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Funkční oblečení



Perfektní pro trénink v severských podmínkách. 
Díky našemu know-how a nezbytným inovacím 
vyrábíme nejkvalitnější doplňky, které na trhu 
najdete. Díky nim mohou vrcholoví sportovci 
podávat nejlepší výkony, a ostatní sportovci na 
všech úrovních si mohou užívat tréninků pokaždé, 
když vyrazí trénovat.

Chceme, abyste nejen dobře vypadali, ale dobře se 
i cítili. Abyste cítili SWIXfaktor.

Být sportovním parťákem. Soustředíme se 
především na to, abyste z vašich tréninků měli co 
nejvíc. Abyste lyžovali lépe a rychleji, jezdili na kole 
co nejúsporněji, méně mrzli a lépe se potili. 

Být nadšení. Naším cílem je překvapovat  
a dostat se do čela tím, že budeme vymýšlet nové  
a neotřelé způsoby, jak toho dosáhnout.

CÍLE
ZNAČKY
SWIX





Produkty SWIX jsou pro milovníky tréninků a venkovních závodů. Pro 
všechny, co milují trénink v otevřené přírodě a na horách. Nebo denní 

výběhy na jedné z mnoha vašich oblíbených běžeckých tras i běžkařských 
stop. Pro všechny, co vědí, že se počasí 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.

Našim cílem je poskytnout našim zákazníkům ty nejlepší možné podmínky 
jak pro jejich výkon, tak i dobrý pocit z něj.

Naším cílem je poskytnout 
zákazníkům ty nejlepší 

podmínky pro výkon
i zábavu.





Čerstvý sníh. Mokrý sníh. Pozdní
jarní sníh. Prašan. Milujeme
lyžování uprostřed překrásné
horské scenérie. Nekonečné
štěrkové cesty a úzké lesní
stezky. Jsou vzpruhou pro tělo
i duši. Již od roku 1946 SWIX
vyvíjí a testuje produkty vhodné
do severských podmínek tak,
abyste si byli jistí, že máte co
potřebujete, abyste byli dobří
v tom co děláte - a dobře přitom
vypadali.

Říkáme tomu 
SWIXFACTOR
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Zorientujete se v naší nové kolekci 
snadno a rychle.
 
Najděte si svůj favorizovaný model  
a prozkoumejte ho do hloubky.

Swix hrdě představuje 
kolekci podzim-zima 
2019/2020



72102
Blue sea

72107
Olympian blue

73406
Marina
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Blue bell

50502
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Royal blue 
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Dark aubergine

94305
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SWIX NAVIGACE KOLEKCÍ 19/20

Swix nově vyvíjí skupiny 
produktů, kde v rámci 
jedné skupiny naleznete 
produkty pro stejný typ 
uživatelů a jejich spor-
tovní výkony.

Výkonnostní 
stupeň a uživatel

 
Materiál a cenová 
úroveň

Touring Training Elite

Quest
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Focus

Surmount

Quantum

Star XC

Paramount
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Tracx /  
Trails

Paragon

Race

Dynamic

ProFit R.
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Entry

Comfort Speed
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+
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+

+

+

Endure
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QUEST
Quest znamená neustále hledat. Hledáme 

cesty a řešení, které nebyly doposud 
objeveny.

Quest je řada produktů, která na trh přináší  
nové nápady a  přístupy s cílem nalézt 

optimální řešení pro existující věčně trvající 
výzvy. A možná i některé nové.

ELITE
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Podkolenky Quest nabízí pár inovativních a funkčních vychytávek. Jejich složení je 
kombinací syntetických vláken, které se postarají o odvod potu od těla, a příjemné 
hřejivé vlny. Reliéfová struktura úpletu ve stylu piké na lýtkách pomáhá předcházet 
otlačeninám. Prodyšná froté pata a špička je skvělou prevencí proti tvorbě puchýřů. 
Froté na patě je vytaženo tak, aby nedocházelo k otlačení nohou v lyžařských botách.

Podkolenky Quest Velikosti: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 
50223

• stavba vláken podle tvarování nohy
• froté panely na špičce a patě
• tvarování pro ploché i klenuté nohy
• široký piké úplet na lýtkách
• změkčení v oblasti paty

12400

Složení materiálu:
32% Nylon 28% Merino Vlna 20% Akryl 18% Lycra 2% Elastan



19SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /

Quest tech Anorak je produkt z řady SWIX 'Quest, což reprezentuje hledání nových 
cest a řešení. Vytvoření špičkového modelu pro elitní lyžování, to dává smysl; absence 
objemného předního zipu je nepřehlédnutelná. Kapsa na hrudi je snadno a intuitivně 
dostupná i při nošení nápojových pásů nebo batohů. Zvolený materiál je velmi tenký, 
lehký, elastický, větru odolný a výborně prodyšný. Bunda je určená pro moderní 
vrstvení oděvů. V chladných podmínkách doporučujeme použít s jedním z trik SWIX 
NTS.

Quest tech anorak bunda pánská Quest tech anorak bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1231712313

• Hlavní materiál je prémiová ultralehká tkanina původem z Itálie
• Tkaná látka pružná ve všech 4 směrech
• Větru odolná
• Neomezená prodyšnost
• Kapsa Anorak přístupná při nošení batohu či bidonu

12400 12400        

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% polyester, Pod paží: 53% PA 47% EA, Manžeta: 80% Polyamid 20% 
spandex, podšívka: 100% polyester

Kalhoty Quest modular tech jsou druhý produkt z řady SWIX 'Quest, což reprezentuje 
hledaní nových cest a řešení. Tento produkt nabízí něco zcela nového na scéně 
špičkového funkčního oblečení pro běžecké lyžování: modularitu délky nohavic. Jsou 
navrženy s důrazem na všestrannost používání a volnost pohybu v oblasti kolena. 
Použitý materiál je jeden z nejlepších; nabízí mimořádné uživatelské vlastnosti, jak je 
uvedeno níže. Nechte se unést jejich výkonností.

Kalhoty Quest tech pánské Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
22292 

• Prémiový a velmi pokročilý proplétaný softshell
• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Tkanina poskytující 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu díky čtyř směrnému elastickému materiálu
• Měkký, pohodlný, tichý a zároveň odolný materiál
• 3/4 kalhoty se samostatnými kompresními návleky 

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 85% nylon, 15% Spandex - 225g / m2 (přední panel), Materál 2: 85% polyester, 15% 
m2 (zadní panel), Materiál 3: 84% Polyester, 16% Spandex - 180g / m2 (hem, pkt bag)

10000

Quest tech Anorak je produkt z řady SWIX 'Quest, což reprezentuje hledání nových 
cest a řešení. Vytvoření špičkového modelu pro elitní lyžování, to dává smysl; absence 
objemného předního zipu je nepřehlédnutelná. Kapsa na hrudi je snadno a intuitivně 
dostupná i při nošení nápojových pásů nebo batohů. Zvolený materiál je velmi tenký, 
lehký, elastický, větru odolný a výborně prodyšný. Bunda je určená pro moderní 
vrstvení oděvů. V chladných podmínkách doporučujeme použít s jedním z trik SWIX 
NTS.

• Hlavní materiál je prémiová ultralehká tkanina původem z Itálie
• Tkaná látka pružná ve všech 4 směrech
• Větru odolná
• Neomezená prodyšnost
• Kapsa Anorak přístupná při nošení batohu či bidonu

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% polyester, Pod paží: 53% PA 47% EA, Manžeta: 80% Polyamid 20% 
spandex, podšívka: 100% polyester

Kalhoty Quest modular tech jsou druhý produkt z řady SWIX 'Quest, což reprezentuje 
hledaní nových cest a řešení. Tento produkt nabízí něco zcela nového na scéně 
špičkového funkčního oblečení pro běžecké lyžování: modularitu délky nohavic. Jsou 
navrženy s důrazem na všestrannost používání a volnost pohybu v oblasti kolena. 
Použitý materiál je jeden z nejlepších; nabízí mimořádné uživatelské vlastnosti, jak je 
uvedeno níže. Nechte se unést jejich výkonností.

Kalhoty Quest tech dámské
22297 

• Prémiový a velmi pokročilý proplétaný softshell
• Neomezená prodyšnost bez membrány
• Tkanina poskytující 360° ochranu proti větru
• Absolutní svoboda pohybu díky čtyř směrnému elastickému materiálu
• Měkký, pohodlný, tichý a zároveň odolný materiál
• 3/4 kalhoty se samostatnými kompresními návleky 

Složení materiálu:  
Materiál 1: 85% nylon, 15% Spandex - 225g / m2 (přední panel), Materál 2: 85% polyester, 15% 
m2 (zadní panel), Materiál 3: 84% Polyester, 16% Spandex - 180g / m2 (hem, pkt bag)
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ELITE

TRIAC 3.0
Běžecké lyžování je fyzicky náročný kardio 
sport vyžadující vysokou úroveň intenzity 

při velmi chladných podmínkách a relativně 
vysokých rychlostech.

Nechcete se přehřát hned v prvním stoupání, 
ani nechcete mrznout při rychlejším sjezdu. 

S naší novou kolekcí jsme výrazně zvedli 
laťku funkčního vybavení - proto si vysloužilo 

označení Triac 3.0.
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Střih bundy Triac 3.0 vychází z naší historicky první vesty. Byla vyvinuta, aby se stala 
novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla dlouhá léta oblíbeným 
univerzálním kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. Bunda Triac 3.0 je více 
strečová, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti i pocit pohodlí. 

Swix Triac 3.0 bunda pánská Swix Triac 3.0 bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1231912315

• Lehký celostrečový softshell
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Lehce přístupná prsní kapsa na zip

10000 10000 

Složení materiálu:  
Hlavni materiál: 100% polyester + PU hydrofilní membrána ze 100% polyesteru, Materiál 2: 
svrchní část/ záda 100% polyester, Materiál 3: 80% polyamid, 20% elastan, Střední panel: 
72% polyester, 28% barvený PU, Podšívka: 100% polyester.

Kalhoty Swix Triac 3.0 jsou novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla 
dlouhá léta oblíbeným, všestranným kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. 
Kalhoty Triac 3.0 jsou více strečové, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti 
i pocit pohodlí. 

Swix Triac 3.0 kalhoty pánské Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
22291 

• Lehký softshell
• Napůl kalhoty, napůl strečové kalhoty
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Tvarovaná kolena

00000

Složení materiálu:  
přední díl: 3-vrstvý softshell, materiál: 100% polyester. Membrána: 100% PU.
Zadní díl: 100% polyester. Strečové panely:78% Nylon/ 22% elastan.

10000

Swix Triac 3.0 kalhoty dámské
22296

Střih bundy Triac 3.0 vychází z naší historicky první vesty. Byla vyvinuta, aby se stala 
novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla dlouhá léta oblíbeným 
univerzálním kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. Bunda Triac 3.0 je více 
strečová, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti i pocit pohodlí. 

• Lehký celostrečový softshell
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Lehce přístupná prsní kapsa na zip

Složení materiálu:  
Hlavni materiál: 100% polyester + PU hydrofilní membrána ze 100% polyesteru, Materiál 2: 
svrchní část/ záda 100% polyester, Materiál 3: 80% polyamid, 20% elastan, Střední panel: 
72% polyester, 28% barvený PU, Podšívka: 100% polyester.

10000

00000        72107     

Kalhoty Swix Triac 3.0 jsou novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla 
dlouhá léta oblíbeným, všestranným kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. 
Kalhoty Triac 3.0 jsou více strečové, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti 
i pocit pohodlí. 
• Lehký softshell
• Napůl kalhoty, napůl strečové kalhoty
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Tvarovaná kolena

Složení materiálu:  
přední díl: 3-vrstvý softshell, materiál: 100% polyester. Membrána: 100% PU.
Zadní díl: 100% polyester. Strečové panely:78% Nylon/ 22% elastan.
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Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XL 
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Vesta Swix Triac 3.0 je novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla 
dlouhá léta oblíbeným, všestranným kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. 
Vesta Triac 3.0 je více strečová, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti i pocit 
pohodlí.  Ideální v kombinaci s mikinou Swix Triac 3.0. Představuje zcela nový přístup 
ke špičkovému vybavení.

Swix Triac 3.0 vesta pánská Swix Triac 3.0 vesta dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1129611291

• Lehký celostrečový softshell
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Prsní kapsa na zip

10000 10000 

Složení materiálu:  
přední díl: 3-vrstvý softshell, materiál: 100% polyester. Membrána: 100% PU. Zadní díl: 100% 
polyester. Strečové panely:78% Nylon/ 22% elastan.

Mikina Swix Triac 3.0 kombinuje první a druhou vrstvu - říká se jí tedy 1,5 vrstva. Pokud 
ji použijete na tělo, jak bylo původně zamýšleno, poskytne vám špičkové pohodlí, 
termoizolaci, ale hlavně nejlepší odvod vlhkosti od těla. Nejlepší produkt na trhu z 
pohledu transportu vlhkosti od těla.

Swix Triac 3.0 mikina se zipem pánská Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL

1635616351

• Extrémně funkční odvod  vlhkosti/ potu od těla
• Vhodné jako první vrstva
• Kombinuje první a druhou vrstvu
• Rukávy s větruodolnou membránou
• Optimální použití v kombinaci s vestou

10000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyester, 14% elastan. Membrána: 100% polyamid

10000

00000        

72107

Vesta Swix Triac 3.0 je novým nástupcem legendární kolekce Carbon, která byla 
dlouhá léta oblíbeným, všestranným kouskem pro trénink profesionálních lyžařů. 
Vesta Triac 3.0 je více strečová, nabízí mnohem lepší prodyšnost, odvod vlhkosti i pocit 
pohodlí.  Ideální v kombinaci s mikinou Swix Triac 3.0. Představuje zcela nový přístup 
ke špičkovému vybavení.

• Lehký celostrečový softshell
• Přední membrána odolná proti větru 2,7l/sqm/s
• Celostrečový zadní díl
• Prsní kapsa na zip

Složení materiálu:  
přední díl: 3-vrstvý softshell, materiál: 100% polyester. Membrána: 100% PU. Zadní díl: 100% 
polyester. Strečové panely:78% Nylon/ 22% elastan.

Mikina Swix Triac 3.0 kombinuje první a druhou vrstvu - říká se jí tedy 1,5 vrstva. Pokud 
ji použijete na tělo, jak bylo původně zamýšleno, poskytne vám špičkové pohodlí, 
termoizolaci, ale hlavně nejlepší odvod vlhkosti od těla. Nejlepší produkt na trhu z 
pohledu transportu vlhkosti od těla.

Swix Triac 3.0 mikina se zipem dámská

• Extrémně funkční odvod  vlhkosti/ potu od těla
• Vhodné jako první vrstva
• Kombinuje první a druhou vrstvu
• Rukávy s větruodolnou membránou
• Optimální použití v kombinaci s vestou

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyester, 14% elastan. Membrána: 100% polyamid
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Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XL
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Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro použití 
s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem hole 
poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody během mírné zimy, či na kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na 
ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

Swix Triac light rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL 
H0941

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody

Složení materiálu:  
85% polyester/ 15% elastan. Dlaň: 55% Nylon/ 45% polyuretan. Síťovina: 100% polyester.

10000

Swix Triac light rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL 
H0946

10000

Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně upravená pro použití 
s holemi Swix Triac 3.0. Strategické umístění síťoviny Schoeller® pod poutkem hole 
poskytuje příjemné polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody během mírné zimy, či na kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem optimálně sedí na 
ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

• Lehké závodní rukavice, úroveň Světových pohárů
• Perfektní rukavice na trénink i závody

Složení materiálu:  
85% polyester/ 15% elastan. Dlaň: 55% Nylon/ 45% polyuretan. Síťovina: 100% polyester.
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Technické rukavice vyvinuté nadšenými milovníky dlouhých tratí byly dlouho a 
intenzivně testovány, aby se z nich staly nejlepší rukavice v naší nabídce. Úzké, dobře 
padnoucí rukavice s elastickým palcem. Hřbet rukavice je vyroben z česané lycry, 
rukavice je lehká a přitom hřeje. Dlaň rukavice tvoří 0,5 mm prémiový semiš. 

Swix Triac 3.0 rukavice unisex Velikosti: 6/S-10/XL 
H0320

• Úzký střih rukavice
• Lehká hřejivá lycra s česáním na hřbetu
• 0,5 prémiový semiš z mikrovlákna
• Pohodlné ovládání displeje

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyester + PU Hydrophilic; Membrána + 100% polyester,  
Materiál 2: svrchní/zadní část 100% polyester, Materiál 3: 80% polyamid 20% elastan. 
Manžety: 72% polyester 28% barvený PU, Podšívka: 100% polyester

00000

Rukavice vyvinuté nadšenými milovníky dlouhých tratí. Systém SPPS je unikátní 
pokročilé řešení využívající vymodelovaný podpůrný systém, který předchází únavě 
zápěstí a optimalizuje úchop hole.

Swix Triac 3.0 SPPS unisex Velikosti: 6/S-10/XL 
H0220

• Vyrobené pro systém SPPS
• SPPS spojení přímo na velcro rukavic
• 0,6 premiový semiš z mikrovlákna
• Lehký, ale teplý, česaný, dvouvrstvý flís

Složení materiálu:  
Hřbet 1: 85% Nylon/ 15% elastan. Hřbet 2:100% guma 
Dlaň: 80% polyester/ 20% PU. Utírání nosu: 100% polyester

10000

Swix Triac 3.0 čepice Velikosti: S/M M/L  
46603

72000

Je tenká, závodní čepice, která vyniká rychlým odvodem vlhkosti od hlavy tak, že 
udržuje stálou teplotu, aby nedošlo k přehřátí. Velmi elastická čepice s rubem z 
česaného materiálu a laserově uříznutým okrajem.

Složení materiálu:  
92% polyester, 8% elastan

00000        

12400        
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ELITE

FOCUS
Soustředění je stav, kdy se nenecháte omezovat 
myšlenkami na to, co by se mohlo stát, kdyby ... 

