/Under, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Vroubkovaná a česaná lykra na vnější straně s dlaní
Chamude a neoprenovou manžetou se stahovací
šňůrkou. Skrytá vnější rukavice, která poskytne extra ochranu proti vodě a větru. Zesílený palec a dlaň.
PowerFit Technologie umožňující dokonale anatomický střih. Kontrastní prvky. Podšívka SWIX-Dry.
Zadní strana palce s povrchem pro otírání potu.
• Vroubkovaná a česaná lykra na vnější straně
a podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a cit v rukou.
• Zadní strana palce s česaným povrchem pro
otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Neoprenová manžeta se stahovací šňůrkou
a skrytou vnější rukavicí
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0331 Palčáky Christy mitts, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Gore Windstopper na vnější straně, dlaň Chamude
a pletená manžeta se stahovací šňůrkou. Zesílený
palec a dlaň. Technologie PowerFit pro přesně
padnoucí střih. Reflexní prvky se závodním logem
SWIX. Podšívka SWIX-Dry. Vrchní strana palce pro
otírání potu. Prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.
• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper.
Podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Hydra-VENT pro perfektní prodyšnost.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% tkanina
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Rukavice XC

H0536 Rukavice XC 1000, dámské
Velikosti: S-L

Běžecké rukavice SWIX v pánském a dámském provedení s novým designem a anatomickým střihem
pro kvalitní výkonnost.
• Vnější strana z česané lykry.
• Race Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a cit v rukou.
• Vroubkované prsty a hřbet palce z froté.

10000
Černá

94100
Sunset

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Elastická lykrová manžeta s taháčkem pro snadné
oblékání.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0586 Rukavice Race-X Over/Under, dámské
Velikosti: S-L

10000
Černá

Vroubkovaná a česaná lykra na vnější straně s dlaní
Chamude a neoprenovou manžetou se stahovací
šňůrkou. Skrytá vnější rukavice, která poskytne
extra ochranu proti vodě a větru. Zesílený palec
a dlaň. PowerFit Technologie umožňující dokonale
anatomický střih. Kontrastní prvky. Podšívka SWIXDry. Zadní strana palce s povrchem pro otírání potu.
• Vroubkovaná a česaná lykra na vnější straně
a podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a cit v rukou.
• Zadní strana palce s česaným povrchem pro
otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Neoprenová manžeta se stahovací šňůrkou
a skrytou vnější rukavicí
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0336 Palčáky Christy mitts, dámské
Velikosti: S-L

10000
Černá

Gore Windstopper na vnější straně, dlaň Chamude
a pletená manžeta se stahovací šňůrkou. Zesílený
palec a dlaň. Technologie PowerFit pro přesně
padnoucí střih. Reflexní prvky se závodním logem
SWIX. Podšívka SWIX-Dry. Vrchní strana palce pro
otírání potu. Prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.
• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper.
Podšívka SWIX-Dry.
• Power Fit technologie pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Hydra-VENT pro perfektní prodyšnost.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% Tkanina
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Rukavice XC

H0381 Rukavice Star XC 100, pánské
Velikosti: S-XXL

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.
• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.

10000
Černá

76207
Cold Blue/Mykonos Blue

61401
Agave Green/Lime

• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0431 Palčáky Split mitts, pánské
Velikosti: S-XL

Vrchní strana z materiálu Ripstop s reflexními prvky.
Dlaň Chamude a pletená manžeta. Zesílená dlaň
a palec. Podšívka SWIX-Dry. Vrchní strana palce pro
otírání potu. Prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.
• Ripstop na vnější straně. Podšívka SWIX-Dry.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10000
Černá

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0204 Rukavice Star XC, pánská
Velikosti: S-XXL

10000
Černá
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Lykrová, žebrovaná vnější vrstva s designovými
prvky. Dlaň z materiálu Chamude a lykrová manžeta
se stahovací šňůrkou. Zesílený palec a dlaň. Česaná
podšívka poly. Zadní strana palce pro otírání potu.
Funkční prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.
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Rukavice XC

H0446 Rukavice Star XC 100, dámské
Velikosti: S-L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX Nordic
v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně
padnou, pro maximální teplo, pohodlí a kvalitní výkon.
• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.

