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MY JSME SWIX

Během několika desítek let se naše unikátní produkty SWIX staly neoddělitelnou součástí 
úspěchu všech nejlepších norských i mezinárodních zimních sportovců. Současně s tím naše 

produkty nabídly možnost se nadále zlepšovat i všem ostatním lyžařům. Nyní je na čase 
využít odborné poznatky o severském klimatu, a s pomocí inovativního řešení nabídnout našim 

zákazníkům ty nejlepší produkty na kteroukoli roční sezónu. Našim cílem je být jedničkou na trhu 
a i nadále překvapovat netradičním způsobem řešení. 

Pokud sami používáte a nosíte produkty SWIX, děláte to především proto, že se chcete cítit 
a vypadat dobře. Naším hlavním úkolem dalšího vývoje je dostat to nejlepší z Vás i z Vašeho 
výkonu. Rychleji a mnohem lépe se Vám bude lyžovat i jezdit na kole, budete méně mrznout  

a snadno se potit. 

SWIX si libuje v severských podmínkách. Teploty pod bodem mrazu. Příjemné jarní slunce. 
Milujeme sníh. Především ten čerstvý. Mokrý. Velikonoční. Ježdění v prašanu. Zbožňujeme příkré 
sjezdy v nádherné scenérii hor. Dlouhé dirt-stezky i úzké lesní cestičky. Osvěžující déšť. Vítr. Pot. 

Chceme padnout vyčerpáním. Uspokojením. Neexistuje lepší pocit, než ten po náročném tréninku. 

Společně. 

Říkáme mu SWIXFAKTOR.
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Produkty SWIX jsou pro milovníky tréninků 
i závodů. Pro všechny, co milují trénink 
v otevřené přírodě a na horách. Nebo 
každodenní výběhy na jedné z mnoha 
norských běžeckých drah i běžkařských 
stop. Pro všechny, co vědí, že počasí se 
může rychle změnit a že specifické severské 
podmínky vyžadují funkční, vysoce kvalitní 
oblečení. Pro všechny, co poznají rozdíl mezi 
dobrou a špatnou kvalitou - a vyberou vždy 
dobře.

Pro všechny, co milují běžecké nebo sjezdové 
lyžování s chladným větrem ve tváři a nebojí 
se bahna na lýtkách a lehce namrzlých vlasů.  
Pro všechny, co milují slunce a sníh. Pro 
všechny, co se odváží jet míli navíc, protože 
se cítí dobře a věří funkčnosti našich výrobků. 
Pro všechny, co se rádi zapotí a mají radost z 
pohybu. Pro všechny, co chtějí vypadat dobře 
- a dobře se i cítit.

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

Naším cílem je 
předat našim 
zákazníkům ty 
nejlepší možnosti 
pro výkon  
i zábavu.
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MOTION

Nová, vylepšená kolekce Motion přináší spojení špičkové 
technologie a moderního, nadčasového vzhledu.

Využíváme našich profesních znalostí k tomu, aby naše tréninkové vybavení bylo 
špičkou na trhu. Neustále se snažíme integrovat nové myšlenky a posouváme  

hranice tradičního sportovního vybavení. 

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

Čistá, jednoduchá kolekce Motion nabízí sportovcům špičkové tří sezónní vybavení  
z kvalitních materiálů bez kompromisů.
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TRIKA MOTION
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Triko Motion Performance, 
pánské 

Triko Motion Sport, pánské

Triko Motion Sport, dámskéTriko Motion Performance,
dámské 

Velikosti: S-XXL Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XLVelikosti: XS-XL

40951
40961

94303
40956

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

Triko Motion Sport z vodoodpudivého polyesteru vhodné k tréninku, bylo 
vyrobeno tak, aby se co nejvíce podobalo volnočasovému triku, ale ponechalo si 
svoji funkčnost. Velmi jemný, česaný materiál na vnitřní straně zaručuje,  
že lehounký materiál se během tréninku nepřilepí na tělo.