Veliká výhoda mládí a oddanosti.

Focus je série pro všechny, kdo tráví dlouhé 
hodiny tréninkem a potřebují jednoduše funkční 

oblečení bez zbytečností.

Soustředit se, zaujmout a překonat vše.
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Série Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží. 
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. 
Jak bunda, tak kalhoty série Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zádech.

Focus bunda pánská Focus bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
12318

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid/ 15% elastan 170g m/2

Série Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží. 
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. 
Jak bunda, tak kalhoty série Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zadních dílech.

Focus kalhoty pánské Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu

Složení materiálu:  
Nohavice: 79% polyester/21% elastan 260gsm, Lýtková část: 95% polyester, 5% elastan 220 gsm

Focus kalhoty dámské
22298 

Série Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží. 
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. 
Jak bunda, tak kalhoty série Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zádech.
• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid/ 15% elastan 170g m/2

Série Swix Focus byla vytvořena pro intenzivní zimní sporty s vysokou zátěží. 
Větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. 
Jak bunda, tak kalhoty série Focus jsou vyrobeny ze zcela bezešvého materiálu - 
4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez otevřených strečových panelů na 
zadních dílech.

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu

Složení materiálu:  
Nohavice: 79% polyester/21% elastan 260gsm, Lýtková část: 95% polyester, 5% elastan 220 gsm

10000 10000       

00000       

1000010000

00000
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Složení materiálu:  
Materiál 1: 82% polyester + 18% elastan 
Materiál 2: 80% polyester + 20% elastan

Nejlepší lyžaři si vybírají ty nejlepší produkty. Neuvěřitelně příjemná, lehká a strečová. 
Tato nová revoluční závodní kombinéza je vyrobena ze síťoviny a představuje tak 
vynikající izolační vlastnosti díky schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře 
vlákna. Bez nepohodlných švů.

Swix Focus 2-dílná běžecká kombinéza pánská
Velikosti: S-XXL 32543

• Celá ze síťoviny
• Vhodná na závody i trénink
• Vhodná pro špičkové lyžaře i hobby lyžaře
• Předtvarovaná, aerodynamická silueta
• 4-směrná strečová síťovina

10000
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Složení materiálu:  
Materiál 1: 82% polyester + 18% elastan 
Materiál 2: 80% polyester + 20% elastan

Swix Focus 2-dílná běžecká kombinéza dámská
Velikosti: XS-XL 32547

00000      

Nejlepší lyžaři si vybírají ty nejlepší produkty. Neuvěřitelně příjemná, lehká a strečová. 
Tato nová revoluční závodní kombinéza je vyrobena ze síťoviny a představuje tak 
vynikající izolační vlastnosti díky schopnosti materiálu zachytit vzduch ve struktuře 
vlákna. Bez nepohodlných švů.

• Celá ze síťoviny
• Vhodná na závody i trénink
• Vhodná pro špičkové lyžaře i hobby lyžaře
• Předtvarovaná, aerodynamická silueta
• 4-směrná strečová síťovina
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Focus NTS je z elastického žerzeje a nejlépe vám poslouží jako první vrstva. Příjemný 
česaný materiál má výborné termoizolační a absorpční schopnosti. Pot snadno 
absorbuje do další, pletené vrstvy, takže vás udrží v suchu. Rozdíly teplot jsou při 
sportu klíčové, takže pokud se hodláte zpotit, oblékněte triko Focus NTS.

Focus NTS trénink. triko pánské Focus NTS trénink. triko dámskéVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1630716302

• Lehounký pletený žerzej
• Vnitřní savý materiál
• Rychleschnoucí voduodpudivé vlákno
• Neustálý pocit suchého trika

10000 00000       

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester

Focus NTS je z elastického žerzeje a nejlépe vám poslouží jako první vrstva. Příjemný 
česaný materiál má výborné termoizolační a absorpční schopnosti. Pot snadno 
absorbuje do další, pletené vrstvy, takže vás udrží v suchu. Rozdíly teplot jsou při 
sportu klíčové, takže pokud se hodláte zpotit, oblékněte triko Focus NTS.

• Lehounký pletený žerzej
• Vnitřní savý materiál
• Rychleschnoucí voduodpudivé vlákno
• Neustálý pocit suchého trika

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester

Focus mikina pánská Velikosti: XS-XXL 
16113
Univerzální mikina, která je vhodná jak na trénink v chladných dnech, tak i na 
volnočasové aktivity. Přizpůsobí se vám na každém kroku.

• Oboustranný strečový flís
• Vnější odolný materiál
• Vnitřní česané froté
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

72105

99990

10000

Složení materiálu:  
100% polyester

Focus mikina dámská Velikosti: XS-XL 
16117
Univerzální mikina, která je vhodná jak na trénink v chladných dnech, tak i na 
volnočasové aktivity. Přizpůsobí se vám na každém kroku.

• Oboustranný strečový flís
• Vnější odolný materiál
• Vnitřní česané froté
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

72105

99990

10000

Složení materiálu:  
100% polyester
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Velikosti: XS-XL 

Vlastnosti rukavic odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost a 
smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Mají vše, co od nich očekáváte. Silikonové gripy z 
obou stran rukavic.

Focus rukavice Velikosti: 6-10  
H0247

• Lehounká rukavice
• Česaný elastický žerzej na hřbetu
• 0,8 mm semiš z mikrovlákna na dlani
• Silikonové gripy na dlani i hřbetu 

00000

Složení materiálu:  
Žerzej: 86% polyamid, 14% elastan, Utírání nosu: 100% polyamid  
Semiš na dlani: 78% polyamid, 22% PU

10000

Focus čepice Velikosti: 56,58  
46518

00000        

Vlastnosti čepice odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost a 
smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte. 

Složení materiálu:  
87% polyester 13% elastan

10000        

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci a odvod vlhkosti

Focus čelenka Velikosti: 56,58  
46519 

72106        

Vlastnosti čelenky odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, lehkost, pružnost a 
smysluplná funkčnost. Vnitřní strana pleteného žerzeje rychle absorbuje/ odvádí 
vlhkost a zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte.

Složení materiálu:  
87% polyester 13% elastan

94305     

Focus šátek Velikosti: OS  
46436

Focus je příjemně měkký, dobře izolující multifunkční šátek. Užijete ho při aktivním 
zimní sportování, ale i ve dnech s pomalejším tempem. Digitální potisk. Bezešvý tunel 
z příjemného úpletu. Noste ho jako šátek, který brání úniku tepla skrz límec nebo jako 
šátek přes hlavu či ústa, zkrátka jak potřebujete.

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 90% polyester, 10% elastan

10000        

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci a odvod vlhkosti

• Rychleschnoucí vodoodpudivé vlákno
• Pohodlné savé vlákno & pletená struktura
• Bezešvý tunel
• Digitální potisk
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TRAINING

RACE
Série RACE byla vytvořena speciálně pro atlety 
účastnící se ZOH v roce 2018 - odtud její název. 

Nyní sérii RACE nabízíme i veřejnosti.

Traduje se, že v ní závodníci rádi trénují. Jedná se 
o vůbec první produkt, který byl vytvořen jak  

s membránou, tak bez. Poskytuje tedy náležitou 
ochranu před větrem i při rychlé jízdě bez 

kompromisů.
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Při výrobě bundy Race byly použity nejmodernější technologie, tudíž se oprávněně 
stala vrcholem šatníku olympijských závodníků.

Race bunda pánská Race bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL
1299612991

• Lehká, vyrobená z 4 směrného streče
• Větruodolná a velmi prodyšná přední membrána
• Špičková prodyšnost 2,7l/sqm/s
• 30.000g/sqm/24hod propustnost vod. par
• Zadní díl bez membrány
• Laminované elastické manžety 

99990 99990        

Složení materiálu:  
Přední díl: 3vrstvý softshell: vrchní materiál: 100% polyester, membrána: 100% PU; Zadní díl: 
100% polyester, streč. panely: 78% polyamid (Nylon) 22% elastan 

Při výrobě kalhot Race byly použity nejmodernější technologie, tudíž se oprávněně 
stala vrcholem šatníku olympijských závodníků.

Race kalhoty pánské Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
22351

• Lehké, vyrobené z 4 směrného streče
• Větruodolná a velmi prodyšná přední membrána
• Špičková prodyšnost 2,7l/sqm/s
• 30.000g/sqm/24hod propustnost vod. par
• Zadní díl bez membrány
• Laminované elastické manžety 

75100

Složení materiálu:  
Přední díl: 3vrstvý softshell: vrchní materiál: 100% polyester, membrána: 100% PU; Zadní díl: 
100% polyester, streč. panely: 78% polyamid (Nylon) 22% elastan 

75100

Race kalhoty dámské
22356

12103

12103        

12400
12400

Při výrobě bundy Race byly použity nejmodernější technologie, tudíž se oprávněně 
stala vrcholem šatníku olympijských závodníků.

• Lehká, vyrobená z 4 směrného streče
• Větruodolná a velmi prodyšná přední membrána
• Špičková prodyšnost 2,7l/sqm/s
• 30.000g/sqm/24hod propustnost vod. par
• Zadní díl bez membrány
• Laminované elastické manžety 

Složení materiálu:  
Přední díl: 3vrstvý softshell: vrchní materiál: 100% polyester, membrána: 100% PU; Zadní díl: 
100% polyester, streč. panely: 78% polyamid (Nylon) 22% elastan 

Při výrobě kalhot Race byly použity nejmodernější technologie, tudíž se oprávněně 
stala vrcholem šatníku olympijských závodníků.

• Lehké, vyrobené z 4 směrného streče
• Větruodolná a velmi prodyšná přední membrána
• Špičková prodyšnost 2,7l/sqm/s
• 30.000g/sqm/24hod propustnost vod. par
• Zadní díl bez membrány
• Laminované elastické manžety 

Složení materiálu:  
Přední díl: 3vrstvý softshell: vrchní materiál: 100% polyester, membrána: 100% PU; Zadní díl: 
100% polyester, streč. panely: 78% polyamid (Nylon) 22% elastan 
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Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL 
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Race jsou lehké flexibilní závodní rukavice z česané lycry. 
Díky tvarovaným prstům optimálně padnou. Perfektní 
úzká rukavice na trénink a závody na lyžích během mírné 
zimy, na kolečkové lyže nebo běh na podzim. Syntetická 
kůže na dlani se zesílením mezi palcem a ukazovákem. 
Silikon na hřbetu a dlani pro lepší úchop.

Race rukavice unisexRace ultra light čepice
Velikosti:6-11  Velikosti: 56,58   46564 H0250

• Lehké a flexibilní závodní rukavice
• Vhodné jak na trénink, tak na závody
• Tvarované prsty a silikonová úprava

0000000000        

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 85% Polyester, 15% Elastan, Vrchní materiál: 
100% Polyuretan; Podšívka: 100% Polyamid
Materiál#3: 80% bavlna, 20% polyester

Race ultra light čelenka
Velikosti: 56,58  46570 

Race Light je nejtenčí čepice v produktové řadě a hodí 
se do mírnějších teplot. Lehká síťovina perfektně větrá a 
zároveň udržuje dostatečnou izolaci.

Složení materiálu:  
85% polyester 15% spandex 165g

10000        

00000        

Je to ta nejtenčí čelenka z produktové řady a je ideální 
do mírnějších teplot. Struktura ze síťoviny poskytuje 
perfektní větrání a zároveň dobře izoluje.

Složení materiálu:  
85% polyester 15% spandex 165g

10000        
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TRAINING

PARAGON
Paragon znamená "vzor" či "ideál." Zní to možná 
ambiciózně, nicméně větruodolné membrány 

Gore windproof jsou lídrem této technické 
oblasti přes 40 let od doby, kdy byly poprvé 

představeny. 

Série Paragon je vyrobená ze špičkového 
materiálu od předního dodavatele na trhu. 

100% větruodolný, velmi měkký a elastický.
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Paragon Gore Infinium bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12932

99990

Tyto kalhoty jsou typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové kvalitě. 
Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a sešít je dohromady v co 
nejhezčí celek. Větru odolný, nešustivý softshell a flísové česání uvnitř zajišťují skvělý 
komfort a pocit ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a vzhled na jedničku.

Paragon Gore Infinium kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22812 

• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolné a prodyšné
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkké a pohodlné 
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% Nylon, 15% spandex - 225g/
m2 (zadní středový panel)

12400

12400

Tato bunda je typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové 
kvalitě. Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a sešít 
je dohromady v co nejhezčí celek. Intuitivní rozložení s předními kapsami. 
Vsazené rukávy s integrovanými klínky v podpaží pro zvýšenou pohyblivost 
vyrobené z elastického streče. Větruodolný softshell a příjemný flís uvnitř 
roláku ještě zvyšují pocit pohodlí a ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a 
vzhled na jedničku.
• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolná a prodyšná
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkká a pohodlná 
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily
Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 15% 
elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% Nylon, 15% spandex - 225g/m2 (zadní 
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Paragon Gore Infinium bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12938

99990 

Velikosti: XS-XL 

12400

Paragon Gore Infinium kalhoty dámské
22817

Tato bunda je typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové 
kvalitě. Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a sešít 
je dohromady v co nejhezčí celek. Intuitivní rozložení s předními kapsami. 
Vsazené rukávy s integrovanými klínky v podpaží pro zvýšenou pohyblivost 
vyrobené z elastického streče. Větruodolný softshell a příjemný flís uvnitř 
roláku ještě zvyšují pocit pohodlí a ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a 
vzhled na jedničku.
• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolná a prodyšná
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkká a pohodlná 
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily
Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 15% 
elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% Nylon, 15% spandex - 225g/m2 (zadní 

12500

12500

Tyto kalhoty jsou typickým běžkařským svrškem na dlouhé tratě v prémiové kvalitě. 
Základem bylo vybrat materiály se špičkovými vlastnostmi a sešít je dohromady v co 
nejhezčí celek. Větru odolný, nešustivý softshell a flísové česání uvnitř zajišťují skvělý 
komfort a pocit ochrany před vnějšími vlivy. Funkčnost a vzhled na jedničku.

• Gore® Infinium™ 3vrstvý softshell
• Větruodolné a prodyšné
• Vysoce strečový materiál do všech směrů
• Měkké a pohodlné 
• Prémiový větruodolný softshell bez membrány na zadním dílu
• Vylepšené detaily

Složení materiálu:  
Vrchní materiál A:92% polyester, 8% leastan - 254g/m2, (hlavní materiál), B: 85% polyester, 
15% elastan - 250g/m2 (vnitřní rolák+manžety+kapsy), C: 85% Nylon, 15% spandex - 225g/
m2 (zadní středový panel)
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Paragon rukavice jsou relativně novým nápadem od společnosti SWIX. Je to kožená 
rukavice s lemovanou technikou. Vnitřní dlaň neobsahuje podšívku, takže tyto 
rukavice mají velmi dobrou přilnavost, a to navzdory své relativní tloušťce. Prát na 
program určený pro vlnu. Používejte vosk určený k ošetření kůže na prodloužení 
životnosti rukavic.

Paragon rukavice unisex Velikosti: 6-10      
H0814

• Ovčí kůže cca 0,8mm
• Vyztužená dlaň
• Hřbet rukavice je pružný a větru odolný 
• Neoprenové ohebné panely
• Rozšířená manžeta

12500

Složení materiálu:  
Soft shell: 92% polyester, 8% elastan, Membrána: 100% Polyuretan, Neopren: 100%, 
Chloroprenová látka: 90% Polyester, 8% Elastan, Materiál na palci: 100% Polyamid, Dlaň: 
100% ovčí kůže, Izolace; 100% polyester

10000

Paragon čepice Velikosti: 56,58      
46639

12500        

Čepice byla vyrobena na technicky pokročilém CAD pletacím stavu. Nejen, že dobře 
vypadá, ale díky použitým voduodpudivým vláknům se vám nestane, že byste měli 
čepici mokrou. Díky pletenému materiálu se vám bude hodit na dlouhé běžecké tratě. 
Úzký, savý lem čepice ještě zlepšuje odvod vlhkosti a tím i vaše pohodlí.

Složení materiálu: 
100% polyester 

12400        

• Technicky perfektně zpracovaná pletená čepice
• Utkaná z voduodpudivých vláken polyesteru
• Nevlhne, netěžkne; vhodná na tréninky
• Savý lem napomáhá odvodu vlhkosti
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TRAINING

QUANTUM
SWIX Quantum nabízí sérii holí od elitních, 

určených pro rychlé, výkonnostní lyžování; po 
tradičnější, bytelnější alternativy. Celá série 

využívá nejlepší použité technologie ve všech 
kategoriích.

Doplňky této série byly navrženy dle portfolia 
lyžařských holí. Abychom navrhli tolik možných 

variant, museli jsme vybírat z materiálů nejvyšší 
kvality.

Nejnovější inovativní technologie zpracování 
materiálů nabízí maximální prodyšnost, pruž-
nost, a zároveň ochranu před počasím, jakkoli 

rychlé je vaše tempo. Nejuniverzálnější kolekce 
kterou nabízíme.
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Quantum performance  bunda pánská Quantum performance bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
1295712952

75100 99990 

Lyžařské oblečení Quantum bylo vytvořeno pro milovníky rychlé jízdy. Ačkoli díky 
použitému materiálu, který je přímo fantastický, je oblečení vhodné i na běžkařské 
výlety s pauzami po cestě. Elastický větruodolný a vodoodpudivý materiál je použitý i 
v zadní části; ochrana i výrazné snížení pocitu chladu na sedací části. Lepší prodyšnost 
i svoboda pohybu než u jakýchkoli předešlých kalhot SWIX. 

Quantum performance kalhoty pánské
Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 22823

• Výběrový lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, dvojitá, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Přední dvojité kapsy

7510075100

Quantum performance kalhoty dámské
22827

75101

72107 75100

Lyžařské oblečení Quantum bylo vytvořeno pro milovníky rychlé jízdy. Ačkoli 
díky použitému materiálu, který je přímo fantastický, je oblečení vhodné i na 
běžkařské výlety s pauzami po cestě. Použitý materiál garantuje, že Quantum 
je prodyšnější a pružnější než jakýkoliv produkt Swix, který znáte z minulosti. 
Užijte si pohodlí a čistou radost z pohybu i v chladnějších podmínkách se 100% 
ochranou, kterou Quantum poskytuje.

