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Pro všechny, co milují trénink v otevřené přírodě a na horách. 
Nebo každodenní výběhy na jedné z mnoha norských 

běžeckých drah i běžkařských stop. Pro všechny, co vědí, 
že počasí se může rychle změnit a že specifické severské 

podmínky vyžadují funkční, vysoce kvalitní oblečení.  
Pro všechny, co poznají rozdíl mezi dobrou a špatnou kvalitou 

- a vyberou vždy dobře.

Pro všechny, co milují běžecké nebo sjezdové lyžování 
s chladným větrem ve tváři a nebojí se bahna na lýtkách 

a lehce namrzlých vlasů. Pro všechny, co milují slunce a sníh. 
Pro všechny, co se odváží jet míli navíc, protože se cítí dobře  

a věří funkčnosti našich výrobků. Pro všechny, co se rádi 
zapotí a mají radost z pohybu. Pro všechny, co chtějí vypadat 

dobře - a dobře se i cítit.

Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům
ty nejlepší možné podmínky jak pro jejich

výkon, tak i dobrý pocit z něj.

Naším cílem je předat 
našim zákazníkům ty  
nejlepší možnosti pro 

výkon i zábavu.
Produkty SWIX jsou pro milovníky  

tréninků i závodů.           
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Jaro // Léto 21

V naší práci využíváme odborných znalostí technického vybavení  
a usilovně pracujeme na jejich plném využití při výrobě technických 

doplňků. Neustále se snažíme integrovat nové myšlenky a posouváme 
hranice tradičního sportovního vybavení. Pokrok může vzniknout jenom 

tehdy, kdy se na věci podíváme novýma očima.

Materiály, celkový vzhled i propracované detaily reflektují promyšlený 
vývoj. Specifický výběr barev vytváří ikonický vzhled, ale zároveň 

zdůrazňuje naše hlavní myšlenku a záměr našich hlavních  
produktových řad.

Naše jarní, letní, podzimní a před-zimní kolekce jsou rozděleny do hlavních 
produktových řad Motion, Carbon, Radiant a Bodywear.
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CARBON
SWIX Carbon je základní kolekcí 

špičkového, tréninkového oblečení.

Produkty řady Carbon jsou vyrobené pro tréninky 
ve vysokém tempu, primárně vymyšlené pro výkonnostní 

běžce. Nicméně je jen na vás, jak tuto univerzální řadu 
využijete a jaký sport si v nich užijete. Tak jako tak 

byly vyrobeny pro oddané sportovce, kteří to se svým 
tréninkem myslí vážně.

Kolekce Carbon nabízí prvotřídní funkčnost a pohodlí.
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Softshellová bunda Carbon light, 
pánská

Softshellová bunda Carbon light, 
dámská

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

12921

12926

Carbon light je špičková softshellová bunda pro jakoukoli rychlou sportovní 
aktivitu. Při její výrobě jsme vycházeli z našich znalostí tréninkového oblečení 
a jeho vlastností v náročných povětrnostních podmínkách. Využívá stejné 
technologie výroby i membránu jako naše špičková zimní řada pro běžecké 
lyžování, ačkoli hlavní materiál je mnohem tenčí a lehčí.

Carbon light je špičková softshellová bunda pro jakoukoli rychlou sportovní 
aktivitu. Při její výrobě jsme vycházeli z našich znalostí tréninkového oblečení 
a jeho vlastností v náročných povětrnostních podmínkách. Využívá stejné 
technologie výroby i membránu jako naše špičková zimní řada pro běžecké 
lyžování, ačkoli hlavní materiál je mnohem tenčí a lehčí.

• Lehký 4-směrný streč
• Větru odolná a velmi prodyšná membrána na přední části
• Špičková prodyšnost při fyzické zátěži 2,7l/ sqm/ s
• Prodyšnost 30.000g/sqm/24 hod
• Boční panely bez membrány 

• Lehký 4-směrný streč
• Větru odolná a velmi prodyšná membrána na přední části
• Špičková prodyšnost při fyzické zátěži 2,7l/ sqm/ s
• Prodyšnost 30.000g/sqm/24 hod
• Boční panely bez membrány 

Složení materiálu: 
Vnější materiál A: 92% polyester, 8% elastan-254g/ m2, Materiál B: 85% polyester, 15% elastan-
250g/02; Materiál C: 85% nylon, 15% elastan-225g/m2

Složení materiálu: 
Vnější materiál A: 92% polyester, 8% elastan-254g/ m2, Materiál B: 85% polyester, 15% elastan-
250g/02; Materiál C: 85% nylon, 15% elastan-225g/m2

12400

99992

99992

00000

CARBON  //  BUNDY
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Mikina Carbon wicking NTS  
s polovičním zipem, pánská

Mikina Carbon wicking NTS  
s polovičním zipem, dámská

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL   

16361

16366

NTS (Next-To-Skin) znamená "na kůži". Tato elastická mikina byla zamýšlena 
tak, abyste během tréninku nemuseli mít další vrstvu. Pohodlný, počesaný 
materiál poskytuje skvělou termoizolaci a absorbuje pot z povrchu vašeho těla. 
Ten díky své struktuře dále odvádí na povrch pleteniny a zanechává vaše tělo 
v suchu. Vytváří tím veliký teplotní rozdíl, tudíž se hodí pro vysokou tělesnou 
zátěž.