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

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

• Ultralehký materiál
• Vodoodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Hebký, počesaný materiál 
• Chladivý efekt

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

Složení materiálu:   
88% polyester, 12% elastan

Složení materiálu:   
100% polyester

Složení materiálu:   
88% polyester, 12% elastan

75100 75100

00000

ELITE  // TechwearMOTION  //  T-SHIRTS

75100

75100

12103

Triko Motion Sport z vodoodpudivého polyesteru vhodné k tréninku, bylo 
vyrobeno tak, aby se co nejvíce podobalo volnočasovému triku, ale ponechalo si 
svoji funkčnost. Velmi jemný, česaný materiál na vnitřní straně zaručuje,  
že lehounký materiál se během tréninku nepřilepí na tělo.

• Ultralehký materiál
• Vodoodpudivý a rychleschnoucí materiál
• Hebký, počesaný materiál 
• Chladivý efekt

Složení materiálu:   
100% polyester

00000

94303
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Tílko Motion Performance , dámské
40976
Tohle není obyčejné tílko. Motion Performace je lehounké a navzdory umělému materiálu, z kterého  
je vyrobené, schopné minimalizovat vlhkost a nepříjemný pocit potu na kůži. Je vhodné pro trénink  
v teplých podmínkách. Jeho součástí není integrovaná podprsenka.

• Vyrobeno ze 3 různých materiálů 
• Kombinace 4-směrných, 2-směrných a neelastických vlastností 
• Ultralehký materiál
• Vodoodpudivý a rychleschnoucí materiál

Složení materiálu:   
88% polyester, 12% elastan

00000

75100

MOTION  //  T-SHIRTS

Velikosti: XS-XL
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KALHOTY A MIKINY 
MOTION
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Elastické kalhoty 
Motion Premium, pánské

Elastické kalhoty 
Motion Premium, dámské   

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

41951

41975

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

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

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

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

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 82% polyester, 18% elastan 
Zadní strana kolen: 90% polyester, 10% elastan 
Boky: 78% polyamid (Nylon), 22% elastan

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 82% polyester, 18% elastan 
Zadní strana kolen: 90% polyester, 10% elastan 
Boky: 78% polyamid (Nylon), 22% elastan

12200

75100

75100

94303

MOTION  //  TIGHTS



22 23/  SWIX SS19 SWIX SS19  /

Elastické kraťasy Motion 
Premium, pánské

Elastické kraťasy Motion 
Premium, dámské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

32281

32286

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

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

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

12200

75100

75100

MOTION  //  TIGHTS

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

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

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

94303
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Motion mikina Ultrawicking NTS,
pánská 

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40391
Jedná se o kombinovanou první a druhou vrstvu, takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro 
absolutní výkonnostní trénink. Pro běžné nošení, nebo v chladných a větrných 
dnech v kombinaci s lehkou a prodyšnou vestou nebo bundou.

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

Složení materiálu:  
86% polyester, 14% elastane

75100

12500

Kraťasy Motion Premium,
pánské 

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

41971
Tyto kraťasy jsou opatřeny pozoruhodnými vymoženostmi a prvotřídní úpravou. 
Vnější textilie odolná proti větru je 4 směrně strečová, nabízí neomezenou 
prodyšnost a zároveň vysokou odolnost proti opotřebení, vhodnou i pro pohyb 
v lese. Patentovaný střih vnějších kalhot U-pouch bude poskytovat překvapivý 
komfort při dlouhotrvajícím závodním výkonu.

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

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% polyester. Boční panely: 100% polyester 
Vnitřní pás: 82% polyester, 18% elastane. Vnější opasek: 61% polyamide (nylon), 39% Elastane. 
Podšívka: 100% polyester

75100

MOTION  //  JACKETS & VESTS

75100
75100

Motion mikina Ultrawicking NTS,
dámská 
40396
Jedná se o kombinovanou první a druhou vrstvu, takzvanou 1,5 vrstvu, ideální pro 
absolutní výkonnostní trénink. Pro běžné nošení, nebo v chladných a větrných 
dnech v kombinaci s lehkou a prodyšnou vestou nebo bundou.