• Výběrový lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, dvojitá, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Náprsní kapsa 

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 82% Nylon 18% Spandex, Materiál 2: 84% polyester 16% Spandex, 
Střední panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester

Lyžařské oblečení Quantum bylo vytvořeno pro milovníky rychlé jízdy. Ačkoli 
díky použitému materiálu, který je přímo fantastický, je oblečení vhodné i na 
běžkařské výlety s pauzami po cestě. Použitý materiál garantuje, že Quantum 
je prodyšnější a pružnější než jakýkoliv produkt Swix, který znáte z minulosti. 
Užijte si pohodlí a čistou radost z pohybu i v chladnějších podmínkách se 100% 
ochranou, kterou Quantum poskytuje.

• Výběrový lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, dvojitá, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Náprsní kapsa 

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 82% Nylon 18% Spandex, Materiál 2: 84% polyester 16% Spandex, 
Střední panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester

75101
00025

75101

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 82% Nylon 18% Spandex, Materiál 2: 84% polyester 16% Spandex, 
Střední panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester

Lyžařské oblečení Quantum bylo vytvořeno pro milovníky rychlé jízdy. Ačkoli díky 
použitému materiálu, který je přímo fantastický, je oblečení vhodné i na běžkařské 
výlety s pauzami po cestě. Elastický větruodolný a vodoodpudivý materiál je použitý i 
v zadní části; ochrana i výrazné snížení pocitu chladu na sedací části. Lepší prodyšnost 
i svoboda pohybu než u jakýchkoli předešlých kalhot SWIX. 

• Výběrový lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, dvojitá, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Přední dvojité kapsy

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 82% Nylon 18% Spandex, Materiál 2: 84% polyester 16% Spandex, 
Střední panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester
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Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XL 
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Quantum čelenka Velikosti: S/M-M/L 
46510

00025

Tato čelenka vychází z oblíbené SWIX čelenky Race Warm, která potvrdila 
svoje vynikající vlastnosti. Můžete ji nosit i do velmi nízkých teplot, vnitřní 
izolace poskytuje dostatečnou ochranu.

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci
• Podšívka ze strečové síťoviny pro extra tepelnou izolaci
• Vysoce prodyšná a voduodpudivá

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 88% polyester 12% elastan
Podšívka: 85% polyester 15% elastan

75100

Jedná se o pár univerzálních rukavic vhodných pro aktivní lyžaře. Hřbet 
rukavice je relativně tenký, ale z větruodolného softshellu. Softshell snižuje 
pocit chladu z větru, tudíž rukavice jsou o dost teplejší, než byste vzhledem  
k jejich tloušťce čekali.

Quantum rukavice unisex Velikosti: 6 - 10 
H0330

• Elastický, voděodolný softshelll na hřbetu
• Prémiový 0,8 mm mikroflís

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 82% Nylon/ 18% Spandex, voděodolná úprava DWR 210g/m2, 
4-směrný streč; Materiál 2: Lícová strana: : 100% PU, hřbet: 100% polyester

00025

Quantum čepice Velikosti: S/M-M/L 
46508

00025

Tato čepice vychází z oblíbené SWIX čepice Race Warm, která potvrdila svoje 
vynikající vlastnosti. Můžete ji nosit i do velmi nízkých teplot, vnitřní izolace 
poskytuje dostatečnou ochranu.

• Elastická, bez podšívky
• Česaná vnitřní strana pro lepší izolaci
• Podšívka ze strečové síťoviny pro extra tepelnou izolaci
• Vysoce prodyšná a voduodpudivá

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 88% polyester 12% elastan
Podšívka: 85% polyester 15% elastan

75100

75100
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Quantum Ultrawicking NTS mikina se zipem pánská

Quantum Ultrawicking NTS mikina  se zipem dámská

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 16038

16033

75100

99990 

75101

00025

Quantum Ultrawicking NTS  kombinuje první a druhou vrstvu - říká se mu 
tedy 1,5 vrstva. Noste jej jako první vrstvu nebo v kombinaci s lehkou, 
větruodolnou bundou či vestou pro zvýšený komfort. Nedoporučujeme nosit  
pod membránovou bundu.

• Nahusto tkaný, oboustranný úplet
• Savý, česaný vnitřní povrch pro lepší odvod vlhkosti
• Pocit sucha i při lehkém dešti
• Při samostatném nošení poskytuje lehkou tepelnou a větrnou ochranu

Složení materiálu:  
86% Polyester 14% Elastan

Quantum Ultrawicking NTS  kombinuje první a druhou vrstvu - říká se mu 
tedy 1,5 vrstva. Noste jej jako první vrstvu nebo v kombinaci s lehkou, 
větruodolnou bundou či vestou pro zvýšený komfort. Nedoporučujeme 
nosit pod membránovou bundu.

• Nahusto tkaný, oboustranný úplet
• Savý, česaný vnitřní povrch pro lepší odvod vlhkosti
• Pocit sucha i při lehkém dešti
• Při samostatném nošení poskytuje lehkou tepelnou a větrnou ochranu

Složení materiálu:  
86% Polyester 14% Elastan
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TRAINING

DYNAMIC
Je synonymem pro energický, aktivní a plný živo-
ta. Tato adjektiva popisují nejúspěšnější kolekci 
dnešní doby. Kolekci, v které SWIX vůbec poprvé 

použil vysoce prodyšný a elastický softshell.

Základní technologie výroby zůstala stejná, 
ačkoli jsme ji trochu vylepšili. Zažijte na vlastní 

kůži energickou kolekci Dynamic.
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Dynamic bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12953

99990

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi elastického 
materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je nově 
vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej s 
termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou prodyšnost, 
která pomáhá ještě lepší ventilaci kalhot. Kalhoty jsou velmi elastickí, dobře sedí 
na těle a nekladou téměř žádný odpor vzduchu - jsou tedy vhodné k rychlým 
jízdám a tréninkům.

Dynamic kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22824

• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zadním díle

75100

72107

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi 
elastického materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta 
je nově vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický 
žerzej s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Bunda je velmi 
elastická, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je tedy 
vhodná k rychlým jízdám a tréninkům.
• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zádech a v podpaží

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 20% PU; Hlavní 
materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; Střední 
panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester

75100

75101

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 20% PU; Hlavní 
materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; Střední 
panel: 72% polyester 28% barvený PU

Dynamic bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12958

99990

75101

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi elastického 
materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je nově 
vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej 
s termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou 
prodyšnost, která pomáhá ještě lepší ventilaci svršku. Bunda je velmi 
elastická, dobře sedí na těle a neklade téměř žádný odpor vzduchu - je tedy 
vhodná k rychlým jízdám a tréninkům.
• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zádech a v podpaží

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 20% PU; Hlavní 
materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; Střední 
panel: 72% polyester 28% barvený PU; Podšívka: 100% polyester

75100

Lyžařské oblečení Dynamic je vyrobeno z lehkého, měkkého, velmi elastického 
materiálu, který má přední panely z větruodolné membrány. Ta je nově 
vylepšena o ještě lepší propustnost vodních par. Česaný, elastický žerzej s 
termoizolačními vlastnostmi na zadním dílu poskytuje neomezenou prodyšnost, 
která pomáhá ještě lepší ventilaci kalhot. Kalhoty jsou velmi elastickí, dobře sedí 
na těle a nekladou téměř žádný odpor vzduchu - jsou tedy vhodné k rychlým 
jízdám a tréninkům.

Dynamic kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22828

• Vylepšená membrána s ještě lepšími vlastnostmi
• 3L strečový, větruodolný softshell
• Vylepšená prodyšnost oproti předchozí verzi
• Ventilační, strečové panely na zadním díle

75100

75103

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 20% PU; Hlavní 
materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; Střední 
panel: 72% polyester 28% barvený PU
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Dynamic mikina pánská Velikosti: S-XXL 
16031

Dynamic warm jsou zimní šponovky vyrobené z ohebného materiálu bez použití 
membrány. Nahusto tkané vlákno uvnitř kalhot poskytuje ochranu ve všech 
povětrnostních podmínkách. Zároveň zajišťuje odvod vlhkosti od těla, a tím 
udržuje konstantní teplotu vzduchu na povrchu vašeho těla. Pohodlné, tenké 
šponovky, které izolují jako kalhoty.

Dynamic warm šponovky pánské Velikosti: S-XXL 
22264

• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Savé, česané forté uvnitř
• Termoizolace, odvod potu
• Svrchní materiál pocitově snižuje vlivy větru a chladu

75100

Mikina Dynamic je příjemnou, suchou vrchní vrstvou po náročném tréninku, 
dodatečným teplem při zastávkách a volnočasovou mikinou. Pohodlná, strečová 
mikina.

• Oboustranný strečový flís
• Vrchní odolné vlákno, česaná podšívka z polyesteru
• Ausbranner efekt pro zvýšenou ventilaci vzduchu
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester, 7% elastan  
Materiál 2: 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 
Hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; 
Podšívka: 100% polyester

90900

Dynamic mikina dámská Velikosti: XS-XL
16036

Dynamic warm jsou zimní šponovky vyrobené z ohebného materiálu bez použití 
membrány. Nahusto tkané vlákno uvnitř kalhot poskytuje ochranu ve všech 
povětrnostních podmínkách. Zároveň zajišťuje odvod vlhkosti od těla, a tím 
udržuje konstantní teplotu vzduchu na povrchu vašeho těla. Pohodlné, tenké 
šponovky, které izolují jako kalhoty.

Dynamic warm šponovky dámské Velikosti: XS-XL 
22267

• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Savé, česané forté uvnitř
• Termoizolace, odvod potu
• Svrchní materiál pocitově snižuje vlivy větru a chladu

75100

Mikina Dynamic je příjemnou, suchou vrchní vrstvou po náročném tréninku, 
dodatečným teplem při zastávkách a volnočasovou mikinou. Pohodlná, strečová 
mikina.

• Oboustranný strečový flís
• Vrchní odolné vlákno, česaná podšívka z polyesteru
• Ausbranner efekt pro zvýšenou ventilaci vzduchu
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester, 7% elastan  
Materiál 2: 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc/rub 100% polyester, membrána: 80% polyester 
Hlavní materiál 2: 75% polyester 25% PU 4 WAY, Materiál 3: 84% polyester 16% Spandex; 
Podšívka: 100% polyester

90900
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Dynamic péřová bunda pánská Velikosti: S-XXL 
13151

Dynamic je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vás zahřeje před 
tréninkem, po tréninku nebo při čekání na vyhlášení vítězů na tribuně.

• 90% kachní peří
• 10% prachové peří
• síla náplně 600+
• plnění 200g (pánská vel. M)

10000

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10.000/prodyšnost 10.000
87% polyester 13% Spandex
Síťovina: 92% polyester 8% Spandex
Vycpávka: 100% polyester 40g

Dynamic péřová bunda dámská Velikosti: XS-XL 
13156

Dynamic je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vás zahřeje před 
tréninkem, po tréninku nebo při čekání na vyhlášení vítězů na tribuně.

• 90% kachní peří
• 10% prachové peří
• síla náplně 600+
• plnění 200g (pánská vel. M)

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10.000/prodyšnost 10.000
87% polyester 13% Spandex
Síťovina: 92% polyester 8% Spandex
Vycpávka: 100% polyester 40g

75000

90000

10000

75000

90000
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TRAINING

PARAMOUNT
Paramount znamená a představuje vrchol; 

to kam až se můžete dostat. Použitá tkanina 
jistě obhajuje jméno kolekce, měřeno ve všech 

směrech, je korunovačním klenotem vyrobeným 
v Evropě .

Fantastické přírodní vlastnosti vlny jsou perfekt-
ně kombinovány s nejmodernější technologií 

vyrobenou člověkem.

+
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Paramount wool mikina pánská Velikosti: S-XXL 
16032
Paramount Tech Wool střední vrstva je vyrobena z nejjemnější elastické tkaniny 
z vlněné směsi. Vnější povrch je čistá merino vlna, zatímco velmi pohodlná vnitřní 
kartáčovaná flísová vrstva je syntetická. Vysoce pružná a velmi pohodlná látka 
kombinuje to nejlepší ze dvou světů; dotek, nízká hmotnost, pružnost , hygienická 
hydrofobní úprava odvodu vlhkosti odolného syntetického materiálu, vzhled a tepelná 
izolace nejjemnější vlny

• Nejvybranější žerzej se speciálním dvojitým úpletem
• Vnější vlněná vrstva a syntetický savý vnitřní povrch
• Prvotřídní 19,5 mikronů silná merino vlna od prověřeného etického chovatele
• Ošetřeno pro praní v pračce
• Technická tepelná izolace

75100

94303

00025

Složení materiálu:  
56% Merino vlna/ 41% polyester/ 3% spandex 240g/m2

Paramount wool mikina dámská Velikosti: XS-XL 
16037
Paramount Tech Wool střední vrstva je vyrobena z nejjemnější elastické tkaniny z vlněné 
směsi. Vnější povrch je čistá merino vlna, zatímco velmi pohodlná vnitřní kartáčovaná 
flísová vrstva je syntetická. Vysoce pružná a velmi pohodlná látka kombinuje to nejlepší 
ze dvou světů; dotek, nízká hmotnost, pružnost , hygienická hydrofobní úprava odvodu 
vlhkosti odolného syntetického materiálu, vzhled a tepelná izolace nejjemnější vlny

• Nejvybranější žerzej se speciálním dvojitým úpletem
• Vnější vlněná vrstva a syntetický savý vnitřní povrch
• Prvotřídní 19,5 mikronů silná merino vlna od prověřeného etického chovatele
• Ošetřeno pro praní v pračce
• Technická tepelná izolace

75100

00025

94303

Složení materiálu:  
56% Merino vlna/ 41% polyester/ 3% spandex 240g/m2
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Paramount rukavice jsou relativně novým nápadem od společnosti SWIX, 
ačkoli podobné přístupy již pro běžecké lyžování existují; je to plně lemovaná 
kožená rukavice. Dobře padnoucí střih. Praní v pračce – program pro praní  vlny. 
Používejte vosk pro údržbu kůže.

Paramount rukavice unisex Velikosti: 6 - 10  
H0812

• Pravá ovčí kůže cca 0,8mm
• Zpevněná dlaň
• Větru odolný pružný matreiál na hřbetu ruky

Složení materiálu:  
Soft shell; 92% Polyester, 8% Elastane, Membrána; 100% Polyurethane, Neopren: 100% 
Chloroprene  
Materiál 2: 90% Polyester, 8% Elastane , část na útírání nosu:; 100% Polyamide, dlaň: pravá ovčí 
kůže, vložka: 100% Polyester

75100

Paramount čepice Velikosti: OS 
46637

94303

Paramount čepice je zhotovena z nejjemnější elastické tkaniny obsahující 
vlnu. Vnější povrch je čistá merino vlna, zatímco velmi pohodlný vnitřní 
kartáčovaný flís je syntetický. Vysoce pružná a velmi pohodlná látka 
kombinuje to nejlepší ze dvou světů; dotek, nízká hmotnost, pružnost , 
hygienická hydrofobní úprava odvodu vlhkosti odolného syntetického 
materiálu, vzhled a tepelná izolace nejjemnější vlny.

• Nejvybranější žerzej se speciálním dvojitým úpletem
• Vrchní vrstva vlněná a syntetický savý vnitřní povrch
• Prvotřídní 19,5 mikronů silná merino vlna od prověřeného etického chovatele
• Možno prát v pračce
• Technická tepelná izolace

Složení materiálu:  
56% merino vlna / 41% polyester / 3% spandex 210g / m2

75100

00025

Paramount nákrčník Velikosti: OS 
46638

94303

Paramount nákrčník je zhotovený z nejjemnější elastické tkaniny obsahující 
vlnu. Vnější povrch je čistá merino vlna, zatímco velmi pohodlný vnitřní 
kartáčovaný flís je syntetický. Vysoce pružná a velmi pohodlná látka 
kombinuje to nejlepší ze dvou světů; dotek, nízká hmotnost, pružnost , 
hygienická hydrofobní úprava odvodu vlhkosti odolného syntetického 
materiálu, vzhled a tepelná izolace nejjemnější vlny.

• Nejvybranější žerzej se speciálním dvojitým úpletem
• Vrchní vrstva vlněná a syntetický savý vnitřní povrch
• Prvotřídní 19,5 mikronů silná merino vlna od prověřeného etického chovatele
• Možno prát v pračce
• Technická tepelná izolace

Složení materiálu:  
56% merino vlna / 41% polyester / 3% spandex 210g / m2

75100

00025
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Velikosti: OS 

Paramount tech wool bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12934

Kalhoty Paramount tech wool jsou vyrobeny z toho, co je v současnosti 
pravděpodobně nejlepší dostupnou tkaninou. Je vyráběna ve Švýcarsku a využívá 
vlnu. Přirozená evoluce v kombinaci se špičkovou technologií, která je spojena 
tím nejkrásnějším způsobem. Paramount produkty jsou skutečně ultra-prémiové. 
Intuitivní uspořádání s předními kapsami. Byl použit jen strečový materiál. 
Prvotřídní tepelná regulace díky použití vlny. Odolnost proti větru, prodyšnost a 
komfortní detaily zvyšují pocit, že jste dokonale chráněni před vnějšími vlivy. Nic 
náhodného. Příroda, funkčnost a vzhled ruku v ruce. 