NTS (Next-To-Skin) znamená "na kůži". Tato elastická mikina byla zamýšlena 
tak, abyste během tréninku nemuseli mít další vrstvu. Pohodlný, počesaný 
materiál poskytuje skvělou termoizolaci a absorbuje pot z povrchu vašeho těla. 
Ten díky své struktuře dále odvádí na povrch pleteniny a zanechává vaše tělo 
v suchu. Vytváří tím veliký teplotní rozdíl, tudíž se hodí pro vysokou tělesnou 
zátěž.

• Velmi lehká dvojitá pletenina
• Počesaný vnitřní materiál
• Vodě odolná, rychleschnoucí vlákna
• Efekt "na kůži"
• Reflexní prvky

• Velmi lehká dvojitá pletenina
• Počesaný vnitřní materiál
• Vodě odolná, rychleschnoucí vlákna
• Efekt "na kůži"
• Reflexní prvky

Složení materiálu: 
100% Polyester

Složení materiálu: 
100% Polyester

12400

00000

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

CARBON  //  OBLEČENÍ S POLOVIČNÍM ZIPEMCARBON //  BUNDY
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Triko RaceX Carbon s dlouhým  
rukávem, pánské

Triko RaceX Carbon s dlouhým 
rukávem, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

40641

40646

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení 
s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu fanoušků; 
díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani nepoznáte, že ji 
máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u vašeho těla, a tím 
snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň absorbuje vlhkost 
z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy trénujete 
na maximum.

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení 
s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu fanoušků; 
díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani nepoznáte, že ji 
máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u vašeho těla, a tím 
snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň absorbuje vlhkost 
z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy 
trénujete na maximum.

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 
100% Polyester

Složení materiálu: 
100% Polyester

99992

99992
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Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  
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Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL  Triko RaceX Carbon s krátkým 
rukávem, pánské
40651

Triko RaceX Carbon s krátkým 
rukávem, dámské
40656

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení 
s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu fanoušků; 
díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani nepoznáte, že ji 
máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u vašeho těla, a tím 
snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň absorbuje vlhkost 
z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy 
trénujete na maximum.

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijte ve spojení 
s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu fanoušků; 
díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani nepoznáte, že ji 
máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u vašeho těla, a tím 
snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň absorbuje vlhkost 
z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, přestože vy 
trénujete na maximum.

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí vodudpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 
100% Polyester

Složení materiálu: 
100% Polyester

99992
99992
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Velikosti: XS-XL  
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Kraťasy Carbon, pánské

Kraťasy Carbon, dámské

Boxerky Carbon, pánskéVelikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

Velikosti: S-XXL  
32651

32656

41481
Kraťasy jsou klíčovým kusem vašeho aktivního letního šatníku. Oddaní, 
výkonnostní sportovci preferují absolutní svobodu výběru, co si vzít v létě 
pod kraťasy. Proto model Carbon nemá vnitřní šortky. Kraťasy jsou vyrobeny 
z elastického, lehkého a odolného materiálu. Součástí je pohodlný, široký, 
elastický pás, zadní kapsička na cennosti a elastické boční panely. Carbon jsou 
propracovaným základním kouskem ke kterémukoli typu tréninku.

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

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

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

• Vodě odolný elastický materiál
• Savé a rychleschnoucí
• Patentovaná kapsa zabraňující odření rozkroku
• Široký, elastický pás pro lepší podporu
• Silikonové proužky na lemech nohaviček

Složení materiálu: 
Tělo: 100% polyester, Vnější materiál: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10 % elastan

Složení materiálu: 
88% Polyester 12% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 100% polyester, Vnější materiál: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10 % elastan

12400

12400
10000

Tílko Carbon, dámské Velikosti: XS-XL  
40876

Lehounké tílko se hodí pro trénink v teplých podmínkách; nechává cirkulovat 
vzduch mezi látkou a povrchem těla. Tílko je vyrobené ze 4-směrného streče 
s efektem, který znemožňuje přilnutí látky na tělo; vytváří kapsičky vzduchu 
kolem vašeho těla. Jeho voduodpudivá vlákna rychle schnou, zatímco struktura 
vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit i během zátěže. 
A navzdory umělému materiálu, ze kterého je vyrobené, schopné minimalizovat 
vlhkost a nepříjemný pocit potu na kůži. Jeho součástí není integrovaná 
podprsenka. 

• Vyrobeno ze 3 různých materiálů
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot/ Příjemně elastické 
• Reflexní prvky 

Složení materiálu: 
Materiál 1-3: 88% polyester, 12% elastan

00000

99992

CARBON  //  KRAŤASY
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Velikosti: XS-XL  
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CARBON  //  ELASTICKÉ KALHOTY
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Elastické šortky Carbon, pánské

Elastické šortky Carbon, dámské

Elastické kalhoty Carbon, pánské

Elastické kalhoty Carbon, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL  

32291

32296

32261

32266

Tyto kalhoty jsou technicky pokročilým párem kalhot pro každodenní trénink 
a závody. Oblíbíte si je díky lehounkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že 
je máte na na sobě, a zároveň vám poskytují lehkou kompresi. Původně byly 
stvořené pro běh na kolečkových lyžích, ale jistě sami přijdete na jejich další 
využití. Odolný svrchní materiál je předurčuje i k běhu po trailech a v lesích.