10000
Černá

96101
Bright Fuchsia/Černá

12300
Silver Sconce

• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0436 Palčáky Split mitts, dámské
Velikosti: S-L

Vrchní strana z materiálu Ripstop s reflexními prvky.
Dlaň Chamude a pletená manžeta. Zesílená dlaň
a palec. Podšívka SWIX-Dry. Vrchní strana palce pro
otírání potu. Prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.
• Ripstop na vnější straně. Podšívka SWIX-Dry.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10000
Černá

67100
Dusty Green

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
Složení materiálu:
100% Tkanina

H0203 Rukavice Star XC, dámské
Velikosti: S-L

Lykrová, žebrovaná vnější vrstva s designovými
prvky. Dlaň z materiálu Chamude a lykrová manžeta
se stahovací šňůrkou. Zesílený palec a dlaň. Česaná
podšívka poly. Zadní strana palce pro otírání potu.
Funkční prodyšná membrána Hydra-Vent. Izolace
Primaloft.

10000
Černá
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Rukavice World Cup Racing

H1401 Rukavice Svindal Signature Pro Downhill, unisex
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Rukavice z jemné kůže s úpravou odpuzující vodu
Aqua-Shield. Ochranné zóny o vysoké hustotě
absorbující nárazy, s klouby z titanu a zesílením stran
pro maximální ochranu před nárazy o branky. Zesílená
manžeta odolná proti nárazům a zapínání na suchý
zip na straně dlaně. Vodě odolná vložka Aqua-VENT
a izolace Primaloft. Jemná kůže na prstech a dlaň
Digitech. Zesílené švy na palci a vyztužený konec
palce.
00105
Bílá/Černá

• Navržené, používané a ověřené Světovým
Šampionem – Aksel Lund Svindal
• Vysoce funkční vodě odolná membrána Aqua-VENT
• Titanová ochrana
• Izolace Primaloft
• Jemná kůže s úpravou odpuzující vodu SWIX AquaShield
• Ochranné zóny o vysoké hustotě proti nárazům
o branky
• Zesílený palec, švy a ochrana prstů
• Dlaň a prsty z kůže
Složení materiálu:
100% kůže

H1411 Rukavice Svindal Signature Pro Giant Slalom, unisex
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Rukavice z jemné kůže s úpravou odpuzující vodu
Aqua-Shield. Ochranné zóny o vysoké hustotě
absorbující nárazy, s klouby z titanu a zesílením stran
pro maximální ochranu před nárazy o branky. Zesílená
manžeta odolná proti nárazům a zapínání na suchý
zip na straně dlaně. Vodě odolná vložka Aqua-VENT
a izolace Primaloft. Jemná kůže na prstech a dlaň
Digitech. Zesílené švy na palci a vyztužený konec
palce.
• Navržené, používané a ověřené Světovým
Šampionem – Aksel Lund Svindal
• Vysoce funkční vodě odolná membrána Aqua-VENT
• Titanová ochrana
• Izolace Primaloft
• Jemná kůže s úpravou odpuzující vodu SWIX AquaShield
• Ochranné zóny o vysoké hustotě proti nárazům
o branky
• Zesílený palec, švy a ochrana prstů
• Dlaň a prsty z kůže
Složení materiálu:
100% kůže
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Rukavice All Mountain

H1791 Palčáky Glacier Down, unisex
Velikosti: XS-XL

Popis produktu:
Vnější strana z mikrovlákna, celokožená dlaň. 24 uncí
izolace z přírodního husího peří o síle náplně 800.
Povrch Micro-bemberg. Voděodolná vložka AquaVENT
a stahovací šňůrka na velké manžetě.

10000
Černá

• Aqua-VENT - vysoce funkční voděodolná membrána.
• Vnější vrstva z mikrovlákna.
• Izolace - Směs husího peří – síla náplně 800.
• Dlouhá manžeta se stahovací šňůrkou.
• Celokožená dlaň.
Složení materiálu:
100% tkanina

H1471 Rukavice Victory, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Krátké rukavice na freeride vyrobené z kozí kůže. Extra
ochrana díky vyztužení EVD na vrchní části. Rukavice
na prstech využívají technologii Dize Flex - perfektně
padnou a zaručují spolehlivý úchop. Neoprénová
manžeta pro pohodlné navléknutí přes rukáv. Izolace;
7 uncí Superloft. Podšívka: Micro bemberg polyester.
• Hřbet a dlaň z kozí kůže.
• 7 uncí izolace Suplerloft.
• Vyztužení EVD,
• DIZE FLEX pro ohebnost prstů.