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

Složení materiálu:  
86% polyester, 14% elastane

Kraťasy Motion Premium,
dámské
41976
Tyto kraťasy jsou opatřeny pozoruhodnými vymoženostmi a prvotřídní úpravou. 
Vnější textilie odolná proti větru je 4 směrně strečová, nabízí neomezenou 
prodyšnost a zároveň vysokou odolnost proti opotřebení, vhodnou i pro pohyb 
v lese. Patentovaný střih vnějších kalhot U-pouch bude poskytovat překvapivý 
komfort při dlouhotrvajícím závodním výkonu.

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

Složení materiálu:  
Hlavní tkanina: 100% polyester. Boční panely: 100% polyester 
Vnitřní pás: 82% polyester, 18% elastane. Vnější opasek: 61% polyamide (nylon), 39% Elastane. 
Podšívka: 100% polyester
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BUNDA QUEST
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Dvoudílná bunda Quest,
pánská  

Dvoudílná bunda Quest,
dámská  

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

12381

12386

Kombinace multifunkční a víceúčelové lehounké vesty/ bundy je perfektní pro 
výkonnostní závodění, horolezectví a každodenní trénink. Základní tréninkový 
set nebo sbalitelná bunda s kapucí. Jedinečný všestranný, na díly rozložitelný 
kousek - vesta/ bunda/ rukávy v jednom.

Kombinace multifunkční a víceúčelové lehounké vesty/ bundy je perfektní pro 
výkonnostní závodění, horolezectví a každodenní trénink. Základní tréninkový 
set nebo sbalitelná bunda s kapucí. Jedinečný všestranný, na díly rozložitelný 
kousek - vesta/ bunda/ rukávy v jednom.

• Oddělitelná vesta a rukávy/ vršek s kapucí 
• Lehká a lehce sbalitelná 
• Větruodolná a prodyšná
• Chladivý materiál  

• Oddělitelná vesta a rukávy/ vršek s kapucí 
• Lehká a lehce sbalitelná 
• Větruodolná a prodyšná
• Chladivý materiál  

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester 
Zadní díl rukávů: 90% polyester, 10% Manžety: 75% polyester, 25% elastan 
Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester 
Zadní díl rukávů: 90% polyester, 10% Manžety: 75% polyester, 25% elastan 
Podšívka: 100% polyester

12200 

12200 

MOTION  //  JACKETS & VESTSMOTION  //  JACKETS & VESTS
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RaceX

Funkční prádlo Race X bylo vyvinuto pro aktivního sportovce 
s vysokými nároky na výkon i pohodlí.

Funkční prádlo Swix bylo vyvinuto tak, aby fungovalo při nejvyšší fyzické námaze 
jak při tréninku, tak během závodů. Efektivně odvádí vlhkost a rychle schne.

Funkční prádlo Swix je testováno a používáno špičkovými atlety i ostatními  
hrdiny všedních dní.
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RaceX triko krátký rukáv, 
pánské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40451

Nová generace spodního prádla. Vysoce elastické z lehkého materiálu. 
Optimální transport vlhkosti, vhodné pro závody a do teplých dní.

• Maximální prodyšnost
• Super elastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”

Složení materiálu:  
100 % polyester

BODYWEAR  //  RACEX

75100

11200

RaceX triko krátký rukáv, 
dámské
40456

Nová generace spodního prádla. Vysoce elastické z lehkého materiálu. 
Optimální transport vlhkosti, vhodné pro závody a do teplých dní.