Tyto kalhoty jsou technicky pokročilým párem kalhot pro každodenní trénink 
a závody. Oblíbíte si je díky lehounkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že 
je máte na na sobě, a zároveň vám poskytují lehkou kompresi. Původně byly 
stvořené pro běh na kolečkových lyžích, ale jistě sami přijdete na jejich další 
využití. Odolný svrchní materiál je předurčuje i k běhu po trailech a v lesích.

Tyto kalhoty jsou technicky pokročilým párem kalhot pro každodenní trénink 
a závody. Oblíbíte si je díky lehounkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že 
je máte na na sobě, a zároveň vám poskytují lehkou kompresi. Původně byly 
stvořené pro běh na kolečkových lyžích, ale jistě sami přijdete na jejich další 
využití. Odolný svrchní materiál je předurčuje i k běhu po trailech a v lesích.

Tyto kalhoty jsou technicky pokročilým párem kalhot pro každodenní trénink 
a závody. Oblíbíte si je díky lehounkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že 
je máte na na sobě, a zároveň vám poskytují lehkou kompresi. Původně byly 
stvořené pro běh na kolečkových lyžích, ale jistě sami přijdete na jejich další 
využití. Odolný svrchní materiál je předurčuje i k běhu po trailech a v lesích.

• Střední komprese
• Na husto propletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

• Střední komprese
• Na husto propletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

• Střední komprese
• Na husto propletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

• Střední komprese
• Na husto propletený elastan
• Pohodlný, široký pas
• Zadní kapsička
• Reflexní prvky

Složení materiálu: 
Tělo: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 82% polyester/ 18% elastan 
Podšívka: 90% Nylon/ 10% elastan

12400

12400

12400

12400

CARBON  //  ELASTICKÉ KALHOTY
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Triko Carbon, pánské

Triko Carbon, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL

40861

40866

Lehounké triko se hodí pro trénink v teplých podmínkách; nechává cirkulovat 
vzduch mezi látkou a povrchem těla. Triko je vyrobené ze 4-směrnéího streče 
s efektem, který znemožňuje přilnutí látky na tělo; vytváří kapsičky vzduchu 
kolem vašeho těla. Jeho voduodpudivá vlákna rychle schnou, zatímco 
struktura vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit i během 
zátěže.

Lehounké triko se hodí pro trénink v teplých podmínkách; nechává cirkulovat 
vzduch mezi látkou a povrchem těla. Triko je vyrobené ze 4-směrnéího streče 
s efektem, který znemožňuje přilnutí látky na tělo; vytváří kapsičky vzduchu 
kolem vašeho těla. Jeho voduodpudivá vlákna rychle schnou, zatímco 
struktura vláken absorbuje vlhkost a zanechává příjemný pocit i během 
zátěže.

• Vyrobeno ze 3 různých materiálů
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot/ Příjemně elastické 
• Reflexní prvky 

• Vyrobeno ze 3 různých materiálů
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Absorbuje a odvádí pot/ Příjemně elastické 
• Reflexní prvky 

Složení materiálu: 
Materiál 1-3: 88% polyester, 12% elastan

Složení materiálu: 
Materiál 1-3: 88% polyester, 12% elastan

99992

12400

12103

00000

99992

CARBON  //  TRIKA
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CARBON //  ČEPICE, ČELENKY & RUKAVICE
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Rukavice Carbon, unisex

Čepice Carbon, unisex Čelenka Carbon, unisex

Kšiltovka Carbon, unisexVelikosti: 5-10  

Velikosti: 56,58  Velikosti: 56,58  

Velikosti: S/M-M/L  
H0300

46572 46573

46536

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

Čelenky a čepice řady Carbon poskytují ideální tepelný komfort, a to hlavně 
mezi sezónami, kdy vás můžou překvapit nižší ranní a večerní teploty. V těchto 
hodinách většinou není moc světla, dny jsou kratší, a proto jsou doplněny o řadu 
reflexních prvků pro ještě vyšší bezpečnost. Nejen, že dobře vypadají, ale 
zároveň poskytují ještě vyšší bezpečnost. Pohodlně se vejdou pod helmu.

Čelenky a čepice řady Carbon poskytují ideální tepelný komfort, a to hlavně 
mezi sezónami, kdy vás můžou překvapit nižší ranní a večerní teploty. V těchto 
hodinách většinou není moc světla, dny jsou kratší, a proto jsou doplněny o řadu 
reflexních prvků pro ještě vyšší bezpečnost. Nejen, že dobře vypadají, ale 
zároveň poskytují ještě vyšší bezpečnost. Pohodlně se vejdou pod helmu.

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

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

• Nízká váha
• Strečový materiál
• Reflexní prvky

• Nízká váha
• Strečový materiál
• Reflexní prvky

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

Složení materiálu: 
Materiál na hřbetu rukavice: 90% polyester/ 10% elastan  
Materiál na dlani: 80% polyester/ 20% polyuretan, Klín: 83% polyamid/ 17% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 90% polyester/ 10% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 90% polyester/ 10% elastan

Složení materiálu: 
Tělo: 90% polyester/ 10% elastan

00000

00000

10000
12400

CARBON  //  ČEPICE, ČELENKY & RUKAVICE
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CARBON //  PONOŽKY
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Kotníčkové ponožky Active, 3 páry

Ponožky Active, 2 páry

Velikosti: 34-36,37-39, 40-42, 43-45, 46-48   

Velikosti: 34-36,37-39, 40-42, 43-45, 46-48    

50016

50017

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

Ponožky Active jsou technicky propracované; kompaktně upletené tak, aby lehce držely nohu a jemně držely klenbu chodidla. 
Dostupné ve výhodném balení po 2 párech zcela zakrývají kotníky. Silnější a širší část na patě chrání achillovky od oděru. 
Ponožky jsou vyrobené z vodě odpudivého materiálu, který rychle schne a nikdy se zcela nepromáčí. Struktura vláken pohlcuje 
vlhkost z vašich chodidel, a tím zabraňuje nebezpečí vzniku puchýřů. 