Paramount tech wool kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22813

• Schoeller® Naturetech ™ spojuje softshell s Ecodry ™
• Odolná proti větru, voděodolná a extrémně prodyšná
• Zadní strana tkaniny z vlny Merino
• Vysoká pružnost do všech stran
• Měkká, pohodlná a přesto odolná konstrukce

75100

Bunda Paramount tech wool je vyrobena z toho, co je v současnosti pravděpodobně 
nejlepší dostupnou tkaninou. Je vyráběna ve Švýcarsku a využívá vlnu. Přirozená 
evoluce v kombinaci se špičkovou technologií, která je spojena tím nejkrásnějším 
způsobem. Paramount produkty jsou skutečně ultra-prémiové. Intuitivní 
uspořádání s předními kapsami. Byl použit jen strečový materiál. Prvotřídní tepelná 
regulace díky použití vlny. Odolnost proti větru, prodyšnost a komfortní detaily 
zvyšují pocit, že jste dokonale chráněni před vnějšími vlivy. Nic náhodného. Příroda, 
funkčnost a vzhled ruku v ruce. 
• Schoeller® Naturetech ™ spojuje softshell s Ecodry ™
• Odolná proti větru, voděodolná a extrémně prodyšná
• Zadní strana tkaniny z vlny Merino
• Vysoká pružnost do všech stran
• Měkká, pohodlná a přesto odolná konstrukce
• Propracované detaily
• Klasické přední kapsy

75104

75100

75103

75104

Složení materiálu:  
40% Merino vlna, 39% Polyamide,17% Polyurethane, 4% Elastane--295g/m2

Složení materiálu:  
40% Merino vlna, 39% Polyamide,17% Polyurethane, 4% Elastane--295g/m2

Paramount tech wool bunda dámská Velikosti: XS-XL
12939

Kalhoty Paramount tech wool jsou vyrobeny z toho, co je v současnosti 
pravděpodobně nejlepší dostupnou tkaninou. Je vyráběna ve Švýcarsku a využívá 
vlnu. Přirozená evoluce v kombinaci se špičkovou technologií, která je spojena 
tím nejkrásnějším způsobem. Paramount produkty jsou skutečně ultra-prémiové. 
Intuitivní uspořádání s předními kapsami. Byl použit jen strečový materiál. 
Prvotřídní tepelná regulace díky použití vlny. Odolnost proti větru, prodyšnost a 
komfortní detaily zvyšují pocit, že jste dokonale chráněni před vnějšími vlivy. Nic 
náhodného. Příroda, funkčnost a vzhled ruku v ruce. 

Paramount tech wool kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22818

• Schoeller® Naturetech ™ spojuje softshell s Ecodry ™
• Odolná proti větru, voděodolná a extrémně prodyšná
• Zadní strana tkaniny z vlny Merino
• Vysoká pružnost do všech stran
• Měkká, pohodlná a přesto odolná konstrukce

75100

Bunda Paramount tech wool je vyrobena z toho, co je v současnosti pravděpodobně 
nejlepší dostupnou tkaninou. Je vyráběna ve Švýcarsku a využívá vlnu. Přirozená 
evoluce v kombinaci se špičkovou technologií, která je spojena tím nejkrásnějším 
způsobem. Paramount produkty jsou skutečně ultra-prémiové. Intuitivní uspořádání 
s předními kapsami. Byl použit jen strečový materiál. Prvotřídní tepelná regulace díky 
použití vlny. Odolnost proti větru, prodyšnost a komfortní detaily zvyšují pocit, že jste 
dokonale chráněni před vnějšími vlivy. Nic náhodného. Příroda, funkčnost a vzhled 
ruku v ruce. 
• Schoeller® Naturetech ™ spojuje softshell s Ecodry ™
• Odolná proti větru, voděodolná a extrémně prodyšná
• Zadní strana tkaniny z vlny Merino
• Vysoká pružnost do všech stran
• Měkká, pohodlná a přesto odolná konstrukce
• Propracované detaily
• Klasické přední kapsy

75104

75100

00025

94303

Složení materiálu:  
40% Merino vlna, 39% Polyamide,17% Polyurethane, 4% Elastane--295g/m2

Složení materiálu:  
40% Merino vlna, 39% Polyamide,17% Polyurethane, 4% Elastane--295g/m2



72 /  SWIX KATALOG ZIMA 19/20

TRAINING

MARKA
Marka je krátké slovo v norštině, které znamená 

nedalekou přírodu. Kolekce Marka je určená 
všem, kteří zde rádi tráví svůj volný čas.

Ve své podstatě lyžařská kolekce, zrozená  
z veliké tradice, která zároveň nabízí vlastnosti 

zastupující současnost i budoucnost.

+
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Marka softshield bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12942

Série Marka Softshield byla vytvořena pro všechny milovníky sportu; 
větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu 
a prodyšnosti. Jak bunda, tak kalhoty série Marka jsou vyrobeny ze zcela 
bezešvého materiálu - 4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez 
otevřených strečových panelů na zádech.

Marka softshield kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22814

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

75100

Série Marka Softshield byla vytvořena pro všechny milovníky sportu; 
větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu 
a prodyšnosti. Jak bunda, tak kalhoty série Marka jsou vyrobeny ze zcela 
bezešvého materiálu - 4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez 
otevřených strečových panelů na zádech.
• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

10000

99990

72105

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1+2: 89% polyamid 11% elastan 192g m/2
Materiál 3: 86% polyamid 14% elastan, 240-250g/m2 +/-10gsm

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1+2: 89% polyamid 11% elastan 192g m/2
Materiál 3: 86% polyamid 14% elastan, 240-250g/m2 +/-10gsm

Marka softshield bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12947

Série Marka Softshield byla vytvořena pro všechny milovníky sportu; 
větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu 
a prodyšnosti. Jak bunda, tak kalhoty série Marka jsou vyrobeny ze zcela 
bezešvého materiálu - 4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez 
otevřených strečových panelů na zádech.

Marka softshield kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22819

• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

75100

Série Marka Softshield byla vytvořena pro všechny milovníky sportu; 
větruodolné, lehounké oblečení představuje milník ve svobodě pohybu 
a prodyšnosti. Jak bunda, tak kalhoty série Marka jsou vyrobeny ze zcela 
bezešvého materiálu - 4-směrného elastického vlákna bez podšívky. Bez 
otevřených strečových panelů na zádech.
• Lehký, ale silný a odolný softshell
• Osnovní pletenina, strečová s hustým pletením
• Vysoká prodyšnost bez membrány
• Větruodolná tkanina poskytuje 100% ochranu ze všech směrů
• Absolutní svoboda pohybu
• Klasické rozložení předních kapes

10000

99990

72105

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1+2: 89% polyamid 11% elastan 192g m/2
Materiál 3: 86% polyamid 14% elastan, 240-250g/m2 +/-10gsm

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1+2: 89% polyamid 11% elastan 192g m/2
Materiál 3: 86% polyamid 14% elastan, 240-250g/m2 +/-10gsm
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Velikosti: XS-XL 
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Marka čepice Velikosti: OS   
46641

75102

Marka čepice vznikla v den, kdy byla podobná ručně pletená čepice spatřena 
na sjezdovce. Vzory a barvy byly tak jasné, že jste si byli skoro jistí, že jste ji 
už někde viděli, a přesto byla zcela nová a svěží. 

Složení materiálu:  
70% Akryl 30% vlna

00026

00025

75100

Marka  jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, které se hodí i na jiné 
zimní aktivity. Větruodolný, dvouvrstvý, elastický svršek a voděodolná dlaň s 
funkcí ovládání displeje činí z tohoto modelu naprosto všestrannou rukavici. 

Marka rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL  
H0963

• Všestranná rukavice
• Větruodolný materiál
• Izolace PrimaLoft® 80g/sqm
• Pohodlné ovládání displeje

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 92% polyester, 8% elastan, Membrána: 100% polyuretan
Materiál 2: Lícová strana: : 55% polyester 45% polyuretan
Materiál 3: Lícová strana:  100% polyester, střed:100% kaučuk, hřbet: 100% polyester
Materiál 4: 80% bavlna, 20% polyester
Materiál 5: 85% polyester, 15% elastan
Materiál 6: 100% polyester, podšívka: 80g PrimaLoft®Gold Insulation Active. 100% polyester

75100

10000

Marka  jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, které se hodí i na jiné 
zimní aktivity. Větruodolný, dvouvrstvý, elastický svršek a voděodolná dlaň s 
funkcí ovládání displeje činí z tohoto modelu naprosto všestrannou rukavici. 

Marka rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL  
H0965

• Všestranná rukavice
• Větruodolný materiál
• Izolace PrimaLoft® 80g/sqm
• Pohodlné ovládání displeje

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 92% polyester, 8% elastan, Membrána: 100% polyuretan
Materiál 2: Lícová strana: : 55% polyester 45% polyuretan
Materiál 3: Lícová strana:  100% polyester, střed:100% kaučuk, hřbet: 100% polyester
Materiál 4: 80% bavlna, 20% polyester
Materiál 5: 85% polyester, 15% elastan
Materiál 6: 100% polyester, podšívka: 80g PrimaLoft®Gold Insulation Active. 100% polyester

99990

10000
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TRAINING

CROSS 
Skutečně univerzální kolekce pro všechny,  
kdo to s tréninkem myslí vážně. Určeno pro 

všechny typy postav a aktivit.

Velmi doporučujeme všem milovníkům  
outdoorových kardio-sportů. 



79SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /



80 /  SWIX KATALOG ZIMA 19/20

Cross bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12341

Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem z softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší 
komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

Cross kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22311

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

75100

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

12401

76208

75100

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Cross bunda dámská Velikosti: XS-XL
12346

Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem z softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší 
komfort oproti tradičním tkaným materiálům.

Cross kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22316

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

75100

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

12401

94303

57000

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

72108
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Cross jsou dobře padnoucí, klasické rukavice vhodné na běžecké lyžování či 
výlety při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 4-směrně strečové lycry a odolné 
syntetické kůže na dlani a mezi prsty. Izolace 133g PrimaLoft® a podšívka z 
česaného polyesteru na hřbetu ruky zajišťují pohodlí a teplo. Pohodlné ovládání 
displeje.

Cross rukavice pánské Velikosti: 7/S-11/XXL  
H0873

• Všestranné rukavice
• Izolace PrimaLoft®133 g/sqm
• Příjemný, česaný vnitřek rukavice
• Pohodlné ovládání displeje

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 100% PU; Svrchní část: 100% polyamid; Materiál 2: 83% polyamid 
17% elastan, Materiál 3: 80% bavlna 20% polyester; Materiál 4: 88% polyester 12% elastan; 
Materiál 5: 100% polyester; Izolace: 133g PrimaLoft® 100% polyester

75100

12400

Cross jsou dobře padnoucí, klasické rukavice vhodné na běžecké lyžování či 
výlety při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 4-směrně strečové lycry a odolné 
syntetické kůže na dlani a mezi prsty. Izolace 133g PrimaLoft® a podšívka z 
česaného polyesteru na hřbetu ruky zajišťují pohodlí a teplo. Pohodlné ovládání 
displeje.

Cross rukavice dámské Velikosti: 6/S-9/XL  
H0877

• Všestranné rukavice
• Izolace PrimaLoft®133 g/sqm
• Příjemný, česaný vnitřek rukavice
• Pohodlné ovládání displeje

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: Lícová strana: 100% PU; Svrchní část: 100% polyamid; Materiál 2: 83% polyamid 
17% elastan, Materiál 3: 80% bavlna 20% polyester; Materiál 4: 88% polyester 12% elastan; 
Materiál 5: 100% polyester; Izolace: 133g PrimaLoft® 100% polyester

75100

94303

12400

Cross čepice Velikosti: OS 
46621

94303

Cross čepice působí více uvolněně, než na první pohled vypadá. Výhodou  
je okraj, který nijak nepřidává na objemnosti čepice, zachytává vzduch  
a příjemně hřeje.

• Nejvybranější žerzej se speciálním dvojitým úpletem 
• Vrchní vrstva vlněná a syntetický savý vnitřní povrch 
• Prvotřídní 19,5 mikronů silná merino vlna od prověřeného etického chovatele 
• Možno prát v pračce 
• Technická tepelná izolace 

75100

00025

Složení materiálu:  
70% polycolon, 30% vlna
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TRAINING

TRACX 
/TRAILS
Kolekce vytvořená pro jednoduše dostupné 

aktivity na tratích ve vašem blízkém okolí. 
Vyrobené z námi odzkoušených tkanin 

odolných proti větru. Jednoduchý a funkční 
prodyšný materiál. Podšívka ze strukturované 
pleteniny. Oblečení pro skutečné lidi, milováno 

generacemi.
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Tracx bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12873

Všestranné lyžařské, sportovní kalhoty z lehkého, větruodolného rip-stopu s 
pletenou podšívkou. Jsou vhodné k celoročním aktivitám. Jejich neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

Tracx kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22984

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Klasické rozložení předních kapes

75100

Všestranná lyžařská, sportovní bunda z lehkého, větruodolného rip-stopu 
s pletenou podšívkou. Je vhodná k celoročním aktivitám. Její neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Zateplený límec
• Měkké manžety z lycry
• Elastické stahování v pase
• Klasické rozložení předních kapes

99990

75105

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyester. podšívka

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester,  
Materiál 2: 100% polyester. podšívka

Tracx bunda dámská Velikosti: XS-XL
12877

Všestranné lyžařské, sportovní kalhoty z lehkého, větruodolného rip-stopu s 
pletenou podšívkou. Jsou vhodné k celoročním aktivitám. Jejich neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

Tracx kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22988

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Klasické rozložení předních kapes

75100

Všestranná lyžařská, sportovní bunda z lehkého, větruodolného rip-stopu 
s pletenou podšívkou. Je vhodná k celoročním aktivitám. Její neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Zateplený límec
• Měkké manžety z lycry
• Elastické stahování v pase
• Klasické rozložení předních kapes

99990

75105

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyester. podšívka

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester,  
Materiál 2: 100% polyester. podšívka
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Tracx rukavice unisex Velikosti: 6 - 10  
H0280

75100

10000

Tracx čepice Velikosti: 56, 58      
46648

75100

Tracx čepice je zbrusu nová, retro čepice vyrobená nejnovějšími technikami. 
Pletená elastanovými vlákny. Pohodlný střih. Utkaná na kulatém pletacím 
stroji, který eliminuje vystouplé švy.

• Jemně utkaná z velmi elastických, akrylových vláken
• Pleteno na kulatém pletacím stroji
• Bezešvý střih

00025

72108

Složení materiálu:  
95% akryl/ 5% Spandex

Tracx šátek Velikosti: OS      
46435

72108

Tracx je příjemně měkký, dobře izolující multifunkční šátek. Užijete ho při 
aktivním zimní sportování, ale i ve dnech s pomalejším tempem. Digitální 
potisk. Bezešvý tunel z příjemného úpletu. Noste ho jako šátek, který 
brání úniku tepla skrz límec nebo jako šátek přes hlavu či ústa, zkrátka jak 
potřebujete.

• Pevná pletenina s elastickými vlákny 
• Pleteno na kulatém pletacím stroji
• Bezešvý tunel

00025

Složení materiálu:  
100% polyester

Nejdostupnější model SWIX  na běžkování. Jednoduchý, čistý vzhled. Vsadky 
z kvalitního semiše, izolace z netkaného mikrovlákna místo klasické pěny. 
Velmi příjemný kompromis na celý rok za dobrou cenu.

Složení materiálu:  
Hřbet: 86% polyester/ 14% elastan, Izol. výplň: 100% 
polyester, Dlaň: 84% polyester 16% PU

• Elastický a dobře izolovaný hřbet
• Výplň: 40g/sqm synt. mikrovlákno
• 0,6 mm mikrosemiš s vyztužením na dlani
• Sešitý materiál na prstech pro lepší úchop i pohodlí
• Manžety z nezadrh. vlákna
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Trails bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12874
Všestranná lyžařská, sportovní bunda z lehkého, větruodolného rip-stopu 
s pletenou podšívkou. Je vhodná k celoročním aktivitám. Její neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Zateplený límec
• Měkké manžety z lycry
• Elastické stahování v pase
• Klasické 2 přední kapsy

99990

75100

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyester. podšívka

Trails bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12878
Všestranná lyžařská, sportovní bunda z lehkého, větruodolného rip-stopu 
s pletenou podšívkou. Je vhodná k celoročním aktivitám. Její neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Zateplený límec
• Měkké manžety z lycry
• Elastické stahování v pase
• Klasické 2 přední kapsy

99990

75100

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyester. podšívka

Všestranné lyžařské, sportovní kalhoty z lehkého, větruodolného rip-stopu  
s pletenou podšívkou. Jsou vhodné k celoročním aktivitám. Jejich neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

Trails kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22983

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Klasické rozložení předních kapes

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester,  
Materiál 2: 100% polyester. podšívka

Všestranné lyžařské, sportovní kalhoty z lehkého, větruodolného rip-stopu  
s pletenou podšívkou. Jsou vhodné k celoročním aktivitám. Jejich neomezená 
prodyšnost se hodí i při velké tréninkové zátěži.

Trails kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22987

• Větruodolná, voduodpudivá úprava
• Klasické rozložení předních kapes

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester,  
Materiál 2: 100% polyester. podšívka
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TRAINING

POWDER
Nejlehčí forma sněhu, která se objeví, pokud 
teplota klesne hluboko pod bod mrazu. Řada 
Swix Powder je určena přesně do takových 

podmínek.

Zateplené strečové oblečení a doplňky jsou 
vyvinuty pro aktivní pohyb v chladných  

podmínkách; umožnující užít si radost z lyžování 
i přes tuhý mráz, zvláště když za tuhých mrazů 

je zima nejkrásnější. 
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Powder X bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12271

Jedná se o naše nejteplejší kalhoty. Jsou vyrobené z měkkého a strečového 
materiálu. Tkaniny jsou umístěny tak, aby se plně přizpůsobily pohybu. Zadní 
díl je z lycry pro lepší pohyblivost a ventilaci vzduchu. V přední části mají 
kalhoty vycpávky pro lepší termoizolaci. Perfektní kalhoty pro nejchladnější 
zimní dny.