• Maximální prodyšnost
• Super elastické, do 4 směrů
• Ultra lehký materiál
• Bezešvé díly v podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• Design ”X fit”

Složení materiálu:  
100 % polyester

11247

94303
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Triko RaceX Light SS, pánské

Triko RaceX Light SS, dámské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40531

40536

Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 

Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 

• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
• ”X fit” 

• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
• ”X fit” 

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

72104

94303

75100

BODYWEAR  //  RACEX BODYWEAR  //  RACEX

75100

11200

72103
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94303

72104

75100

Tílko RaceX Light, dámské 

Velikosti: XS-XL

40586
Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká 
produkty s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do 
teplých dní na fyzicky vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 

• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
• ”X fit” 

Složení materiálu:  
100 % polyester
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RADIANT

Nová kolekce vytvořená pro co nejlepší viditelnost, skládající
se z bundy, svršků, kalhot a rukavic.

Pro nejvyšší možnou viditelnost je použitá neonově červená barva. Tu dále doplňují 
barevné kombinace s černou a šedou. Kolekce Swix Radiant byla vytvořena pro 
aktivního sportovce, který se rád pohybuje venku, a občas se objeví v blízkosti 

provozu. S touto kolekcí se budete cítit bezpečně a budete dobře vidět, aniž byste 
museli slevit z nároků na design a funkčnost. 
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Vesta Radiant, pánská

Vesta Radiant, dámská

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

11241

12256

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

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

Složení materiálu:  
Hlavní materiál:100% polyester 
Zadní díl: 87% polyamid (Nylon), 13% elastan 
Podšívka: 100% polyester

Složení materiálu:  
Hlavní materiál:100% polyester 
Zadní díl: 87% polyamid (Nylon), 13% elastan 
Podšívka: 100% polyester

90015

90015

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

Dlouhé triko Radiant RaceX LS, 
pánské 

Velikost: XS-XL

Velikosti: S-XXL

40601 

Složení materiálu:  
100% polyester

90015

90015

RADIANT  //  COLLECTION

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

Dlouhé triko Radiant RaceX LS, 
dámské 
40606

Složení materiálu:  
100% polyester
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Triko Radiant Performance,
pánské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40981

40986

90015

90015

Lehounká trika s komfortním střihem jsou jasnou volbou pro venkovní tréninky 
během teplých dní. Naše alternativa sestává ze 4-směrného elastického 
materiálu, který má vespod speciální vodoodpudivou tkaninu, která rychle 
schne. Samotné vlákno i přes to absorbuje vlhkost, a proto poskytuje příjemný 
pocit. Zářivá barva zajišťuje dobrou viditelnost v obydlených zónách se 
zvýšenou dopravou, stejně tak po setmění.

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan

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

Krátké triko Radiant RaceX SS, 
pánské 

Velikosti: XS-XL

Velikosti: S-XXL

40611

Složení materiálu:  
100% polyester

90015

90015

RADIANT  //  COLLECTION RADIANT  //  COLLECTION

Triko Radiant Performance,
dámské

Lehounká trika s komfortním střihem jsou jasnou volbou pro venkovní tréninky 
během teplých dní. Naše alternativa sestává ze 4-směrného elastického 
materiálu, který má vespod speciální vodoodpudivou tkaninu, která rychle 
schne. Samotné vlákno i přes to absorbuje vlhkost, a proto poskytuje příjemný 
pocit. Zářivá barva zajišťuje dobrou viditelnost v obydlených zónách se 
zvýšenou dopravou, stejně tak po setmění.

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan

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

Krátké triko Radiant RaceX SS, 
dámské
40616

Složení materiálu:  
100% polyester



48 49/  SWIX SS19 SWIX SS19  /

WIX bunda Radiant je technicky vylepšenou univerzální bundou pro 
každodenní venkovní trénink i závody. Je lehounká, lehce sbalitelná,  
a i přesto poskytuje ochranu před chladným větrem mezi jednotlivými 
sezonami; což pro někoho znamená celých 8 – 10 měsíců v roce. Jak název 
napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě 
barevné panely. Proto je ideálním společníkem pro sport ve městě. Odolný, 
silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 
 
   

Bunda Radiant, pánská

Velikosti: XS-XL

Velikosti: S-XXL
12261

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% Nylon.  
Materiál 2: 100% polyester.  
Materiál 3: 87% polyester/13% elastan 