• Rychleschnoucí

• Rychleschnoucí

Složení materiálu: 
98% polyamid - 2% elastan

Složení materiálu: 
98% polyamid - 2% elastan

75108

99994 75108

CARBON  //  PONOŽKY
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RADIANT
Kolekce Radiant představuje víceúčelové 

tréninkové oblečení a doplňky, vytvořené pro 
co nejlepší viditelnost. 

Neonová červená barva řady Radiant nabízí ještě lepší 
viditelnost než neonově žlutá, zvláště po setmění a zimním 

světle. Ideální pro vyšší bezpečnost kolem menších silnic  
i v městské džungli. Použitá barva se dobře vyjímá s červenou 

kolekce Carbon. Nespočet přidaných, reflexních prvků. 
Nicméně nejde jen o ty; řada Radiant byla vytvořena pro 

aktivního, výkonnostního sportovce, který se rád pohybuje 
venku.
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Bunda Radiant, pánská

Bunda Radiant, dámská

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

12331

12336

Radiant skutečně dostává svému jménu. Sytě neonová, červená bunda 
rozsvěcuje okolí i ve světle soumraku. Reflexní prvky přidávají na viditelnosti 
ve městě i podél cest v přírodě. Zaručuje bezpečnost, ale zároveň vyniká 
technickými detaily, které si vás získají. Lehká a prodyšná větru odolná bunda je 
lehce sbalitelná do zadní kapsy nebo dresu.

Radiant skutečně dostává svému jménu. Sytě neonová, červená bunda 
rozsvěcuje okolí i ve světle soumraku. Reflexní prvky přidávají na viditelnosti 
ve městě i podél cest v přírodě. Zaručuje bezpečnost, ale zároveň vyniká 
technickými detaily, které si vás získají. Lehká a prodyšná větru odolná bunda je 
lehce sbalitelná do zadní kapsy nebo dresu.

• Velmi lehká a lehce sbalitelná (jen 45g/ sqm)/ Velmi prodyšná/ Zářivá neonová červená 
barva

• Reflexní prvky/ Malá kapsička na drobnosti/ Stahování lemů/ Elastické manžety/ Odvětrání 
ramen

• Velmi lehká a lehce sbalitelná (jen 45g/ sqm)/ Velmi prodyšná/ Zářivá neonová červená 
barva

• Reflexní prvky/ Malá kapsička na drobnosti/ Stahování lemů/ Elastické manžety

• Velmi lehká a lehce sbalitelná (jen 45g/ sqm)/ Velmi prodyšná/ Zářivá neonová červená 
barva

• Reflexní prvky/ Malá kapsička na drobnosti/ Stahování lemů/ Elastické manžety/ Odvětrání 
ramen

• Velmi lehká a lehce sbalitelná (jen 45g/ sqm)/ Velmi prodyšná/ Zářivá neonová červená 
barva

• Reflexní prvky/ Malá kapsička na drobnosti/ Stahování lemů/ Elastické manžety

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% polyester, 18% elastan/ 100% polyester 45g/m2

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% Polyester, 18% Elastan / 100% Polyester 45Grams/sqm

90015

90015

Vesta Radiant, pánská  

Vesta Radiant, dámská 

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

11241

12256

Tohle je víc než jen vysoce viditelná vesta. Vyrobili jsme totiž plně funkční 
tréninkovou vestu pro různé sporty. Přední materiál je lehký, větruodolný, zadní 
4-směrná elastická síťovina je prodyšná, ideální pro rychlostní sporty. Zářivá 
barva a reflexní prvky z ní dělají ideálního společníka pro sport ve městě, a to i po 
setmění. Původně vyrobená speciálně pro jízdu na kolečkových lyžích. Nicméně 
všechny prvky této multifunkční vesty z ní dělají tréninkového partnera pro 
víceméně jakýkoli venkovní sport. 

Tohle je víc než jen vysoce viditelná vesta. Vyrobili jsme totiž plně funkční 
tréninkovou vestu pro různé sporty. Přední materiál je lehký, větruodolný, zadní 
4-směrná elastická síťovina je prodyšná, ideální pro rychlostní sporty. Zářivá 
barva a reflexní prvky z ní dělají ideálního společníka pro sport ve městě, a to i po 
setmění. Původně vyrobená speciálně pro jízdu na kolečkových lyžích. Nicméně 
všechny prvky této multifunkční vesty z ní dělají tréninkového partnera pro 
víceméně jakýkoli venkovní sport. 