Powder X kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
23561

• Extra teplé, lyžařské kalhoty
• Na lyžování a výlety v chladných dnech
• Teplé, vycpané kalhoty s panely z lycry

75100

Jedná se o naši nejteplejší běžeckou bundu. Je vyrobená z měkkého a 
strečového materiálu. Tkaniny jsou umístěny tak, aby se plně přizpůsobily 
pohybu. V podpaží a na zádech jsou úzké panely z lycry, které poskytují dobrou 
ventilaci. V přední části má bunda vycpávky pro lepší termoizolaci. Perfektní 
jako teplá vrstva nebo lyžařská bunda pro nejchladnější zimní dny. Bunda má 
dvě kapsy na zip, elastické manžety a límec z česané lycry. 

• Extra teplá, lyžařská bunda
• Na lyžování v chladných dnech
• Teplá, vycpaná bunda s panely z lycry

99990

75100

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10 000/ prodyšnost 10 000. Lycra 87% polyester/13% 
Spandex 2: Síťovina 92% polyester/ 8% Spandex. Vycpávka: 100% polyester 40g.

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10 000/ prodyšnost 10 000. Lycra 87% polyester/13% Spandex
2: Síťovina 92% polyester/ 8% Spandex. Vycpávka: 100% polyester 40g.

Powder X bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12276

Jedná se o naše nejteplejší kalhoty. Jsou vyrobené z měkkého a strečového 
materiálu. Tkaniny jsou umístěny tak, aby se plně přizpůsobily pohybu. Zadní 
díl je z lycry pro lepší pohyblivost a ventilaci vzduchu. V přední části mají 
kalhoty vycpávky pro lepší termoizolaci. Perfektní kalhoty pro nejchladnější 
zimní dny.

Powder X kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
23566

• Extra teplé, lyžařské kalhoty
• Na lyžování a výlety v chladných dnech
• Teplé, vycpané kalhoty s panely z lycry

75100

Jedná se o naši nejteplejší běžeckou bundu. Je vyrobená z měkkého a 
strečového materiálu. Tkaniny jsou umístěny tak, aby se plně přizpůsobily 
pohybu. V podpaží a na zádech jsou úzké panely z lycry, které poskytují dobrou 
ventilaci. V přední části má bunda vycpávky pro lepší termoizolaci. Perfektní 
jako teplá vrstva nebo lyžařská bunda pro nejchladnější zimní dny. Bunda má 
dvě kapsy na zip, elastické manžety a límec z česané lycry. 

• Extra teplá, lyžařská bunda
• Na lyžování v chladných dnech
• Teplá, vycpaná bunda s panely z lycry

90900

00025

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10 000/ prodyšnost 10 000. Lycra 87% polyester/13% 
Spandex 2: Síťovina 92% polyester/ 8% Spandex. Vycpávka: 100% polyester 40g.

Složení materiálu:  
100% polyester s PU laminací, WR10 000/ prodyšnost 10 000. Lycra 87% polyester/13% Spandex
2: Síťovina 92% polyester/ 8% Spandex. Vycpávka: 100% polyester 40g.

00025
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Powder rukavice jsou nejvíce izolované a nejteplejší rukavice SWIX. Rukavice 
mají vetřu odolnou tkaninu a tlusté polstrování Primaloft®. Robustní 
materiál Mikrosouda se vyznačuje dlouhou životností. Tepelná izolace 
rukavice by se mohla srovnávat s teplejšími sjezdovými rukavicemi, ale 
rukavice jsou skvělé pro svou velikost a dobře se vejdou i do poutek od hůlek. 
A co je nejdůležitější; udržuje chladné ruce v teple.

Powder rukavice unisex Velikosti: 6 - 10  
H0813

• Nejsilnější a nejteplejší rukavice SWIX.
• 270 g / m2 Primaloft® stříbrná izolace na zadní straně dlaně
• 70 g / m2 izolace Primaloft® uvnitř dlaně
• Zpevněná dlaň 0,8 mm
• Rozšířená manžeta

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 88% polyester, 12% elastan, membrána: 100% polyuretan, výplň: 100% polyester 
Látka na prstu: 100% polyamid, Dlaň Mikrosouda: 78% Polyamid 22% Polyuretan 
Výplň: 100% polyester

75100

Powder folded Beanie čepice Velikosti: OS      
46645

75100

Čepice Powder Beanie je velmi teplá utkaná z merino příze. Je vyrobena v 
neo-retro vzhledu, který se na první pohled zdá být velmi známý, přesto je 
zcela nový. 

• Merino vlna míchaná s akrylem
• Pořádná čepice, hodně vlny
• Čepice na celý život
• Klasický vzhled

00025

Složení materiálu:  
50% merino vlna / 50% akryl
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TOURING

BLIZZARD
Tváří v tvář Blizzardu (sněhové bouři) naše 

vhodně pojmenované produkty Blizzard vás  
udrží chráněné v teple a pohodě ve velkém 

stylu.  
Klasické turistické produkty s přidanými retro 

prvky, ale jasně moderní a všestranné.

+
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Blizzard bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12042
Bunda Blizzard je moderní přístup ke staršímu favoritovi. Design a barevné 
pojetí evokuje retro klasiku, ale lehký 4-směrný stretch a další podrobnosti 
bundu odlišují od jejich předchůdců.

• Větru odolná a vysoce prodyšná látka s membránou
• Špičková propustnost vzduchu 2,7l / m² / s
• 30000g / m2 / 24h paropropustné
• Úplet Jacquard na límci a manžetě

75100

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina 1 + 2 + 3: 100% polyester, membrána: bílá PU 10K / 14K 194GSM

Blizzard bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12047

75100

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina 1 + 2 + 3: 100% polyester, membrána: bílá PU 10K / 14K 194GSM

Bunda Blizzard je moderní přístup ke staršímu favoritovi. Design a barevné 
pojetí evokuje retro klasiku, ale lehký 4-směrný stretch a další podrobnosti 
bundu odlišují od jejich předchůdců.

• Větru odolná a vysoce prodyšná látka s membránou
• Špičková propustnost vzduchu 2,7l / m² / s
• 30000g / m2 / 24h paropropustné
• Úplet Jacquard na límci a manžetě
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Blizzard svetr pánský Velikosti: S-XXL 
16372

75100

00025

Blizzard svetr dámský Velikosti: XS-XL 
16377

Svetr Blizzard je 100% vlněný v designu neo-retro. Jedná se o střih se zipem 
a stojáčkem. Design, merino vlna a výborná kvalita je klasika, která může být 
na vždy. A je možné ji dědit po generace. Nicméně; Doporučujeme jej používat 
pravidelně pro lyžařské túry. Zaslouží si, aby sloužil účelu a byl používán. 
Nejvyšší vlastnosti vlny nemusíme vysvětlovat

• 100% merino etická příze
• CAD plochý úplet.

75100

00025

Složení materiálu: 
100% Merino vlna

Svetr Blizzard je 100% vlněný v designu neo-retro. Jedná se o střih se zipem 
a stojáčkem. Design, merino vlna a výborná kvalita je klasika, která může být 
na vždy. A je možné ji dědit po generace. Nicméně; Doporučujeme jej používat 
pravidelně pro lyžařské túry. Zaslouží si, aby sloužil účelu a byl používán. 
Nejvyšší vlastnosti vlny nemusíme vysvětlovat

• 100% merino etická příze
• CAD plochý úplet.

Složení materiálu: 
100% Merino vlna
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Blizzard čepice Velikosti: OS   
46631

75100

Blizzard Beanie je dvouvrstvá čepice samozřejmě poměrně hustě pletená, 
ale také tak měkká a pohodlná. Velké Swix logo pro pravý retro vzhled.

Složení materiálu:  
100% akryl 

00025

Blizzard heritage palčáky unisex Velikosti: 5-10
H0672

99990

Blizzard heritage mitt jsou teplé a pohodlné PrimaLoft® rukavice. Na výrobu 
jsou použité moderní technologie, ale design připomíná dědictví běžeckého 
lyžování. Zábava je důležitější než rychlost.

Složení materiálu:  
Materiál1: líc: 100% polyester; rub: 100% polyuretan
Materiál 2: líc: 100% Polyurathan; rub: 100% Polyester
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan
Materiál 4: 100% polyester
Izolace: 100 g Izolace PrimaLoft® 100% Polyester

00025

• Izolace PrimaLoft® 100 g / m2.
• Velmi pohodlné
• Voděodolná a prodyšná dlaň rukavice

75100

Blizzard palčáky unisex Velikosti:  6-10   
H0670

75100

Blizzard jsou izolované, teplé a pohodlné palčáky. Jedná se o moderní 
verzi rukavic, které vycházejí z tradičního odkazu, a přitom využívají nové 
technologie. Radost z nošení je důležitější než vaše rychlost.

Složení materiálu:  
Hřbet: 92% polyester / 8% Spandex, 
Manžeta: 10% vlna / 90% nylonová  
Dlaň: 55% Polyester / Polyuretan 
Izolace: 100% polyester

• Izolace Primaloft Gold 100g/ sqm
• Pohodlná, česaná výplň
• Prodyšná, voduodpudivá úprava na dlani hřbetu ruky
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Surmount znamená překonat překážky, dobýt je  
a ovládnout. To jsou aspekty vyžadované od  

opravdového lyžaře. Bez schopnosti řešit cokoliv, 
co si na tebe příroda připraví, no...?

Produkty Surmount demonstrují přístup Swixu  
k vybavení, které má chránit před počasím v těch 

nejextrémnějších podmínkách.

TOURING

SURMOUNT
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Surmount bunda péřová unisex Velikosti: XS-XXL 
13153

75100

99992

Bunda Surmount je prémiový výrobek, vyrobený do velmi mrazivých zimních podmínek. 
Funkčně vyvinutý pro podpůrné týmy zimních sportovců. Moderní a stylová bunda, 
kterou je možné nosit v zimním období každý den nejen při sportu. Bunda Vás ochrání i 
proti dešti a mokrému sněhu, i když za takových podmínek může být až příliš teplá.

• Nepromokavá, vysoce prodyšná vnější tkanina v oblasti kapuce / ramen.
• 90% peří, 10% prachové husí peří
• Síla náplně 600 +
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Hrudní kapsy a kapsy na ruce

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: líc 100% polyester, Membrána 100% polyuretan, CO DWR
Hlavní materiál 2: líc 100% polyester, svrchní vrstva: 100% polyuretan, C6 DWR
(Podšívka # 1: 100% polyamid, C6 DWR, Podšívka # 2: 92% polyester / 8% elastan, C6 
DWR  Interliner: 100% polyester)
Náplň: 90% peří, 10% prachové husí peří

11200
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Surmount bunda Primaloft unisex Velikosti: XS-XXL 
13154
Surmount Primaloft bunda je prémiový vrchní oděv vyrobený pro mrazivé zimní 
podmínky. Dvouvrstvý Primaloft® zajišťuje extrémní izolaci, poskytuje stejné tepelné 
vlastnosti jako peří. Na rozdíl od bund s peřím zde nejsou žádné švy, kde mohou 
vznikat tepelné mosty. Funkčně vyvinutá pro podpůrné týmy zimních sportovců, ale 
současně je designová a stylová. Vnější textilie je větru i vodě odolná, a ochrání proti 
povětrnostním vlivům.

75100

99992

11200

• Nepromokavá, vysoce prodyšná 2vrstvá vnější textilie
• Mechanický stretch (bez elastanu)
• Ve švu, 20.000mm vodní sloupec, 20.000g / m2 / 24h
• 200 + 100g / m2 tepelné izolace Primaloft® Silver
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Hrudní kapsy a kapsy na ruce
• Kapuce bez švů
• Plná délka bundy (3/4 kabát)

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: líc: 100% polyester, membrána 100% polyuretan, CO DWR 
Materiál 2: 100% polyamid, C6 DWR, Materiál 2: 92% Polyester/ 8% Elastan, C6 DWR 
Izolační vrstva: 100% polyesterová mikrovlákna



109SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /



110 /  SWIX KATALOG ZIMA 19/20



111SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /



112 /  SWIX KATALOG ZIMA 19/20



113SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /

Surmount bunda all weather pánská Velikosti: S-XXL
12043

75100

Kalhoty Surmount all weather jsou shellové kalhoty z prvotřídní vysoce výkonné 
tkaniny. Jsou určené pro podpůrné týmy sportovců; vyvinuty pro dokonalé kombinování 
s dalšími produkty řady Surmount Primaloft®. Všestrannost zajištěná vrstvením 
jednotlivých izolačních vrstev a použití vnější shellové vrstvy nesmí být podceňováno, 
což je důvod proč profesionálové volí tento přístup k oblékáni, aby se chránili před 
povětrnostními vlivy. Naše produkty jsou vyvinuty víceúčelově. Skialpinismus je jeden z 
mnoha účelů, pro který mohou být díky snadno dostupným větracím otvorům použity.  
2-směrné zipové boční větrání a nastavitelná šířka kolem kotníku.

Surmount kalhoty all weather pánské Velikosti: S-XXL 
22322

• Nepromokavá, vysoce prodyšná 3vrstvá vnější textilie
• Mechanický stretch (bez elastanu)
• Ve švu, 20.000mm vodní sloupec, 20.000g / m2 / 24h
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Zvětšené boční větrání

75100

00025

Bunda Surmount all weather je shellová bunda z prvotřídní vysoce výkonné tkaniny. 
Je určena pro podpůrné týmy sportovců; vyvinuta pro dokonalé kombinování s dalšími 
produkty řady Surmount Primaloft®.  Všestrannost zajištěná vrstvením jednotlivých 
izolačních vrstev a použití vnější shellové vrstvy nesmí být podceňováno, což je důvod 
proč profesionálové volí tento přístup k oblékáni, aby se chránili před povětrnostními 
vlivy. Naše produkty jsou vyvinuty víceúčelově. Skialpinismus je jeden z mnoha účelů, pro 
který mohou být díky snadno dostupným větracím otvorům použity.

• Nepromokavá, vysoce prodyšná 3vrstvá vnější textilie
• Mechanický stretch (bez elastanu)
• ve švu, 20.000mm vodní sloupec, 20.000g / m2 / 24h
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Nový vzhled ventilace podpaží; snadné otevírání

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: líc 87% polyamid / 13% elastan, membrána 100% polyuretan, rub: 
100% polyamid, C0 DWR Liner: 100% polyamid, C6 DWR

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: líc: 87% polyamid / 13% elastan, membrána 100% polyuretan, rub: 
100% polyamid, C0 DWR

Surmount bunda all weather dámská Velikosti: XS-XL 
12048

75100

00025

Bunda Surmount all weather je shellová bunda z prvotřídní vysoce výkonné tkaniny. 
Je určena pro podpůrné týmy sportovců; vyvinuta pro dokonalé kombinování s dalšími 
produkty řady Surmount Primaloft®. Všestrannost zajištěná vrstvením jednotlivých 
izolačních vrstev a použití vnější shellové vrstvy nesmí být podceňováno, což je důvod 
proč profesionálové volí tento přístup k oblékáni, aby se chránili před povětrnostními 
vlivy. Naše produkty jsou vyvinuty víceúčelově. Skialpinismus je jeden z mnoha účelů, 
pro který mohou být díky snadno dostupným větracím otvorům použity.

• Nepromokavá, vysoce prodyšná 3vrstvá vnější textilie
• Mechanický stretch (bez elastanu)
• ve švu, 20.000mm vodní sloupec, 20.000g / m2 / 24h
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Nový vzhled ventilace podpaží; snadné otevírání

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: líc 87% polyamid / 13% elastan, membrána 100% polyuretan, rub: 
100% polyamid, C0 DWR Liner: 100% polyamid, C6 DWR

Kalhoty Surmount all weather jsou shellové kalhoty z prvotřídní vysoce výkonné 
tkaniny. Jsou určené pro podpůrné týmy sportovců; vyvinuty pro dokonalé kombinování 
s dalšími produkty řady Surmount Primaloft®. Všestrannost zajištěná vrstvením 
jednotlivých izolačních vrstev a použití vnější shellové vrstvy nesmí být podceňováno, 
což je důvod proč profesionálové volí tento přístup k oblékáni, aby se chránili před 
povětrnostními vlivy. Naše produkty jsou vyvinuty víceúčelově. Skialpinismus je jeden z 
mnoha účelů, pro který mohou být díky snadno dostupným větracím otvorům použity.  
2-směrné zipové boční větrání a nastavitelná šířka kolem kotníku.

Surmount kalhoty all weather dámské Velikosti: XS-XL 
22327

• Nepromokavá, vysoce prodyšná 3vrstvá vnější textilie
• Mechanický stretch (bez elastanu)
• Ve švu, 20.000mm vodní sloupec, 20.000g / m2 / 24h
• Zipy odpuzující vodu YKK
• Zvětšené boční větrání

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: líc: 87% polyamid / 13% elastan, membrána 100% polyuretan, rub: 
100% polyamid, C0 DWR

75100

00025
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Surmount Primaloft bunda pánská Velikosti: S-XXL 
12273

Kalhoty Surmount Primaloft jsou určeny jako další izolační vrstva v chladných dnech. 
Závodníci se v nich můžou zahřát před nebo po závodě. Nicméně: noste je kdekoli s 
hrdostí, když je potřeba být v teple. Úplně rozepínací postranní zip usnadňuje jejich 
rychlé svléknutí a zároveň slouží také jako nastavitelné větrání. Již  revoluční izolace 
Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g / 
m2 má stejné hodnoty  jako předchozí silnější 60 g / m2.  Tepelně izolační vlastnosti 
z takového tenkého výrobku se jen těžko představují. Pro plnou ochranu před 
povětrnostními vlivy oblékněte přes kalhoty Sourmoun all weather

Surmount Primaloft kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
22333

• 40g / m2 nové Primaloft® Cross Core, Air Gel výplně
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Plné oboustranné zipy YKK®.

75100

Surmount Primaloft bunda je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že 
nepotřebujete, ale jakmile jste to zkusili, je těžké si představit, že byste ji neměli. Již  
revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g / m2 má stejné hodnoty  jako předchozí silnější 60 g / m2. Tepelně izolační 
vlastnosti z takového tenkého výrobku se jen těžko představují. Pro plnou ochranu před 
povětrnostními vlivy oblékněte přes bundu Sourmoun all weather.