H1921 Rukavice Viper GT, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá
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Odolné, všestranné, nylonové rukavice z mikrovlákna
rip stop. Střední manžeta pro snadné oblékání. Odolná
dlaň PU a zapínání na suchý zip. Zaoblené kožené
konce prstů pro větší odolnost. Gore-Texová vložka pro
absolutní odolnost proti vodě a dobrou prodyšnost.
Izolace; TR2 8 uncí. Podšívka: Micro Bembger 100%
polyester.
• Mikrovlákno, nylon rip stop
• Gore-Texová vložka pro prodyšnost a odolnost proti
vodě
• Dlaň z PU odolné proti vodě, izolace 8 uncí
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Rukavice All Mountain

H1906 Palčáky Carmel, dámské
Velikosti: S-L

96100
Bright Fuchsia

Nylonové dámské palčáky. Měkké, „nadýchané”
a teplé. Celokožená dlaň pro větší odolnost a pohodlí.
Vnitřní strana manžety z flísu Soft Micro Bemberg.
Vložka Aqua-Vent zaručuje absolutní odolnost proti
vodě a dobrou prodyšnost. Izolace; 12 uncí Primaloft.
Podšívka: Micro Bembger 100% polyester

10000
Černá

• Nová exkluzivní dámská kolekce
• Izolace 12 uncí Primaloft pro teplo a pohodlí
• Celokožená dlaň pro odolnost a těsný střih
• Stylové prošívání a kožené díly

H1916 Rukavice Florence , dámské
Velikosti: S-L

00110
Bílá/Reflexní stříbrná

Dámské rukavice z materiálu Micro Twill. Stylové
a hravé, avšak přesto funkční. Kožené díly na špičkách
prstů a zapínání manžety pro větší odolnost. Zip
na manžetě pro těsnější obepnutí ruky. Perfektně
sedí na ruce. Celokožená dlaň pro lepší odolnost
a spolehlivý úchop hole. Zapínání na suchý zip
na vrchní části. Vložka Aqua-Vent pro absolutní
odolnost proti vodě prodyšnost. Izolace: 5.8 uncí
Primaloft. Podšívka; Micro Bemberg 100% polyester.
• Nová exkluzivní dámská kolekce.
• Micro Twill na vrchní části s izolací Primaloft pro
teplo a pohodlí.
• Celokožená dlaň pro odolnost a těsný střih.
• Stylové prošívání a kožené díly.

H1936 Rukavice Coral GT, dámské
Velikosti: S-L

10000
Černá

Všestranné rukavice/palčáky Micro poly pro dámy.
Střední manžeta pro dobré navlékání rukavic přes
rukáv. Odolná PU dlaň, suchý zip pro snadné stažení
manžety přes rukáv. Vložka z materiálu Gore Tex
zaručuje absolutní odolnost proti vodě a ideální
prodyšnost. Izolace; TR2 6 oz. Podšívka: Micro
Bembger 100% polyester.
• Nová exkluzivní dámská kolekce.
• Izolace 12 uncí Primaloft pro teplo a pohodlí.
• Celokožená dlaň pro odolnost a těsný střih.
• Stylové prošívání a kožené díly.
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Rukavice All Mountain

H1741 Rukavice Frenzy, pánské
Velikosti: S-XL

Izolační systém zaručuje dokonalou odolnost proti
vodě, odvádění vlhkosti a tepelnou izolaci. Rukavice
s elegantním designem a padnoucím střihem.
Neoprénová manžeta se suchým zipem. Měkký flís
na palci a kůží zesílené konce prstů. Měkká a pohodlná
podšívka.