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 100% Polyester 
Back: 87% Polyamide (Nylon), 13% Elastan 
Podšívka 100% polyester

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 100% Polyester 
Back: 87% Polyamide (Nylon), 13% Elastan 
Podšívka 100% polyester

90015

90015

RADIANT  //  BUNDy & VESTY
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Propracované rukavice Radiant jsou nejlepším řešením do mírného počasí. 
Původně byly navržené pro trénink a závody na kolečkových lyžích; 
později se ukázalo, že jejich využití je mnohem širší. Nabízí propracované 
detaily jako elastickou síťovinu na vrchní straně a strečovou bezešvou 
manžetu na zápěstí. Lze s nimi jednoduše ovládat smartphone – pohodlné 
a na dotyk příjemné mikrovlákno má na dlani přidanou silikonovou vrstvu. 
Protože jde o produkt kolekce Radiant, využívá reflexní prvky a je vyvedený  
v zářivých barvách. Tato výjimečná rukavice má mnohoúčelové využití. 

Rukavice Radiant, Unisex Velikosti: 5-10 
H0200

Složení materiálu: 
Materiál na hřbetu rukavice: 83% Polyamide/ 17% Elastan / Materiál na kloubech: 80% Polyester/ 
20% Polyurethane 
Dlaň: 80% Polyamide/ 20% Elastan

90015

• Špičkový ultratenký semiš, 0,5 mm/ Přilnavý grip
• Vysoce odolný materiál navzdory tloušťce/ Přidaný silikonový grip/ Široký elastický reflexní panel
• Vysoce elastická síťovina na hřbetu rukavic/ Ploché zakončení manžety

RADIANT // FUNKČNÍ PRÁDLO
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Velikosti: XS-XL 

Velikosti: S-XXL Triko Radiant RaceX 
s dlouhým rukávem, pánské
40601 

Triko Radiant RaceX 
s dlouhým rukávem, dámské
40606

Triko Radiant RaceX s dlouhým rukávem je další verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že 
se okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Složení materiálu: 
100% Polyester

90015

90015

Velikosti: XS-XL 

Velikosti: S-XXL Triko Radiant RaceX 
s krátkým rukávem, pánské
40611

Triko Radiant RaceX 
s krátkým rukávem, dámské
40616

Triko Radiant RaceX s krátkým rukávem je další verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že 
se okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.   

Složení materiálu: 
100% Polyester

Triko Radiant RaceX s krátkým rukávem je další verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý odvod 
vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že se 
okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.   

Složení materiálu: 
100% Polyester

90015

90015

RADIANT //  FUNKČNÍ PRÁDLO

Triko Radiant RaceX s dlouhým rukávem je další verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že 
se okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Složení materiálu: 
100% Polyester



36 /  SWIX Léto 2021

MOTION
Kolekce Motion přestavuje univerzální 
sportovní řadu pro trénink/ turistiku/ 

volný čas. 

Motion je univerzální řada oblečení pro užití  napříč 
sezónami, aktivitami i úrovněmi tréninku. Určená pro všechny 

dobrodruhy, kteří rádi objevují svět kolem sebe.

Motion představuje kombinaci špičkové technologie  
a nadčasového vzhledu. Tvoří základ šatníku, ve kterém 

se snoubí sportovní vzhled a volný čas.
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Šortky Motion Adventure, pánské

Šortky Motion Adventure, dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL  

32631

32636

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

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

• Prémiový italský materiál/ Lehký 4-směrný streč
• Větru odolný/ Neomezená prodyšnost/ Dvojité přední kapsy a zadní kapsička
• Poutka na pásek

• Prémiový italský materiál/ Lehký 4-směrný streč
• Větru odolný/ Neomezená prodyšnost/ Dvojité přední kapsy a zadní kapsička
• Poutka na pásek

Složení materiálu: 
Tělo: 100% polyester 
Kontrastní materiál: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu: 
Tělo: 100% polyester 
Kontrastní materiál: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

48000

48000

75100

75100

MOTION  //  ŠORTKY
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Triko Motion Tech Wool, pánské

Triko Motion Tech Wool, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

40991

40996

Toto triko je ideální pro spoustu aktivit; běh v krajních teplotách, turistiku, 
cestování atd. Vyrobeno z přírodních vláken; vlna izoluje a reguluje teplotu, 
Tencel je příjemný na dotek a poskytuje větrání, chlazení a absorpci vlhkosti, 
která napomáhá odvodu potu od těla. Protože lanolin z vlny má nejlepší 
antimikrobiální  vlastnosti a zabraňuje vzniku zápachu, panely v podpaží jsou ze 
100% merino vlny. Triko si zamilují všichni, kteří rádi a často vyráží do terénu.

Toto triko je ideální pro spoustu aktivit; běh v krajních teplotách, turistiku, 
cestování atd. Vyrobeno z přírodních vláken; vlna izoluje a reguluje teplotu, 
Tencel je příjemný na dotek a poskytuje větrání, chlazení a absorpci vlhkosti, 
která napomáhá odvodu potu od těla. Protože lanolin z vlny má nejlepší 
antimikrobiální  vlastnosti a zabraňuje vzniku zápachu, panely v podpaží jsou ze 
100% merino vlny. Triko si zamilují všichni, kteří rádi a často vyráží do terénu.