• 40g / m2 nové Primaloft® Cross Core, Air Gel výplně
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Hrudní kapsa a izolační kapsy na ruce

75100

00025

Složení materiálu: 
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR, materiál 2: 92% polyester / 8% elastan, C6 DWR ,  
Liner: 100% polyamid, C6 DWR, Izolace; 100% polyesterová mikrovlákna

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR, Hlavní materiál 2: líc: 100% polyester, membrána 
100% polyuretan, CO DWR,  Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan, C6DWR,  Podšívka: 100% polyamid, 
C6 DWR, Izolační materiál: 100% polyester

Surmount Primaloft bunda dámská Velikosti: XS-XL 
12278

Surmount Primaloft kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
22338

75100

00025

75100

00025

Surmount Primaloft bunda je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že 
nepotřebujete, ale jakmile jste to zkusili, je těžké si představit, že byste ji neměli. Již  
revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross 
Core; 40 g / m2 má stejné hodnoty  jako předchozí silnější 60 g / m2. Tepelně izolační 
vlastnosti z takového tenkého výrobku se jen těžko představují. Pro plnou ochranu před 
povětrnostními vlivy oblékněte přes bundu Sourmoun all weather.

• 40g / m2 nové Primaloft® Cross Core, Air Gel výplně
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Hrudní kapsa a izolační kapsy na ruce

Složení materiálu: 
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR, materiál 2: 92% polyester / 8% elastan, C6 DWR ,  
Liner: 100% polyamid, C6 DWR, Izolace; 100% polyesterová mikrovlákna

Kalhoty Surmount Primaloft jsou určeny jako další izolační vrstva v chladných dnech. 
Závodníci se v nich můžou zahřát před nebo po závodě. Nicméně: noste je kdekoli s 
hrdostí, když je potřeba být v teple. Úplně rozepínací postranní zip usnadňuje jejich 
rychlé svléknutí a zároveň slouží také jako nastavitelné větrání. Již  revoluční izolace 
Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g / 
m2 má stejné hodnoty  jako předchozí silnější 60 g / m2.  Tepelně izolační vlastnosti 
z takového tenkého výrobku se jen těžko představují. Pro plnou ochranu před 
povětrnostními vlivy oblékněte přes kalhoty Sourmoun all weather
• 40g / m2 nové Primaloft® Cross Core, Air Gel výplně
• 20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
• Strečové panely s vysokou hustotou
• Plné oboustranné zipy YKK®.

Složení materiálu:  
Hlavní materiál 1: 100% polyamid, C6 DWR, Hlavní materiál 2: líc: 100% polyester, membrána 
100% polyuretan, CO DWR,  Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan, C6DWR,  Podšívka: 100% polyamid, 
C6 DWR, Izolační materiál: 100% polyester
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Surmount čepice
Velikosti: 56, 58 46644

90900

Čepice Surmount s bambulkou je vyrobena s příměsí 
Merino vlny. Je pletená na kulatém pletacím stroji, 
takže není žádný boční šev. Čepice je pletená dvojitou 
vrstvou.

Složení materiálu:  
50% merino vlna / 50% akryl

00025

Surmount Primaloft čepice
Velikosti: 56, 58 46647

72106

Čepice Surmount Primaloft® je pletená směsí 
jemných 19,5 mikronových merinových přízí 
a nejjemnějších syntetických vláken. Příze 
Primaloft® váží méně než 0,5 gramu na 1000 
yardů (= 914 metrů). Tato jemná vlákna mohou být 
vyrobena tak, aby napodobovala jakýkoli povrch 
přírodních vláken, ale jejich vlastnosti jsou lehčí  
a nenavlhnou. Přidány pruhy reflexních přízí.

Složení materiálu:  
50% merino vlna / 50% polyester s reflexní přízí

00025

• Pletené s přízí Primaloft® a jemnou vlnou
• Nejjemnější vlákna na planetě
• 1000y (914m) váží méně než 0,5 gramu
• 19,5 mikronové vlny
• Přidány reflexní příze 3M®

• Dvojitý pletený prvek s vysokou hustotou.
• Extrémní odvod vlhkosti
• Suchý pocit pokožky i během deště
• Poskytuje lehkou odolnost proti větru a tepelnou izolaci
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TRAINING
NORTHERN 

FUSION
Kolekce Swix Northern Fusion nabízí funkční

oblečení i produkty na volný čas vhodné

na všechny zimní aktivity. Barevná paleta

produktů plná energie a ten nejlepší izolační

materiál jak z přírodního peří, tak syntetiky,

to představuje kolekce Swix Northern

Fusion, s níž se perfektně vybavíte jak na

trénink, tak apres-ski aktivity.

Nabídka zahrnuje lehké i opravdu teplé

bundy, kalhoty a produkty střední vrstvy.

Swix Northern Fusion dokonale kombinuje

výkonnost do chladného počasí se stylovým

designem.
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Tato univerzální střední vrstva spojuje nízkou váhu a optimální ochranu 
k vaší spokojenosti. Různé části mikiny jsou přizpůsobeny tak, aby vám 
poskytly co nejlepší termoregulaci. Pletenina v přední i zadní části udržuje 
tělesné teplo, zatímco károvaný flís uvnitř rukávů a na ramenou perfektně 
izoluje a odvádí vlhkost od těla. Tato mikina se lehce stane základním prvkem 
vašeho volnočasového šatníku.

Nybo mikina dámská celorozepínatelná
Velikosti: XS-XL192042

• Dvě přední kapsy
• Raglánové rukávy
• Elastický okraj kapuce

• Délka mikiny k bokům
• Klasický střih

Složení materiálu:  
Károvaná pletenina: 100% polyester, Mřížkový flís: 100% polyester

11943 Heather Rhubarb 

1170B Heather Blue 
Sapphire

Nybo Full  Zip - Heather Rhubarb
Charlott Hat - Geranium

Atraktivní dámská flísová mikina s kapucí. Zip po celé délce umožňuje mikinu 
rychle hodit na sebe a vyrazit. Stylový design s kontrastními prvky, dvojitě 
prošívaný přední panel je nejen efektní na pohled, ale poskytuje i spolehlivou 
ochranu. 2 prostřižené kapsy. K dostání v několika barevných provedeních.

Myrene mikina s kapucí dámská
Velikosti: XS-XL

Složení materiálu:
Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% Spandex

91402P Geranium Print

00000P  Bright White 
Print

12200P Magnet Print

192036
Myrene mikina dámská

Velikosti: XS-XL192038
Velmi jemný a lehký flís poskytuje skvělé podmínky pro trénink v chladných 
dnech. Ploché švy poskytují pohodlí při nošení. Mikinu lehce přibalíte do 
batohu, velmi rychle schne a snadno se udržuje čistá a funkční. Je k dostání  
v zajímavých barvách a vzorech.

Složení materiálu: 
Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% Spandex

91402P Geranium Print

00000P Bright White 
Print

60000P Turquoise Print
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Delda Jacket - Turquoise
Alice Hat - Navy

Univerzální doplněk do každého ženského šatníku, který vás udrží v teple 
během i po vašich sportovních aktivitách. I při tréninku můžete vypadat šik 
a žensky. Prošívaná tunika je vyrobená kombinací ultrazvukové a bezešvé 
technologie tak, aby poskytla co nejlepší tepelnou ochranu. Strečové panely 
na bocích pro větší pohodlí a svobodu pohybu.

Menali tunika dámská
Velikosti: XS-XL192020

• Dvě teplé přední kapsy
• Zip po celé délce
• Délka zadní části 84,5cm (pro vel.S)

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% Polyester s voděodolnou úpravou; Vložka: Strečový mikroflís 
88% Polyester - 12% Spandex Izolace: 100% Polyester 80gr

10000 Black 

11003 Heather Charcoal 

Krátká prošívaná sukně Swix Menali má integrovanou tenkou vložku, 
která zaručuje maximální pohodlí a velmi dobrou izolaci. Prošívaná sukně 
je vyrobena kombinací ultrazvukové a bezešvé technologie tak, aby vám 
poskytla co nejlepší tepelnou ochranu. Velmi ženský kousek, který vás udrží 
v teple při všech zimních aktivitách, můžete pohodlně obléct přes legíny 
nebo užší kalhoty. Strečové panely na bocích poskytují vysokou pružnost a 
svobodu pohybu. Zip po celé délce boků pro snadnější oblékání.

Menali prošívaná sukně
Velikosti: XS-XL192022

• Lehce zvýšený pas na zádech
• Zadní kapsa  a kapsa na mobil 
• Délka zadního dílu 46 cm/ 18" (včetně pružného pasu, vel. S)
• Klasický střih
Složení materiálu:  
Hlavní materiál 100% Polyester s voděodolnou úpravou; Vložka: Strečový flís 88% 
Polyester -12% Spandex Izolace: 100% Polyester 80gr

94305 Rhubarb

10000  Black

 

  

94305 Rhubarb Red 

Složení materiálu: 
Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% Spandex

Zahřejí vás a udrží v pohodlí při chladných dnech. Ideální na jakoukoli aktivitu. 
Měkké a strečové šponovky s anatomickým střihem, které hladce padnou pod 
další vrstvy oblečení. K dostání v atraktivních barvách s potisky.

Myrene šponovky dámské
29008

• Dobře padnoucí široký pas 
• Ploché švy
• Sportovní střih

10001P Black/White Print

Velikosti: XS-XL
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Velikosti: XS-XL

Naše ikonická péřovka. Pokud hledáte lehkou, odolnou, hřejivou a stylovou 
bundu, Romsdal bude ta nejlepší, jakou kdy budete nosit. Kombinuje na 
omak měkký materiál 20D s izolací z prachového peří. Univerzální kousek 
vhodný na venkovní aktivity jako běžkování, lezení, horolezectví, lyžování 
nebo do města do nejstudenějších měsíců. Svrchní voděodolná úprava 
odolá lehkému dešti i sněhovým vločkám. Univerzální vnitřní kapsa ochrání 
například váš telefon.

Romsdal péřová bunda dámská
Velikosti: XS-XL192010

• Lehce sbalitelná
• Dvě přední, jedna vnitřní kapsa
• Zateplená kapuce
• Pohodlné elastické manžety na  
 kapuci a rukávech

• Nižší plnění bočních panelů včetně  
 podpaží pro lepší pohyblivost
• Délka zad 70 cm/27 1/2" (vel. S)

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% Polyester 20D s voděodolnou úpravou Izolace: kachní peří 
175gr (90% prachové peří, 10% peří)

60000 Turquoise

00025 Snow White

10000 Black 

Dynamic Jacket - New Navy

00 25 Snow White

Bunda, kterou můžete nosit prakticky celou zimu při jakékoli příležitosti. 
Je perfektní volbou pokud jde o ochranu před počasím, prodyšnost i váhu. 
Kombinace lehkého softshellu a teplejších strečových panelů na zádech a 
uvnitř rukávů.

Delda bunda dámská
Velikosti: XS-XL192066

• Předtvarované rukávy pro lepší 
pohyb

• Praktické manžety s otvory na 
palce

• Reflexní prvky, silikonový potisk
• Dvě přední kapsy na zip, kapsa na 

mobil

• Přední kapsa a prsou
• Lehce přístupné zadní kapsy
• Sportovní střih
• Délka zad 68 cm/ 26 3/4" (vel. S)

Složení materiálu:  Hlavní materiál lehký softshell 100% polyester WP/
MWP=3000mm/3000mp- Záda: Siťovina 100% polyester; Vložka: strečový flís 88% 
polyester-12% Spandex

00025 Snow White

60000 Turquoise

Vynikající funkční tréninkové kalhoty ze softshellu! Kalhoty vynikají 
prodyšností, svobodou pohybu a tepelným komfortem při běžkování či 
zimním běhu.
• Elastický zadní panel
• Ergonomicky tvarovaná kolena
• Pohodlný, elastický pas
• Reflexní prvky
• Zadní kapsa na zip
• Ukončení nohavic bočním zipem
• Atletický střih

Delda lehké softhellové kalhoty dámské
Velikosti: XS-XL29002 

Složení materiálu:  
Lehký softshell 100% Polyester WP/MVP=3000 mm/3000mp - Zadní strana: 
síťovina 100% Polyester; Vložka: strečový flís 88% Polyester - 12% Spandex

10000 Black

75100 Dark Navy
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Složení materiálu:  
Strečový mikroflís: 93% polyester-7% Spandex

Zahřejí vás a udrží v pohodlí při chladných dnech. Ideální na jakoukoli 
aktivitu. Měkké strečové šponovky s anatomickým střihem, které hladce 
padnou pod další vrstvy oblečení. 
• Dobře padnoucí široký pas 
• Ploché švy
• Atletický střih

Myrene šponovky pánské
Velikosti: S-XXL28511

10000 Black

Myrene mikina s krátkým zipem je nová, módní varianta klasické mikiny 
Myrene. Víceúčelový jemný a teplý flís představuje perfektní druhou vrstvu 
při tréninku a pohybu v chladných dnech. Ploché švy poskytují pohodlí při 
nošení. Mikinu lehce přibalíte do batohu, velmi rychle schne a snadno se 
udržuje čistá a funkční.

Myrene mikina s krátkým zipem pánská
Velikosti: S-XXL19073

Složení materiálu: 
Strečový mikroflís: 93% polyester-7% Spandex

10002P Black/Magnet Print

11003 Heather Charcoal 

Myrene 1/2 Zip Midlayer - Heather Charcoal
Preston Hat - Navy



127SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /

Tato univerzální střední vrstva spojuje nízkou váhu a optimální ochranu 
k vaší spokojenosti. Různé části mikiny jsou přizpůsobeny tak, aby vám 
poskytly co nejlepší termoregulaci. Pletenina v přední i zadní části udržuje 
tělesné teplo, zatímco károvaný flís uvnitř rukávů a na ramenou perfektně 
izoluje a odvádí vlhkost od těla. Tato mikina se lehce stane základním prvkem 
vašeho volnočasového šatníku.

Nybo mikina pánská celorozepínatelná
Velikosti: S-XXL 192029

• Dvě přední kapsy
• Raglánové rukávy
• Elastický okraj kapuce
• Délka mikiny k bokům

• Klasický střih

Složení materiálu:  
Károvaná pletenina: 100% polyester, Mřížkový flís: 100% polyester

11751 Heather Dark Navy

11003 Heather Charcoal 

Je perfektní, pokud potřebujete teplou, prodyšnou vrstvu. Kombinace dvou 
materiálů předurčuje tuto mikinu k jakékoli zimní aerobní aktivitě. Vnější 
strečový flís zaručuje pohodlí a příjemný vnitřní flís perfektně izoluje a 
odvádí vlhkost od těla.

Nybo mikina pánská s polovičním zipem
Velikosti: S-XXL192027

• Přední velká kapsa

Složení materiálu: 
Strečový mikroflís: 93% polyester-7% Spandex, Mřížkový flís: 100% polyester

11003 Heather Charcoal 

11708 Heather Blue Sapphire

Bunda, kterou můžete nosit prakticky celou zimu při jakékoli příležitosti. 
Je perfektní volbou pokud jde o ochranu před počasím, prodyšnost i váhu. 
Kombinace lehkého softshellu a teplejších strečových panelů na zádech a 
uvnitř rukávů.

Delda bunda pánská
Velikosti: S-XXL 192025

• Předtvarované rukávy pro lepší 
pohyb

• Praktické manžety s otvory na 
palce

• Reflexní prvky, silikonový potisk
• Dvě přední kapsy na zip, kapsa na 

mobil

• Přední kapsa a prsou
• Lehce přístupné zadní kapsy
• Sportovní střih
• Délka zad 74cm/29’’ (vel. M)

Složení materiálu:  
Hlavní materiál lehký softshell 100% polyester WP/MWP=3000mm/3000mp-  
Záda: Siťovina 100% polyester; Vložka: strečový flís 88% polyester-12% 
Spandex

12200 Magnet

76202 Blue Sapphire 
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Naše ikonická péřovka. Pokud hledáte lehkou, odolnou, hřejivou a stylovou 
bundu, Romsdal bude ta nejlepší, jakou kdy budete nosit. Kombinuje na omak 
měkký materiál 20D s izolací z prachového peří. Univerzální kousek vhodný na 
venkovní aktivity jako běžkování, lezení, horolezectví, lyžování nebo do města 
do nestudenějších měsíců. Svrchní voděodolná úprava odolá lehkému dešti i 
sněhovým vločkám. Univerzální vnitřní kapsa ochrání například váš telefon.

Romsdal péřová bunda pánská
Velikosti: S-XXL192011

• Lehce sbalitelná
• Dvě přední, jedna vnitřní kapsa
• Zateplená kapuce
• Pohodlné elastické manžety na 

kapuci a rukávech
• Nižší plnění bočních panelů včetně 

podpaží pro lepší pohyblivost
• Délka zad 81cm/32’’ (vel.M)

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% Polyester 20D s voděodolnou úpravou  
Izolace: kachní peří 175gr (90% prachové peří, 10% peří)

10000 Black

11003 Heather Charcoal

Romsdal Jacket - Blue Sapphire
Hudson Hat - Blue Sapphire

Vynikající funkční tréninkové kalhoty ze softshellu! Kalhoty vynikají 
prodyšností, svobodou pohybu a tepelným komfortem při běžkování či 
zimním běhu.

Delda softhellové kalhoty pánské
Velikosti: S-XXL29001

Složení materiálu:  
Lehký softshell 100% Polyester WP/MVP=3000 mm/3000mp  
Zadní strana: síťovina 100% Polyester; Vložka: 88% Nylon-12% Spandex

75100 Dark Navy 

10000 Black

• Elastický zadní panel

• Pohodlný, elastický pas se 
šňůrkou

• Reflexní prvky

• Zadní kapsa na zip

• Ukončení nohavic bočním 
zipem

• Sportovní střih
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46800 - Myrene čepice
Složení materiálu: Strečový mikroflís  

(93% polyester/ 7% Spandex)

00000P/White Print 12200P/Magnet Print

46801 - Myrene šátek 
Složení materiálu: Strečový mikroflís  

(93% polyester/ 7% Spandex)

00000P/White Print 12200P/Magnet Print

46802 - Myrene čelenka
Složení materiálu: Strečový mikroflís  

(93% polyester/ 7% Spandex)

00000P/White Print
91402P/Geranium Print
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Název Endure v sobě skrývá výdrž a odolnost.  
Najdete ji v názvu, v produktové nabídce a její 

kvalitě a v neposlední řadě také ve vašem výkonu, 
kdy naše oblečení máte na sobě.