10000
Černá

10091
Černá/Petrol

- Sjezdové rukavice s vložkou Gore-Tex.
- Perfektní na sjezdové lyžování a horskou turistiku.
- Vhodné pro kohokoliv, kdo hledá teplé rukavice.
- Odolné proti vodě, teplé a pohodlné rukavice.
Složení materiálu:
Vnější strana: 100% polyester, 100% kozí kůže, 60%
guma/ 40% polyester a 86% nylon/ 14% elastan
Vnitřní část: 38% polyester/ 62% ePTFE, 100%
polyester.

H1391 Rukavice Storm II, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Taslan na vnější vrstvě s reflexními prvky. Vložka GoreTex WPB s izolací SWIX Loft. Rozšiřující se manžeta
se stahovací šňůrkou a stopperem. Úprava dlaně
materiálem Syntech. Nylonová páska s logem SWIX
na zakončovacím plastu.

10090
Černá/Mykonos Blue

• Vložka z materiálu Gore-Tex.
• Taslan na vrchní vrstvě pro vysokou odolnost proti
opotřebení.
• Izolace SWIX Loft.
• Rozšiřující se manžeta se stahovací šňůrkou.
• Dlaň a prsty z materiálu Syntech.
Složení materiálu:
100% tkanina

H1771 Palčáky Storm II, pánské
Velikosti: S-XL

10000
Černá

Taslan na vnější vrstvě s reflexními prvky. Vložka GoreTex WPB s izolací SWIX Loft. Rozšiřující se manžeta
se stahovací šňůrkou a stopperem. Úprava dlaně
materiálem Syntech. Nylonová páska s logem SWIX
na zakončovacím plastu.
• Vložka z materiálu Gore-Tex.
• Taslan na vrchní vrstvě pro vysokou odolnost proti
opotřebení.
• Izolace SWIX Loft.
• Rozšiřující se manžeta se stahovací šňůrkou.
• Dlaň a prsty z materiálu Syntech.
Složení materiálu:
100% tkanina
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Rukavice All Mountain

H1746 Rukavice Frenzy, dámské
Velikosti: S-L

10008
Černá/Bílá

Izolační systém zaručuje dokonalou odolnost proti
vodě, odvádění vlhkosti a tepelnou izolaci. Rukavice
s elegantním designem a padnoucím střihem.
Neoprénová manžeta se suchým zipem. Měkký flís
na palci a kůží zesílené konce prstů. Měkká a pohodlná
podšívka.

00014
Jasně bílá/Červená

- Sjezdové rukavice s vložkou Gore-Tex.
- Perfektní na sjezdové lyžování a horskou turistiku.
- Vhodné pro kohokoliv, kdo hledá teplé rukavice.
- Odolné proti vodě, teplé a pohodlné rukavice.
Složení materiálu:
Vnější strana: 100% polyester, 100% kozí kůže, 60%
guma/ 40% polyester a 86% nylon/ 14% elastan
Vnitřní část: 38% polyester/ 62% ePTFE, 100%
polyester.

H1436 Rukavice Storm II, dámské
Velikosti: S-L

10000
Černá

Taslan na vnější vrstvě s reflexními prvky. Vložka GoreTex WPB s izolací SWIX Loft. Rozšiřující se manžeta
se stahovací šňůrkou a stopperem. Úprava dlaně
materiálem Syntech. Nylonová páska s logem SWIX
na zakončovacím plastu.

96100
Bright Fuchsia

• Vložka z materiálu Gore-Tex.
• Taslan na vrchní vrstvě pro vysokou odolnost proti
opotřebení.
• Izolace SWIX Loft.
• Rozšiřující se manžeta se stahovací šňůrkou.
• Dlaň a prsty z materiálu Syntech.
Složení materiálu:
100% tkanina

H1836 Palčáky Storm II, dámské
Velikosti: S-L

96100
Bright Fuchsia

Taslan na vnější vrstvě s reflexními prvky. Vložka GoreTex WPB s izolací SWIX Loft. Rozšiřující se manžeta
se stahovací šňůrkou a stopperem. Úprava dlaně
materiálem Syntech. Nylonová páska s logem SWIX
na zakončovacím plastu.
• Vložka z materiálu Gore-Tex.
• Taslan na vrchní vrstvě pro vysokou odolnost proti
opotřebení.
• Izolace SWIX Loft.
• Rozšiřující se manžeta se stahovací šňůrkou.
• Dlaň a prsty z materiálu Syntech.
Složení materiálu:
100% tkanina
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