• Vlna (merino 17,5 mikronu)/ Tencel (Lyocell)/ Čistá merino vlna 17,5 mikronu v podpaží
• Pouze přírodní vlákna odolná proti zápachu/ Izoluje a ochlazuje zároveň
• Jemné na dotek/ Vysoce elastické

• Vlna (merino 17,5 mikronu)/ Tencel (Lyocell)/ Čistá merino vlna 17,5 mikronu v podpaží
• Pouze přírodní vlákna odolná proti zápachu/ Izoluje a ochlazuje zároveň
• Jemné na dotek/ Vysoce elastické

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 27% vlna, 73% Lyocell, Podpaží: 100% vlna

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 27% vlna, 73% Lyocell, Podpaží: 100% vlna

72105

75107

75107 

72108
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Mikina Motion Ultrawicking NTS, 
pánská  

Mikina Motion Ultrawicking NTS,
dámská

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

40391

40396

Jedná se o kombinovanou první a druhou vrstvu, takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro 
absolutní výkonnostní trénink. Pro běžné nošení nebo v kombinaci s lehkou 
bundou či vestou během chladných a větrných dnů.

• Vysoce kvalitní dvousložkový prémiový dvojitý úplet.
• Česaný polyester na vnitřní straně zaručuje výborný odvod vlhkosti
• Suchý pocit pokožky i během lehkého deště
• Zajišťuje lehkou odolnost proti větru a tepelnou izolaci

Jedná se o kombinovanou první a druhou vrstvu, takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro 
absolutní výkonnostní trénink. Pro běžné nošení nebo v kombinaci s lehkou 
bundou či vestou během chladných a větrných dnů.

• Vysoce kvalitní dvousložkový prémiový dvojitý úplet.
• Česaný polyester na vnitřní straně zaručuje výborný odvod vlhkosti
• Suchý pocit pokožky i během lehkého deště
• Zajišťuje lehkou odolnost proti větru a tepelnou izolaci

Složení materiálu: 
86% Polyester, 14% Elastan

Složení materiálu: 
86% Polyester, 14% Elastan

75100

75100
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Bunda Motion Premium, pánská

Bunda Motion Premium, dámská

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL 

12401

12406

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

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

• Prémiová italská Lycra
• Všesměrný tkaný streč bez elastanu/ Větru odolný
• Neomezená prodyšnost/ Ladící síťované boční panely/ Hrudní kapsa na zip a zadní kapsa
• Logo vyrobené laserem/ Větrací detail na zadním panelu/ Reflexní prvky

• Prémiová italská Lycra
• Všesměrný tkaný streč bez elastanu/ Větru odolný
• Neomezená prodyšnost/ Ladící síťované boční panely/ Hrudní kapsa na zip a zadní kapsa
• Logo vyrobené laserem/ Větrací detail na zadním panelu/ Reflexní prvky

Složení materiálu: 
Tělo:100% polyester 
Manžeta: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu: 
Tělo:100% polyester 
Manžeta: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

75100

75100
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• Prémiová italská Lycra
• Všesměrný tkaný streč bez elastanu
• Větru odolný/ Neomezená prodyšnost/ Ladící síťované boční panely
• Hrudní kapsa na zip a zadní kapsa/ Logo vyrobené laserem/ Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky

• Prémiová italská Lycra
• Všesměrný tkaný streč bez elastanu
• Větru odolný/ Neomezená prodyšnost/ Ladící síťované boční panely
• Hrudní kapsa na zip a zadní kapsa/ Logo vyrobené laserem/ Větrací detail na zadním panelu
• Reflexní prvky

Vesta Motion Premium, pánská  

Vesta Motion Premium, dámská  

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL  

12391

12396

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

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

Složení materiálu: 
Tělo:100% polyester 
Manžeta: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu: 
Tělo:100% polyester 
Manžeta: 61% polyamid/ 39% elastan 
Podšívka: 100% polyester

75100

75100

12500
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Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL  
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Kraťasy Motion Premium, pánské

Kraťasy Motion Premium, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

41971

41976

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

•  Odolné proti větru 
•  4 směrný streč 
•  Výkonnostní vnitřní nohavičky 
•  Patentovaný střih vnějších kalhot U-Pouch 
•  Chytrá postranní kapsa pro snadný přístup

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

•  Odolné proti větru 
•  4 směrný streč 
•  Výkonnostní vnitřní nohavičky 
•  Patentovaný střih vnějších kalhot U-Pouch 
•  Chytrá postranní kapsa pro snadný přístup

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 100% Polyester 
Boční panely: 100% Polyester 
Vnitřní pás: 82% Polyester, 18% Elastan 
Vnější opasek: 61% Polyamide (Nylon), 39% Elastan 
Podšívka 100% Polyester"

75100

75100

Kraťasy Motion dostávají svému jménu unikátním složením materiálů – jsou 
elastické a velmi flexibilní. Jsou univerzálním spodním dílem na každodenní 
trénink i závody.  Odstranili jsme původní vnitřní šortky, čímž jsme je odlehčili tak, 
abyste je mohli libovolně kombinovat s jinými elastickými kalhotami série Motion. 
Tyto šortky jsou univerzálním společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Kraťasy Motion dostávají svému jménu unikátním složením materiálů – jsou 
elastické a velmi flexibilní. Jsou univerzálním spodním dílem na každodenní 
trénink i závody.  Odstranili jsme původní vnitřní šortky, čímž jsme je odlehčili tak, 
abyste je mohli libovolně kombinovat s jinými elastickými kalhotami série Motion. 
Tyto šortky jsou univerzálním společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Kraťasy Motion, dámské