Řada Endure je určena jako doplněk ke všem ko-
lekcím Swix, ale i pro vaše lyžařské snahy na všech 

úrovních.

TOURING

ENDURE
+
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Endure warm vesta pánská Velikosti: S-XXL 
11283

Jsou vyrobeny z vylepšeného nahusto tkaného úpletu s pohodlným, extra savým 
froté uvnitř. To zajišťuje odvod vlhkosti od těla a zároveň udržuje konstantní teplotu 
vzduchu na povrchu vašeho těla. Bez membrány, svrchní materiál snadno zachytí 
studený vítr a zabraňuje ochlazení. Vysoce prodyšné a bez omezení pohybu. 
Dlouhodobě budete s těmito prodyšnými kalhotami spokojeni určitě více, než s jinou 
alternativou.  

Endure warm šponovky pánské Velikosti: S-XXL 
22263

• Velmi elastický 4-směrný streč
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem
• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Odolná nylonová vlákna na povrchu

75100

Je tenká, velmi elastická vesta s izolačními vlastnostmi, která se pohodlně vejde pod 
další vrstvu oblečení. Poskytuje tepelný komfort a šetří vaši energii v nejchladnějších 
dnech bez omezení svobody pohybu. Poslouží vám jako tepelná vrstva během pauzy 
v tréninku nebo jako pěkný kousek šatníku na zimním soustředění. 

• Velmi elastický 4-směrný streč
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem
• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Odolná nylonová vlákna na povrchu

75100

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid 14% elastan 240-250g/m2 +/-10gsm

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid 14% elastan 240-250g/m2 +/-10gsm

Endure warm vesta dámská Velikosti: XS-XL 
11288

Endure warm šponovky dámské Velikosti: XS-XL 
22269

75100

75100

Je tenká, velmi elastická vesta s izolačními vlastnostmi, která se pohodlně vejde pod 
další vrstvu oblečení. Poskytuje tepelný komfort a šetří vaši energii v nejchladnějších 
dnech bez omezení svobody pohybu. Poslouží vám jako tepelná vrstva během pauzy  
v tréninku nebo jako pěkný kousek šatníku na zimním soustředění. 

• Velmi elastický 4-směrný streč
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem
• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Odolná nylonová vlákna na povrchu

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid 14% elastan 240-250g/m2 +/-10gsm

Jsou vyrobeny z vylepšeného nahusto tkaného úpletu s pohodlným, extra savým 
froté uvnitř. To zajišťuje odvod vlhkosti od těla a zároveň udržuje konstantní teplotu 
vzduchu na povrchu vašeho těla. Bez membrány, svrchní materiál snadno zachytí 
studený vítr a zabraňuje ochlazení. Vysoce prodyšné a bez omezení pohybu. 
Dlouhodobě budete s těmito prodyšnými kalhotami spokojeni určitě více, než s jinou 
alternativou.  

• Velmi elastický 4-směrný streč
• Velmi dobré tepelné vlastnosti s ohledem na váhu/ objem
• 2vrstvý flís s česaným vnitřkem
• Odolná nylonová vlákna na povrchu

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% polyamid 14% elastan 240-250g/m2 +/-10gsm
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Endure bezešvé triko dl. rukáv pánské
Velikosti: S-XXL 40493

75100

Série bezešvého spodního prádla Endure představuje technické oblečení pro různé 
aktivity především ve studeném klimatu. Díky svému složení není vhodná na závody, 
ale naprosto skvěle se hodí do nízkých teplot. Vnitřní materiál je kompletně syntetický, 
voděodolný, ze savého froté, které odvádí pot od těla. Vnějšek je celý z merino vlny. V 
tom je kouzlo Endure prádla; dvě tenké vrstvy stvořené pro náročné zimní sporty.

Endure bezešvé spodní kalhoty pánské
Velikosti: S-XXL 41453

• Bezešvé prádlo
• Prémiové spojení syntetického a vlněného vlákna
• Savé česané froté z voděodolného vlákna
• Dobře izolující vlněný svršek
• Minimální spotřeba materiálu

75100

11200

Série bezešvého spodního prádla Endure představuje technické oblečení pro různé 
aktivity především ve studeném klimatu. Díky svému složení není vhodná na závody, 
ale naprosto skvěle se hodí do nízkých teplot. Vnitřní materiál je kompletně syntetický, 
voděodolný, ze savého froté, které odvádí pot od těla. Vnějšek je celý z merino vlny.  
V tom je kouzlo Endure prádla; dvě tenké vrstvy stvořené pro náročné zimní sporty.

• Bezešvé prádlo
• Prémiové spojení syntetického a vlněného vlákna
• Savé česané froté z voděodolného vlákna
• Dobře izolující vlněný svršek
• Minimální spotřeba materiálu

Složení materiálu:  
70% vlna/ 30% polyester

Složení materiálu:  
70% vlna/ 30% polyester

Endure bezešvé triko dl. rukáv dámské
Velikosti: XS-XL 40498

75100

11200

Endure bezešvé spodní kalhoty dámské
Velikosti: XS-XL 41458

Série bezešvého spodního prádla Endure představuje technické oblečení pro různé 
aktivity především ve studeném klimatu. Díky svému složení není vhodná na závody, 
ale naprosto skvěle se hodí do nízkých teplot. Vnitřní materiál je kompletně syntetický, 
voděodolný, ze savého froté, které odvádí pot od těla. Vnějšek je celý z merino vlny.  
V tom je kouzlo Endure prádla; dvě tenké vrstvy stvořené pro náročné zimní sporty.

• Bezešvé prádlo
• Prémiové spojení syntetického a vlněného vlákna
• Savé česané froté z voděodolného vlákna
• Dobře izolující vlněný svršek
• Minimální spotřeba materiálu

Složení materiálu:  
70% vlna/ 30% polyester

Série bezešvého spodního prádla Endure představuje technické oblečení pro různé 
aktivity především ve studeném klimatu. Díky svému složení není vhodná na závody, 
ale naprosto skvěle se hodí do nízkých teplot. Vnitřní materiál je kompletně syntetický, 
voděodolný, ze savého froté, které odvádí pot od těla. Vnějšek je celý z merino vlny. V 
tom je kouzlo Endure prádla; dvě tenké vrstvy stvořené pro náročné zimní sporty.

• Bezešvé prádlo
• Prémiové spojení syntetického a vlněného vlákna
• Savé česané froté z voděodolného vlákna
• Dobře izolující vlněný svršek
• Minimální spotřeba materiálu

Složení materiálu:  
70% vlna/ 30% polyester

11200

75100

11200



135SWIX KATALOG ZIMA 19/20  /

Velikosti: XS-XL 
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Endure split rukavice
Velikosti:  6-10  H0784 50122

10000

Endure je vylepšenou verzí palčáků - klepet, 
které se časem staly favority pro trénink v 
opravdu chladných dnech. Měkká a teplá 
izolace 200 g Primaloft® Gold Insulation Eco 
With Grip Control na dlani pro pevný úchop 
hole. Odolný model s voduodpudivou úpravou 
na hřbetu a syntetickou kůží na dlani.

Složení materiálu: 
Lícová strana: 100% polyamid; membrána: 100% PU, Svrchní 
materiál: Voduodpudivý teflon+600mm PU coating; Materiál 
2: lícová strana: 100% PU, rubová strana: 100% polyester; 
Materiál 3: 80% bavlna, 20% polyester; Izolace: 200g 
PrimaLoft®, 100% Polyester

• Voduodpudivá klepeta
• Izolace Primaloft Gold 200g/ sqm
• Pohodlné ovládání displeje

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

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované 
pro střídající se teploty během zimní, běžkařské 
sezóny. S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, 
nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s 
vysokým podílem vlny. Nejméně teplá verze má pak 
vlákna coolmaxu, takže disponuje lepším transportem 
potu. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům 
zásluhou zvýšeného a širšího lemu s žebrováním. Froté 
na patě snižuje tvorbu puchýřů.

Složení materiálu:  
55% Nylon, 25% Coolmax, 18% Lycra, 2% Elastan

• 4 verze od nejvíce do  nejméně teplé, barevně odlišeno
• Utkáno z příze na míru chodidlu
• Adaptivní žebrování - vyšší klenba/ plochá noha
• Zvýšený, širší lem na lýtku
• Tlumení nárazů v oblasti paty

50126 / 00025

50125 / 72107 

 50123  / 75100

 50124 /99990 

Fresco čelenka

Velikosti: S/M-M/L   

46611

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme 
staré návrhy a voilá. Nutno dodat, že klasický flís je 
velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

Složení materiálu:  
100% polyester

75100

00000

00025
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Velikosti: S/M-M/L   
Velikosti: 56,58  

46540

75100

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme 
staré návrhy a voilá. Nutno dodat, že klasický flís je 
velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

00000

00025

Složení materiálu:  
100% polyester

Fresco čepice  Tradition čelenka
46674

Čelenka odvozená od čepice stejného názvu, která 
je po léta nejprodávanějším modelem. Klasická 
čelenka s podšívkou v naší osvědčené kombinaci 
akryl+vlna.

• Vlna s akrylem
• Odvozena z našeho bestselleru - čepice Tradition

Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna  
Podšívka: 92%PP,  8% Spandex

72108

94303

96108

50502

94305

72105

72000

90000

11200

75100

00000

10000

Velikosti: 56, 58       

Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen 
střih, složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme 
ponechali.

Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen 
střih, složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme 
ponechali.

Velikosti: 56,58Velikosti: 56,58 Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna. Podšívka:  
92% polypropylen, 8% spandex

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

Tradition čepiceTradition čepice
4657446574 00000

10000

90000

75000

75100

72108

50502

96108

72000

Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen 
střih, složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme 
ponechali.

Velikosti: 56,58Složení materiálu:  
70% akryl, 30% vlna. Podšívka:  
92% polypropylen, 8% spandex

Tradition čepice
46574 11200

57000

75100

76202

94305

72105 

94303 

Gunde čepice
Velikosti: 56,58    46604

73406

Lyžařská čepice Gunde byla poprvé představena 
v roce 1974 jako marketingový záměr. Barevné 
proužky po obvodu čepice představovaly tehdejší 
paletu vosků. Čepice dostala jméno po 6-ti 
násobném olympijském medailistovi, švédském 
běžeckém lyžaři, Gunde Svanovi. Tuto „retro“ čepici 
pozná každý fanoušek běžeckého lyžování a je 
perfektním vánočním dárkem pro kteréhokoli lyžaře. 
Barevné značení bylo pro Swix odjakživa klíčové, 
takže červená představuje závody a modrá trénink.

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

70000

90000



138 /  SWIX KATALOG ZIMA 19/20

NovaX GWS jsou teplé závodní palčáky s 
větruodolným a prodyšným materiálem GORE® 
WINDSTOPPER®. Palčáky se dají jednoduše navléct 
na vaše klasické, lyžařské rukavice a díky široké 
manžetě překryjí i poutko. Syntetická kůže na dlani 
se zesílením mezi palcem a ukazovákem.

NovaX GWS rukavice unisex
Velikosti: 6/XS-11/XXL H0260

• Výborné palčáky
• Vhodné před i po závodě
• Pro všechny, co do lyžování dávají všechno
• GORE® WINDSTOPPER®

Složení materiálu:  
GORE® WINDSTOPPER® 3-vrstvý 95% PES/ 5% ePTFE.  
Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU

10000

Velikosti: 7-11  

10000

AtlasX rukavice dámské

AtlasX rukavice pánské

Velikosti:6-9  H0976

H0971

10000

Swix AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční 
palčáky na běžecké lyžování. Neoprénová manžeta 
se sbalitelnou ochranou prstů odolnou proti větru a 
60g izolace na hřbetu - ideální kombinace rukavice 
a palčáků na trénink a závody na lyžích za chladných 
dní. Syntetická kůže na dlani se zesílením mezi 
palcem a ukazovákem. Silikonové sekce na dlani a na 
prstech pro lepší úchop hole.

Swix AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční 
palčáky na běžecké lyžování. Neoprénová manžeta 
se sbalitelnou ochranou prstů odolnou proti větru a 
60g izolace na hřbetu - ideální kombinace rukavice 
a palčáků na trénink a závody na lyžích za chladných 
dní. Syntetická kůže na dlani se zesílením mezi 
palcem a ukazovákem. Silikonové sekce na dlani a na 
prstech pro lepší úchop hole.

• Optimálně padnoucí běžecké rukavice
• Vynikající kombinace rukavic a palčáků
• Do manžety sbalitelná ochrana prstů odolná proti větru

• Optimálně padnoucí běžecké rukavice
• Vynikající kombinace rukavic a palčáků
• Do manžety sbalitelná ochrana prstů odolná proti větru

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan. 80%. Nylon/20% elastan. Dlaň: 
65%. Nylon/ 35% PU. Podšívka: 100%. Polyester. 60 g izolace. 
Ochrana: 100% PU potažený PES. Cover: 100% PU coated PES.

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan. 80%. Nylon/20% elastan. Dlaň: 
65%. Nylon/ 35% PU. Podšívka: 100%. Polyester. 60 g izolace. 
Ochrana: 100% PU potažený PES. Cover: 100% PU coated PES.

Rukavice Swix CompetitionX GWS jsou výsledkem 
dvou let intenzivního vývoje ve spolupráci se sportovci 
Bo, Svendsenem, Northugem, Glorsenem a dalšími. 
Funkční rukavice perfektní jak na trénink, tak závody. 
Úzký střih s elastickým palcem perfektně padne. Na 
hřbetu ruky je prodyšný, proti větru odolný, elastický 
materiál GORE® WINDSTOPPER®. Odolná dlaň ze 
syntetické kůže se silikonovou úpravou.

Rukavice Swix CompetitionX GWS jsou výsledkem 
dvou let intenzivního vývoje ve spolupráci se sportovci 
Bo, Svendsenem, Northugem, Glorsenem a dalšími. 
Funkční rukavice perfektní jak na trénink, tak závody. 
Úzký střih s elastickým palcem perfektně padne. Na 
hřbetu ruky je prodyšný, proti větru odolný, elastický 
materiál GORE® WINDSTOPPER®. Odolná dlaň ze 
syntetické kůže se silikonovou úpravou.

CompetitionX GWS rukavice pánské
Velikosti: 7-11  H0221

• Běžecké rukavice s optimálním střihem
• Vysoce kvalitní rukavice na závody a trénink

• Běžecké rukavice s optimálním střihem
• Vysoce kvalitní rukavice na závody a trénink

Složení materiálu:  
GORER WINDSTOPPER 3 vrstvý svrchní materiál: 92% 
polyester 8% elastan Dlaň: 55% Nylon/ 45% PU.

Složení materiálu:  
GORER WINDSTOPPER 3 vrstvý svrchní materiál: 92% 
polyester 8% elastan Dlaň: 55% Nylon/ 45% PU.

10150

CompetitionX GWS rukavice dámské
Velikosti:6-9  H0226

90900

10150

90900
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• Výborné palčáky
• Vhodné před i po závodě
• Pro všechny, co do lyžování dávají všechno
• GORE® WINDSTOPPER®
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Vlastnosti spodního prádla SWIX pomáhají 
sportovcům při nejvyšších výkonech a při vysoké 
fyzické zátěži během tréninků i závodů. Efektivně 

pomáhají s odvodem vlhkosti od těla a rychle 
schnou.

Spodní prádlo SWIX je testováno a používáno 
vrcholovými sportovci i hrdiny všedních dní.

BODYWEAR

RACE X
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RaceX Wind triko dl. rukáv, zip, pánské Velikosti: S-XXL 
40442
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě vychází ve 
vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku hromadění vlhkosti, 
a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort.
• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester 7% elastan, Materiál 2: 100% polyester

Velikosti: XS-XL 

10000

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě vychází ve 
vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku hromadění vlhkosti, 
a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort.
• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester 7% elastan, Materiál 2: 100% polyester

RaceX Wind triko dl. rukáv, zip, dámské
40447

10000

00000
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Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě 
vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku  
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané 
materiály jako u zbytku RaceX série.

RaceX Wind kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
41422

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester 7% elastan, Materiál 2: 100% polyester

RaceX Wind kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
41427

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným 
spodním prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě 
vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku  
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané 
materiály jako u zbytku RaceX série.

10000

Složení materiálu:  
Materiál 1: 93% polyester 7% elastan, Materiál 2: 100% polyester

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo 
vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává 
spoustu energie při sportu. Během několika let se 
stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na 
sobě. Větruodolná verze právě vychází ve vylepšeném 
strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku  
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš 
komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku 
RaceX série.

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo 
vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává 
spoustu energie při sportu. Během několika let se 
stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému 
materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na 
sobě. Větruodolná verze právě vychází ve vylepšeném 
strečovém provedení bez membrány; předchází vzniku  
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zlepšuje váš 
komfort. Stejně nadupané materiály jako u zbytku 
RaceX série.

RaceX wind boxerky pánské
Velikosti: S-XXL 41442

10000

Složení materiálu:  
100% polyester

RaceX wind boxerky dámské
Velikosti: XS-XL 41447

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek

00000

10000

Složení materiálu:  
100% polyester

• Lehký materiál s větrudolnými panely v přední části
• Větruodolné bez membrány; neomezená prodyšnost
• Méně než 50g/sqm hlavního materiálu
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek  

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto 
pro aktivního sportovce, který vydává spoustu energie při 
sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně 
díky ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že 
máte prádlo na sobě. Větruodolná verze právě vychází 
ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány; 
předchází vzniku  hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně 
zlepšuje váš komfort. Stejně nadupané materiály jako u 
zbytku RaceX série.