90015

90015/Neon red

Kalhoty Radiant, pánské 

Velikosti:  XS-XL

Velikosti: S-XXL
32221

Složení materiálu:  
Materiál 1: 78% polyamid (recyklovaný) / 22% elastan.  
Materiál 2: 78% polyester (recyklovaný) / 22% elastan 

Kalhoty Radiant jsou technicky vylepšenou verzí kalhot pro každodenní 
venkovní trénink i závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních 
kalhot. Jak název napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky 
doplněné o zářivě barevné panely. Proto jsou ideálním společníkem pro 
sport ve městě. Původně byly optimalizovány pro výkonnostní trénink na 
kolečkových lyžích, ale jejich dalšímu využití klade meze jen Vaše fantazie. 
Odolný, silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 

90015/Neon red

90015/Neon red

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

Rukavice Radiant Velikosti: 5-10
H0270

Složení materiálu:  
materiál na hřbetu rukavice: 83% polyamid (nylon) / 17% elastan,  
materiál na dlani: 55% polyamid (nylon )/ 45% polyuretan 

90015/Neon red

RADIANT  //  COLLECTION RADIANT  //  COLLECTION

WIX bunda Radiant je technicky vylepšenou univerzální bundou pro 
každodenní venkovní trénink i závody. Je lehounká, lehce sbalitelná,  
a i přesto poskytuje ochranu před chladným větrem mezi jednotlivými 
sezonami; což pro někoho znamená celých 8 – 10 měsíců v roce. Jak název 
napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě 
barevné panely. Proto je ideálním společníkem pro sport ve městě. Odolný, 
silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 
 
   

Bunda Radiant, dámská
12266

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% Nylon.  
Materiál 2: 100% polyester.  
Materiál 3: 87% polyester/13% elastan 

Kalhoty Radiant, dámské
32226

Složení materiálu:  
Materiál 1: 78% polyamid (recyklovaný) / 22% elastan.  
Materiál 2: 78% polyester (recyklovaný) / 22% elastan 

Kalhoty Radiant jsou technicky vylepšenou verzí kalhot pro každodenní 
venkovní trénink i závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních 
kalhot. Jak název napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky 
doplněné o zářivě barevné panely. Proto jsou ideálním společníkem pro 
sport ve městě. Původně byly optimalizovány pro výkonnostní trénink na 
kolečkových lyžích, ale jejich dalšímu využití klade meze jen Vaše fantazie. 
Odolný, silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 
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JUNIOR

Naše nejpopulárnější střihy jsou k dostání i v juniorských velikostech. 
Speciálně upravené a vyrobené pro aktivní děti!
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SWIX bunda Radiant je technicky vylepšenou univerzální bundou pro 
každodenní venkovní trénink i závody. Je lehounká, lehce sbalitelná,  
a i přesto poskytuje ochranu před chladným větrem mezi jednotlivými 
sezonami; což pro někoho znamená celých 8 – 10 měsíců v roce. Jak název 
napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě 
barevné panely. Proto je ideálním společníkem pro sport ve městě. Odolný, 
silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 

Bunda Radiant JR Velikosti: 116/6let- 170/16let 

12262

90015/Neon red

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

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

Krátké triko Radiant RaceX SS JR Dlouhé triko Radiant RaceX LS JRVelikosti: 140-164 Velikosti: 140-164
40612 40602

Složení materiálu:  
100% polyester

Složení materiálu:  
100% polyester

90015 90015

Kalhoty Radiant JR Velikosti: 116/6let- 170/16let
32222

Kalhoty Radiant jsou technicky vylepšenou verzí kalhot pro každodenní venkovní 
trénink i závody. Jak název napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní 
prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto jsou ideálním společníkem pro 
sport ve městě a zajištují bezpečnost i po setmění. Tkanina s vysokou hustotou je 
odolná proti zatržení a zároveň vůbec nebrání v pohybu. Kalhoty jsou tak vhodné 
pro běh v lese a nekonečné sportovní hrátky.