Kraťasy Motion, pánské

Velikosti: XS-XL 

Velikosti: S-XXL

32256

32251

1000/Black

1000/Black

Složení materiálu: 
Materiál A: 92% polyester, 8% spandex
Materiál B: 80% polyamid, 20% elastan

Složení materiálu: 
Materiál A: 92% polyester, 8% spandex
Materiál B: 80% polyamid, 20% elastan

MOTION  //  KRAŤASY

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 100% Polyester 
Boční panely: 100% Polyester 
Vnitřní pás: 82% Polyester, 18% Elastan 
Vnější opasek: 61% Polyamide (Nylon), 39% Elastan 
Podšívka 100% Polyester"
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Velikosti: S-XXL Elastické kalhoty
Motion Premium, pánské

Elastické kalhoty
Motion Premium, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

41951

41956

Vyrobené z ideální kombinace materiálů - dolní polovina je vyrobená z vláken 
odolných proti roztržení, horní polovina je vyrobena z pohodlného vlákna, které 
rychle absorbuje pot. Vyrobené pro vášnivé běžce. Prakticky nic netrumfne 
tohoto tří sezónního společníka.

• Vyrobené ze 3 různých materiálů
• Premiová italská Lycra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Zdokonalený anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený

Vyrobené z ideální kombinace materiálů - dolní polovina je vyrobená z vláken 
odolných proti roztržení, horní polovina je vyrobena z pohodlného vlákna, které 
rychle absorbuje pot. Vyrobené pro vášnivé běžce. Prakticky nic netrumfne 
tohoto tří sezónního společníka.

• Vyrobené ze 3 různých materiálů
• Premiová italská Lycra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Zdokonalený anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% Polyester, 18% Elastan 
Zadní strana kolen: 90% Polyester, 10% Elastan 
Boky: 78% Polyamide (Nylon), 22% Elastan

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% Polyester, 18% Elastan 
Zadní strana kolen: 90% Polyester, 10% Elastan 
Boky: 78% Polyamide (Nylon), 22% Elastan

75100

75100

94303
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Elastické kalhoty Motion  
Premium, zkrácené dámské

Velikosti: XS-XL  

41966
Tyto kalhoty jsou zkrácenou verzí kalhoty Motion Premium. Jsou střižené přesně 
nad kotníky a vylepšené o veselé barvy. Vyrobené z ideální kombinace materiálů 
- dolní polovina je vyrobená z vláken odolných proti roztržení, horní polovina je 
vyrobena z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot. Vyrobené pro vášnivé 
běžce, ačkoli svým designem a střihem spíše inklinují k běhu ve městě. Prakticky 
nic netrumfne tohoto tří sezónního společníka.
• Vyrobené ze 3 různých materiálů
• Prémiová italská Lycra/ Široký a propracovaný měkký pas
• Zdokonalený anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený
• Kapsička na cennosti na stehně/ Střižené nad kotníky

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% polyester/ 18% elastan, Nohavice: 78% polyamid/ 22%elastan 
Kolena: 92% polyester/ 8% elastan, Podšívka:: 78% polyamid/ 22% elastan

75100

Elastické kraťasy Motion
Premium, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

Elastické kraťasy Motion
Premium, pánské 
32281

32286

Vyrobené z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot, a přitom je odolné 
proti roztržení, čímž ho odlišuje od tradičních fitness modelů. Vyrobené pro 
vášnivé běžce.

• Vyrobené ze 3 různých materiálů
• Premiová italská Lycra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Zdokonalený anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený

Vyrobené z pohodlného vlákna, které rychle absorbuje pot, a přitom je odolné 
proti roztržení, čímž ho odlišuje od tradičních fitness modelů. Vyrobené pro 
vášnivé běžce.

• Prémiová italská Lycra
• Široký a propracovaný měkký pas
• Zdokonalený anatomický střih pasu - vpředu snížený, vzadu zvýšený

Složení materiálu: 
Hlavní materiál 82% polyester/ 18% elastan Leg: 78% polyamide/22% elastan 
Boky: 92% polyester/8% elastan Liner: 78% polyamide/22% elastan

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 82% polyester, 18% elastan 
Boky: 78% polyamid (Nylon), 22% elastan

75100

75100

94303

MOTION  //  ELASTICKÉ KALHOTY
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MOTION //  ELASTICKÉ KALHOTY
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Tílko Motion Performance, dámské Velikosti: XS-XL
40976
Tohle není obyčejné tílko. Motion Performace je lehounké a navzdory umělému 
materiálu, ze kterého je vyrobené, schopné minimalizovat vlhkost a nepříjemný 
pocit potu na kůži. Je vhodné pro trénink v teplých podmínkách. Jeho součástí 
není integrovaná podprsenka.

Složení materiálu: 
88% Polyester, 12% Elastan

75100

Čelenka Motion light, unisex Velikosti: 56,58  
46578

Čelenky řady Motion jsou užší, tenčí a lehčí než jejich předchůdci. Poskytují 
ideální tepelný komfort, a to hlavně mezi sezónami, kdy vás můžou překvapit 
nižší ranní a večerní teploty. Jsou vyrobené z elastanu, který vás udrží v pohodlí 
i při vyšší intenzitě tréninku. Pohodlně se vejdou pod helmu.