RaceX boxerky dámské/pánské
                              Velikosti: S-XXL     

                              Velikosti:  XS-XL
41491
41496

• Maximální prodyšnost
• Do všech stran vysoce elastický materiál
• Ultralehký materiál
• Úprava proti tvorbě zápachu
• Proti-žmolkovací technologie

00000

Složení materiálu:  
100 % polyester
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RaceX triko dl. rukáv, zip, pánské Velikosti: S-XXL 
40821
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

Velikosti: XS-XL 
10000

RaceX triko dl. rukáv, zip, dámské
40826

75100

72105

11200

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

10000

94303

94393

11200

00000

RaceX kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
41801

72105

RaceX kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
41806

11200

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

94303

00000

11200
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RaceX triko s dl. rukávem pánské
Velikosti: S-XXL 40811

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

Velikosti: XS-XL 

10000

RaceX triko s dl. rukávem dámské
40816

75100

72105

11200

00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou voduodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

10000

94303

94393

11200

00000

499
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RaceX Warm triko dl. rukáv, zip, pánské
Velikosti: S-XXL 40492

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izol. vrstvy vzduchu ještě lépe. Velmi 
lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna -  síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna 66% polyester, Materiál 2: 100% polyester

Velikosti: XS-XL 

00025

RaceX Warm triko dl. rukáv, zip, dámské
40497

75100

00025

75100

RaceX Warm kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
41452

00025

RaceX Warm kalhoty dámské Velikosti: XS-XL 
41457

75100

75100

00025

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izol. vrstvy vzduchu ještě lépe. Velmi 
lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna -  síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
•  Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna 66% polyester, Materiál 2: 100% polyester

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izol. vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna -  síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna 66% polyester, Materiál 2: 100% polyester

Teplejší verze našeho cenami ověnčeného spodního prádla RaceX převzalo většinu 
vlastností od svého lehčího a tenčího předchůdce. Je perfektní variantou z mnoha 
stejných důvodů. Nicméně RaceX Warm je triko vyrobené z přírodní vlny a vyniká ještě 
otevřenější "waflovou" strukturou, která brání úniku izol. vrstvy vzduchu ještě lépe. 
Velmi lehké, elastické, pohodlné a termoizolační prádlo s příměsí vlny.

• Lehké spodní prádlo
• Rychleschnoucí voduodpudivá vlákna
• Jemná vlna -  síla 19,5 mikronů
• Otevřená "waflová" struktura udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
• Elastický, strečový materiál - jako druhá kůže

Složení materiálu:  
Materiál 1: 34% merino vlna 66% polyester, Materiál 2: 100% polyester
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Radost z lyžování se vytváří již od raného dětství 
prostřednictvím příjemných vzpomínek.

Swix má 70 let zkušeností s vytvářením příjemných 
vzpomínek spojených s lyžováním.

Věříme, že jsme schopni mladým lidem prostřed-
nictvím našich produktů zprostředkovat ty nejlepší 

zážitky z lyžování.

A budoucí hvězdy si také zaslouží kvalitní vybavení.

JUNIOR

JUNIOR
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Rookie mikina junior Velikosti: 116/6Let-164/14Let 
16118
Rookie mikina vyrobena z flísu se dokonale hodí před, po nebo během aktivity. 
Velmi pohodlná a všestranná, hodí se na lyžování nebo i do školy. 

• Oboustranný česaný polyesterový mikro flís
• Gramáž 200 g / m2
• Střih s předním zipem a dvojitými bočními kapsami
• Zpevněné panely

94303

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyesterová mikrovlákna, oboustranně česaná, antipilling
Materiál 2: 100% polyester,  TPU membrána

99990

72107

Rookie bunda Junior Velikosti: 116/6Let-164/14Let 
12132
Rookie je série produktů pro děti a začínající lyžaře. Děti často nemají tak dobrou 
termoregulaci, proto jsme přidali k těmto všestranným výrobkům tepelně 
izolační vrstvu. Na rozdíl od předchozích modelů Rookie; je nyní bunda odolná 
proti větru, voděodolná a s prodyšnou membránou. 

• Nepromokavá prodyšná membrána
• Lepené hlavní exponované švy
• Tepelně izolační polstrování
• Odnímatelná kapuce
• Měkká flísová vložka

94303

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyesterová flísová podšívka, tkanina 4: 100% polyester, 210T podšívka

99990

72107

Rookie kalhoty Junior Velikosti: 116/6Let - 164/14Let 
22912
Rookie je série produktů pro děti a začínající lyžařské nadšence. Děti často 
nemají tak dobrou termoregulaci, proto jsme přidali k těmto všestranným 
výrobkům tepelně izolační vrstvu. Na rozdíl od předchozích modelů Rookie; 
jsou nyní kalhoty odolné proti větru, voděodolné a s prodyšnou membránou. 

• Nepromokavá prodyšná membrána
• Odnímatelné šle
• Lepené hlavní exponované švy
• Tepelně izolační polstrování
• Měkká flísová vložka

75100

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, Materiál 2: 80% polyamid, 20% elastan
Materiál 3: 100% polyesterová flísová podšívka, Materiál 4: 100% polyester, 210T podšívka
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Steady bunda Junior Velikosti: 116/6Let - 164/14Let 
12344
Steady je lyžařská bunda vyvinutá pro mladé sportovce.  3vrstvý softshell má 
vpředu membránu odolnou proti větru, na zádech je bez membrány. Toto řešení 
zajišťuje větší odolnost proti větru a vyšší tepelně izolační vlastnosti než klasická 
strečová lycra běžně používaná v zadních strečových panelech bund. Intuitivní a 
všestranná klasická bunda.

• Strečový softshell
• Kombinace 2vrstvé a 3vrstvé látky
• Přední strana odolná proti větru
• Prodyšná záda bez membrány
• Klasické uspořádání s předními kapsami

94303

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% polyester, 30D tkanina s membránou v střední vrstvě 
Materiál 2: 92% polyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyester

99990

72107

Steady kalhoty Junior Velikosti: 116/6Let - 164/14Let 
22314
Steady kalhoty jsou klasickým softshellovým kouskem do rozličných 
tréninkových podmínek. Lehká tepelná izolace, pružnost a vyšší komfort při 
použití ve srovnání s tradičními textilními tkaninami.

• Strečový softshell
• Přední strana odolná proti větru
• Prodyšná zadní strana bez membrány 
• Pružný panel z elastanu v zadní části
• Reflexní detaily

75100

Složení materiálu:
Materiál 1: 100% Polyester, Materiál 2: 85% Polyester 15% Spandex

Čelenka Fresco Junor Velikosti: OS   
46612

Fresco pochází z naší truhly pokladů. Oprášili jsme staré návrhy a voilá. Nutno 
dodat, že klasický flís je velmi pohodlný, lehký a příjemně hřeje.

Složení materiálu:  
100% polyester

75100

00025
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Focus mikina Junior Velikosti: 116-164 
16119

Focus mikina může být použita pro cokoli; lehká a dostatečně flexibilní pro 
tréninkové účely v chladných dnech, dostatečně jednoduchá pro běžné nošení. 
Adaptabilita je klíčové slovo.

• 2 stranný plně strečový flís
• Odolná vnější strana a česané froté uvnitř
• Velmi dobré vlastnosti k poměru hmotnost / objem

99990

72105

Složení materiálu:  
100% polyester

10000

Star XC rukavice junior Velikosti:  4/S-7/XL   
H0294

10000

Star XC jsou vysoce kvalitní pohodlné běžecké rukavice. Rukavice mají 
žebrovaný 4-směrný strečový vnější materiál s měkkou a teplou 170g 
izolaci Primaloft® na hřbetu ruky. Syntetická kůže na dlani má vyztužení 
mezi palcem a ukazováčkem. Silikonová aplikace na dlani činí tuto rukavici 
vhodnou jak pro běh na lyžích, tak pro zimní cykloturistiku. Pletená manžeta, 
která výborně objímá zápěstí.

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: líc: 100% polyuretan, rub: 100% polyamid, Materiál 2 : 85% polyester, 15% elastan
Materiál 3: 80% bavlna, 20% polyester, Materiál 4: 90% polyamid, 10% elastan
Materiál 5: 100% polyester

• 170 g Izolace Primaloft®.
• Kompatibilní s dotykovou obrazovkou.

Star XC kalhoty Junior Velikosti: 116-164  
22302

10000

Star XC jsou všestranné kalhoty z nešustícího materiálu. Jsou oblíbené i pro 
klasický vzhled. Mají širší pas a nikde nebrání v pohybu.

• Prodyšné čelní panely odolné větru
• Lepená tkanina bez membrány pro zadní panely
• 4-směrné strečové panely v zadní části
• síťová vnitřní vrstva

Složení materiálu:  
2vrstvá tkanina: líc: 94% Polyester 6% Elastanová membrána: 100% polyuretan
Vnitřní vrstva: 100% polyester

Dynamic péřová bunda junior
13152
Dynamic péřová bunda je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vaše děti 
zahřeje před i po tréninku nebo při čekání na vyhlášení vítězů.

• 90% kachní peří, 10% prachové peří
• síla náplně 600+
• Vodě odolné zipy

75000

10000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, vložka: 100% polyester

90000

Velikosti: 116/6Let - 164/14Let
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Cross bunda junior
Velikosti: 116/6Let-164/14Let 12342

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

57000

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Cross bunda junior
Velikosti: 116-164 12343

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu vhodný do různých tréninkových 
podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti 
tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

76208

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Cross kalhoty junior
Velikosti: 116/6Let - 164/14Let22312

Kalhoty Cross junior jsou klasickým kouskem ze softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort 
oproti tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

12400

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex

Cross kalhoty junior
Velikosti: 116/6Let - 164/14Let22313

Kalhoty Cross junior jsou klasickým kouskem ze softshellu vhodné do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort 
oproti tradičním tkaným materiálům.

• Hlavní materiál - strečový sofsthell
• Přední díl z prodyšné, větru-odolné membrány
• Zadní díl z prodyšného materiálu
• Elastický panel uprostřed zadního dílu
• Reflexní prvky

12400

Složení materiálu:  
Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex
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RaceX triko dl. rukáv, junior
Velikosti: 116/6Let - 164/14Let 40812

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou vodoodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí vodoodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

00000

11200

RaceX triko dl. rukáv, junior
Velikosti: 116/6Let - 164/14Let40802

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou vodoodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí vodoodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost

Složení materiálu:  
100% Polyester

00000

RaceX kalhoty, junior Velikosti: 116/6let - 164/14Let
41802
Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, 
který vydává spoustu energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním 
prádlem nejen díky své elastické struktuře, ale hlavně díky ultralehkému materiálu, díky 
kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená struktura udržuje izol. 
vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože 
použitá vlákna jsou vodoodpudivá a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při 
vysoké zátěži.
• Lehké spodní prádlo
• Méně než 50g/sqm
• Rychleschnoucí vodoodpudivá vlákna
• Jemné žebrování udržuje izol. vrstvu
• Čisté konce vláken příjemné na dotek
• Struktura pohlcující vlhkost
Složení materiálu:  
100% Polyester

00000

11200

Sportovní dětské funkční body pro příští generaci lyžařů.

RaceX dětské body Velikosti: 
56,62,68,74,80,86,92,98 40803

• Maximální prodyšnost
• 4-směrný strečový materiál
• Ultralehký materiál

10000

Složení materiálu:  
100% polyester
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Steady rukavice Junior
Velikosti:  4/S-7/XL H0282

75100

Cenově nejdostupnější rukavice v sortimentu SWIX juniorských rukavic. 
Minimalistický a čistý vzhled. Pevné a pružné švy na kvalitním semiši 
a netkaná izolace z mikrovláken namísto pěny. Kvalitní model za velmi 
přijatelnou cenu.

Složení materiálu:  
Hřbet ruky: 86% polyester / 14% elastan,  
Izolační vrstva: 100% Polyester, Dlaň: 84% Polyester 16% Polyuretan

• Elastický a izolovaný hřbet ruky
• 40 g / m2 syntetických mikrovláken
• Dlaň  0,6 mm s výztuží v oblasti palce

10000

Endure Split rukavice junior
Velikosti:  4/S-7/XL H0785

10000

Endure je vylepšenou verzí palčáků - klepet, které se časem staly favority pro 
trénink v opravdu chladných dnech. Měkká a teplá izolace 200 g Primaloft® 
Gold Insulation Eco With Grip Control na dlani pro pevný úchop hole. Odolný 
model s voduodpudivou úpravou na hřbetu a syntetickou kůží na dlani.

Složení materiálu:  
Lícová strana: 100% polyamid; membrána: 100% PU, Svrchní materiál: Vodoodpudivý 
teflon+600mm PU coating; Materiál 2: lícová strana: 100% PU, rubová strana: 100% 
polyester; Materiál 3: 80% bavlna, 20% polyester; Izolace: 200g PrimaLoft®, 100% 
Polyester

• Voduodpudivá klepeta
• Izolace Primaloft Gold 200g/ sqm
• Pohodlné ovládání displeje

Pollux junior Velikosti:  4/S-7/XL  
H0872

10000

57000

76208

Swix Pollux jsou klasické rukavice na běžecké lyžování. Dokonale padnou a 
hodí se na běžky či turistiku při nízkých teplotách. Vyrobeny jsou ze 4-směrně 
strečové Lycry a odolné syntetické kůže na dlani a mezi prsty. Izolace 133g 
PrimaLoft® a podšívka z česaného polyesteru na hřbetu ruky zajišťují pohodlí  
a teplo. Pletená manžeta dobře obepíná zápěstí. 

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU. Podšívka: 100% Polyester. 133 g 
PrimaLoft Silver insulation eco na hřbetu ruky.

• Dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
• Perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
• Vhodné pro všechny úrovně dovedností
• Odolná rukavice s izolací PrimaLoft
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Tradition čepice junior
46594

Čepice Tradition je pokračováním našeho po léta 
nejprodávanějšího modelu. Vylepšili jsme jen střih, 
složení materiálu, směs vlny a akrylu, jsme ponechali.

• Směs vlny
• Merino vlna 19,5 mikronů
• Provedení Navy: Logo vyrobené z 3M® reflexních vláken
• Bílé provedení : Logo vyrobené speciální pletací technikou

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

94303

96108

57000

76202

00000

Gunde čepice junior
46605

73406

Lyžařská čepice Gunde byla poprvé představena 
v roce 1974 jako marketingový záměr. Barevné 
proužky po obvodu čepice představovaly tehdejší 
paletu vosků. Čepice dostala jméno po 6-ti 
násobném olympijském medailistovi, švédském 
běžeckém lyžaři, Gunde Svanovi. Tuto „retro“ 
čepici pozná každý fanoušek běžeckého lyžování 
a je perfektním vánočním dárkem pro kteréhokoli 
lyžaře. Barevné značení bylo pro Swix odjakživa 
klíčové, takže červená představuje závody a modrá 
trénink.

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

90000

Blizzard čepice junior
Velikosti: OS             

Velikosti: OS             

Velikosti: 53        Velikosti: 53        46632

90900

Blizzard Beanie je dvouvrstvá čepice samozřejmě 
poměrně hustě pletená, ale také tak měkká a 
pohodlná. Velké logo Swix pro pravý retro vzhled.

Složení materiálu:  
100% akryl 

Marka čepice junior
46642

75102

Marka čepice vznikla v den, kdy byla podobná 
ručně pletená čepice spatřena na sjezdovce. 
Vzory a barvy byly tak jasné, že jste si byli skoro 
jistí, že jste ji už někde viděli, a přesto byla zcela 
nová a svěží. 

Složení materiálu:  
70% Akryl 30% vlna

00026

00025

75100
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Tabulka rukavic a palčáků
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Měření šířky: 
Omotejte okolo dlaně své dominantní ruky krejčovský metr 
těsně pod klouby, palec nechejte stranou, a zatněte ruku v 
pěst. Takto získaný údaj je vaše "šířka ruky".

Měření délky: 
Měření provádějte od spodní hrany dlaně až ke špičce 
prostředníčku. Takto získáte údaj o "délce prstů".

Když jsou rukavice na lyže či snowboard malé, nebudete v nich mít pohodlí. Pokud jsou však rukavice moc veliké, ruce se v 
nich budou velmi těžko zahřívat. Proto je správný výběr odpovídající velikosti rukavic zásadní. 
 
Jak zjistit správnou velikost rukavice: 
Pro co nejlepší výsledek změřte jak šířku, tak délku ruky. Většina velikostí rukavic bývá dána šířkou ruky, avšak někteří lidé mají dlouhé prsty.  
Vybírejte vždy rukavice s delšími prsty. Pokud máte velikost "mezi", vždy radši zvolte větší velikost.
 
Jak zjistit správnou velikost palčáků: 
Pro co nejlepší výsledek změřte jak šířku, tak délku ruky. Jelikož palčáky jsou více prostorné, je pro výběr správné velikosti důležitější mírou šířka.
 
Velikosti rukavic pro juniory: 
Pamatujte, že i když se dětské a dospělé velikosti překrývají, dětské prsty bývají kratší a užší než prsty dospělých.
Jelikož se mohou velikosti juniorů a dětí výrazně lišit, doporučujeme při výběru velikosti rukavic raději sledovat věk dítěte, než měřit dětské ruce a prsty.

Dámské velikosti     
Velikosti   XS S M L XL
A - Výška - cm  160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
B - Hrudník - cm  83 87 94 100 106
C - Pas - cm   62 68 74 80 86
D - Boky - cm  87 93 98 104 110
E - Vnitřní šev -cm  75 77 79 81 83
F - Délka rukávu* - cm  74 76 78 80 82
      
Pánské velikosti      
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
     
Junioři      
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
      
* Měření by mělo být prováděno od středu zad za krkem k zápěstnímu kloubu lehce 
pokrčené paže.
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The best products for performing outdoors, 
regardless of the conditions