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 78% polyamid (Nylon) 
22% elastan

90015

Elastické šortky Motion jsou,univerzální sportovní kalhoty jak na denní 
venkovní trénink, tak na závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních 
kalhot. Série Motion byla navržena na běhání po trailech a lesních stezkách, 
přičemž je výborným společníkem pro trénink v teplejších dnech. 

Elastické šortky Motion JR Velikosti: 116-164 
32242 

Složení materiálu:  
Materiál 1: 82% polyester/18% Spandex.  
Materiál 2: 78% polyester/22% elastan

10000/Black

RADIANT  //  JUNIOR

Složení materiálu:  
Materiál 1: 100% Nylon.  
Materiál 2: 100% polyester.  
Materiál 3: 87% polyester / 13% elastan 
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VOLNOČASOVÉ  
OBLEČENÍ SWIX
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11200

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2
• Komfortní fleece na vnitřní straně

Mikina SWIX, pánská Velikosti: S-XXLVelikosti: XS-XL
16311

Mikina s tradičním designem, který nikdy nevyjde z módy.

Složení materiálu:  
100% Bavlna

LIFESTYLE//  COLLECTION

75103  

99990

75103 

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2
• Komfortní fleece na vnitřní straně

Mikina SWIX, dámská
16316

Mikina s tradičním designem, který nikdy nevyjde z módy.

Složení materiálu:  
100% Bavlna

75100

Velikosti: S-XXL

11200

Triko SWIX, pánské
40591 40596

• Střih regular fit
• Gramáž 180g

• Střih regular fit
• Gramáž 180g

Složení matriálu:  
100% bavlna

Složení matriálu:  
100% bavlna

Volnočasová řada SWIX je vyrobená z 100 % organické bavlny.  
Tričko s typickým výrazným SWIX designem.

Volnočasová řada SWIX je vyrobená z 100 % organické bavlny.  
Tričko s typickým výrazným SWIX designem.

75100

Velikosti: XS-XL

00025

Triko SWIX, dámské
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Kraťasy SWIX, pánské

Kalhoty SWIX

Velikosti: S-XXL
32121

22111

11200

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2

• Komfortní froté fleece uvnitř

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2

• Komfortní froté fleece uvnitř

Složení materiálu:  
100% Bavlna

Složení materiálu:  
100% Bavlna

From the same reason the sweatpants are easy-favourites, choosing 
other forms of legwear of cottons sweat makes perfect sense, and are 
very viable summer attire.

Velmi pohodlné bavlněné kalhoty pro váš volný čas.

Velikosti: XS-XXL

11200

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2

• Komfortní froté fleece uvnitř

Mikina se zipem SWIX Velikosti: XS-XXL
16101

Rozepínací mikina s kapucí je ta nejlepší volba pro každodenní nošení  
i pro převlečení po náročném tréninku

Složení materiálu:  
100% Bavlna

99990

Velikosti: OS 

Vzhled je inspirovaný klasickým volnočasovým designem Swix,  
ale čepice je vyrobená novými chytrými technologiemi.

Čepice SWIX
46531

• Okraj s nylonovým jádrem
• 3D vyšívané logo

00025 

Složení materiálu:  
 100% polyester,  
vnitřní okraje 100% nylon

Dámská sukně SWIX

Šaty SWIX

Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL

32116

22226

75100

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2

• Komfortní froté fleece uvnitř

• Organická bavlna
• Gramáž 300g/m2

• Komfortní froté fleece uvnitř

Složení materiálu:  
100% Bavlna

Složení materiálu:  
100% Bavlna

Dámská volnočasová sukně s kapsami perfektně sedí a je úžasně pohodlná.

Bavlněné šaty SWIX jsou tak pohodlné, že už nebudete chtít nosit nic 
jiného.

75100
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SW19E

Nejlepší produkty pro sportovní výkony
bez ohledu na venkovní podmínky