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

Složení materiálu: 
Tělo: 90% polyester/ 10% elastan

00000

75100

Kšiltovka Motion, unisex Velikosti: S/M-M/L 
46532

Kšiltovka s klasickém provedení, vyrobená z vybraných materiálů, s decentními 
detaily. 3D výšivka přitahuje pozornost k detailům, ventilace vyvedená laserem 
povyšuje kšiltovku na prémiovou úroveň

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

Složení materiálu: 
Tělo: 90% polyester/ 10% elastan

75100

MOTION  // TÍLKO

• Vyrobeno ze 3 různých materiálů 
• Kombinace 4-směrných, 2-směrných a neelastických vlastností
• Ultralehký materiál
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
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Triko Motion Adventure, pánské

Triko Motion Adventure, dámské

Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

40931

40936

Triko Motion Adventure z voduodpudivého polyesteru, vhodné k tréninku, bylo 
vyrobeno tak, aby se co nejvíce podobalo volnočasovému triku, ale ponechalo si 
svoji funkčnost. Velmi jemný, česaný materiál na vnitřní straně zaručuje, že 
lehounký materiál se během tréninku nepřilepí na tělo. V teplejších dnech bude 
lehounké triko bude vždy příjemnější než úzké funkční prádlo, protože 
poskytuje větší prostor mezi trikem a tělem, kde může vzduch volně proudit.

Triko Motion Adventure z voduodpudivého polyesteru, vhodné k tréninku, bylo 
vyrobeno tak, aby se co nejvíce podobalo volnočasovému triku, ale ponechalo si 
svoji funkčnost. Velmi jemný, česaný materiál na vnitřní straně zaručuje, že 
lehounký materiál se během tréninku nepřilepí na tělo. V teplejších dnech bude 
lehounké triko bude vždy příjemnější než úzké funkční prádlo, protože 
poskytuje větší prostor mezi trikem a tělem, kde může vzduch volně proudit.

• Ultralehký materiál
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Hebký, česaný materiál

• Ultralehký materiál
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Hebký, česaný materiál

Složení materiálu: 
100% Polyester

Složení materiálu: 
100% Polyester

75100

72108

94303

12103

12103

MOTION  // TRIKA
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Triko Motion Performance, pánské

Triko Motion Performance, dámské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40951

40956

Hlavním cílem bylo vytvořit perfektní triko pro výkonnostní sporty. 
Takové, které bude navzdory umělému materiálu, ze kterého je 
vyrobené, schopné minimalizovat vlhkost a nepříjemný pocit potu na kůži.

Hlavním cílem bylo vytvořit perfektní triko pro výkonnostní sporty. 
Takové, které bude navzdory umělému materiálu, ze kterého je 
vyrobené, schopné minimalizovat vlhkost a nepříjemný pocit potu na kůži.

•  Vyrobeno z 5 různých materiálů
•  Kombinace 4-směrných, 2-směrných a neelastických vlastností
•  Ultralehký materiál
•  Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál

• Vyrobeno z 5 různých materiálů
• Kombinace 4-směrných, 2-směrných a neelastických vlastností
• Ultralehký materiál
• Voduodpudivý a rychleschnoucí materiál

Složení materiálu: 
88% Polyester, 12% Elastan

Složení materiálu: 
88% Polyester, 12% Elastan

00000 

75100

75100

00000

MOTION // TRIKA
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BODYWEAR
Funkční prádlo RaceX je určeno pro aktivního sportovce 

s vysokými nároky na výkon i pohodlí.

Funkční prádlo Swix bylo vyvinuto tak, aby spolehlivě fungovalo při nejvyšší fyzické 
námaze jak při tréninku, tak během závodů.

Efektivně odvádí vlhkost a rychle schne. Je testováno a používáno špičkovými 
atlety i sportovními hrdiny všedních dnů.
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72105

99992

75100

Triko RaceX s krátkým 
rukávem, pánské

Triko RaceX s krátkým 
rukávem, dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

40801

40806

00000

00000

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijete ve 
spojení s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu 
fanoušků; díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani 
nepoznáte, že ji máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u 
vašeho těla, a tím snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň 
absorbuje vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, 
přestože vy trénujete na maximum.

Tuto cenami ověšenou řadu funkčního prádla RaceX nejlépe využijete ve 
spojení s výkonnostními sporty. Za dobu své existence si našla spoustu 
fanoušků; díky svému elastickému střihu a lehounkému materiálu ani 
nepoznáte, že ji máte na sobě. Prodyšná struktura vláken udržuje  vzduch u 
vašeho těla, a tím snižuje nebezpečí přehřátí. Voduodpudivý materiál zároveň 
absorbuje vlhkost z povrchu vašeho těla, čímž vytváří příjemný pocit i teplotu, 
přestože vy trénujete na maximum.

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

• Lehké triko/ Méně než 140g/ m2 / Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Žebrovaná struktura izoluje vzduch/ Příjemně střižené konce vláken 
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu: 
100% Polyester

Složení materiálu: 
100% Polyester
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Triko RaceX Light, pánské

Triko RaceX Light, dámské

Tílko RaceX Light, dámské Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

Velikosti: XS-XL  
40901

40906

40916
Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 
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• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
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Složení materiálu: 
100 % Polyester 
Materiál 2: 95% Polyester 
5% Elestane
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RACEX  //  FUNKČNÍ PRÁDLO
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Velikosti: S-XXL  

Velikosti: XS-XL  

BODYWEAR  //  RACEX
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The best products for all training, regardless of the conditions




