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Funkční oblečení

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

SWIXFACTOR
Čerstvý sníh. Mokrý sníh. Pozdní jarní sníh. Prašan.
Milujeme strmé kopce uprostřed překrásné horské
scenérie. Dlouhé neupravené 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, abychom si byli jistí, že
máte co potřebujete k tomu, abyste byly dobří v
tom co děláte - a abyste při tom dobře vypadali.
Říkáme tomu SWIXFACTOR.
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ELITE
Produkty Swix Elite racing byly speciálně navrženy
pro špičkové závodníky.
Ty nejkvalitnější použité materiály a praktická
řešení mají jediný cíl - poskytnout svým uživatelům
maximální výkonnost, ať už při závodě na Světovém
poháru nebo při běžném tréninku.
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ELITE

10000

10000

Swix Triac 2-dílná
běžecká kombinéza
pánská

10000

Velikosti: S-XXL

32541

Swix Triac 2-dílná
běžecká kombinéza
dámská

Velikosti: XS-XL

32546

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

Nejlepší lyžaři si vybírají ty nejlepší produkty. Neuvěřitelně lehká, měkká
a strečová. Tato nová revoluční závodní kombinéza je vyrobena komplet
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

Složení materiálu:

4-směrná strečová síťovina 81% polyester/ 19% elastan
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Celá ze síťoviny
Vhodná na závody i trénink
Vhodná pro špičkové lyžaře i hobby lyžaře
Předtvarovaná, aerodynamická silueta
4-směrná strečová síťovina

Složení materiálu:

4-směrná strečová síťovina 81% polyester/ 19% elastan

ELITE

SWIX TRIAC
LYŽAŘSKÁ
KOMBINÉZA

SWIX 18/19 / 13

SWIXFACTOR

TRIAC 3.0
Triac 3.0 hole představují veliký skok ve
vývoji, a to jak při výkonu, tak i technologií
výroby. Nastavily novou laťku pro špičkové
lyžařské hole. Vědomi si toho, že prototyp
sportovce používajícího hole Triac 3.0
svoje sprotovní oblečení většinou dostává
od sponzorů nebo jej kupuje s obrovskou
slevou za cenu toho, že je celou zimu
posetý logy sponzorů a lokálních sportovních klubů, dali jsme si za úkol zcela
změnit představu typického běžkařského
oblečení. Posunout hranice maximálního
výkonu sportovního vybavení.
Běžecké lyžování je náročný cardio sport,
který vyžaduje vysokou úroveň intenzity,
většinou ve velmi chladných podmínkách
a relativně vysokých rychlostech. Nechcete se přehřát hned v prvním stoupání,
ani nechcete mrznout při rychlejším
sjezdu. S touto novou kolekcí jsme
zásadně zvýšili laťku funkčního vybavení proto si vysloužilo označení Triac 3.0
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TRIAC 3.0

NOVINKA

NOVINKA

10000

Swix Triac 3.0 mikina se zipem
pánská

Velikosti: S-XXL

10000

Swix Triac 3.0 kalhoty pánské

22291

Velikosti: S-XXL

16301

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 vlastnost, kterou má na trhu - transport
vlhkosti od těla.

Kalhoty Swix Triac 3.0 jsou novým nástupcem oblíbené kolekce Carbon, která
byla dlouhá léta oblíbeným univerzálním kouskem pro trénink profesionálních
lyžařů. Kalhoty jsou ještě více strečové, nabízejí lepší prodyšnost i pocit pohodlí.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Extrémně funkční transport vlhkosti/ potu od těla
Vhodné jako první vrstva
Kombinuje první a druhou vrstvu
Rukávy s větru-odolnou membránou
Optimální použití v kombinaci s vestou

Složení materiálu:

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.

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

NOVINKA

NOVINKA

10000

Swix Triac 3.0 mikina se zipem
dámská

Velikosti: XS- XL

16306

10000

Swix Triac 3.0 kalhoty dámské

22296

Velikosti: XS- XL

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 vlastnost, kterou má na trhu - transport
vlhkosti od těla.

Kalhoty Swix Triac 3.0 jsou novým nástupcem oblíbené kolekce Carbon, která
byla dlouhá léta oblíbeným univerzálním kouskem pro trénink profesionálních
lyžařů. Kalhoty jsou ještě více strečové, nabízejí lepší prodyšnost i pocit pohodlí.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Extrémně funkční transport vlhkosti/ potu od těla
Vhodné jako první vrstva
Kombinuje první a druhou vrstvu
Rukávy s větru-odolnou membránou
Optimální použití v kombinaci s vestou

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

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

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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NOVINKA

10000

Swix Triac 3.0 vesta pánská
11291

Velikosti: S-XXL

Vesta Triac 3.0 je novým nástupcem oblíbené kolekce Carbon, která byla
dlouhá léta oblíbeným univerzálním kouskem pro trénink profesionálních
lyžařů. Tato vesta je ještě více strečová, nabízí lepší prodyšnost 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.

NOVINKA

10000

Swix Triac 3.0 vesta dámská
11296

Velikosti: XS- XL

Vesta Triac 3.0 je novým nástupcem oblíbené kolekce Carbon, která byla
dlouhá léta oblíbeným univerzálním kouskem pro trénink profesionálních
lyžařů. Tato vesta je ještě více strečová, nabízí lepší prodyšnost 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.
SWIX 18/19 / 17

TRIAC 3.0

NOVINKA

10000
10000

Menali prošívaná sukně
19036

Velikosti: XS-XL

Menali prošívané šortky pánské
22331

Velikosti: S-XXL

Krátká prošívaná sukně Swix Menali je vycpaná vložkou, která zaručuje
maximální pohodlí a velmi dobrou izolaci. Ženský střih. Udrží vás v teple při
všech vašich zimních aktivitách. Strečové panely a dva zipy na stranách po
celé délce poskytují vynikající pružnost a pohyblivost bez omezení. Lehce
zvýšený pas na zádech, vnitřní kapsa se perfektně hodí pro uložení klíčů.
Pohodlný střih.

Krátké prošívané kalhoty Swix Menali jsou vycpané vložkou, která zaručuje
maximání pohodlí a velmi dobrou izolaci. Udrží vás v teple při všech vašich
zimních aktivitách. Strečové panely, lehký softshellový zadní díl a dva zipy
na stranách po celé délce poskytují vynikající pružnost a pohyblivost bez
omezení. Jedna kapsa na zip. Pohodlný střih.

•
•
•
•

•
•
•
•

Prošívaná krátká sukně s elastickými panely
Vhodná jako další vrstva při chladných dnech
Pro použití i za extrémně nízkých teplot
Teplá a pohodlná sukně s perfektním střihem

Prošívané krátké kalhoty s elastickými panely
Vhodné jako další vrstva při chladných dnech
Pro použití i za extrémně nízkých teplot
Teplé a pohodlné kalhoty s perfektním střihem

Složení materiálu:

Složení materiálu:

100% Nylon 20D full dull - Úprava odolná proti vodě - barevný melír 100% PES Taft.
Vložka: Strečový mikroflís 93% Polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% Polyester.
Izolace: 100% Polyester 100gr Needle punch.

100% Nylon 20D full dull - úprava odolná proti vodě - barevný melír 100% PES Taft.
Vložka: Strečový mikroflís 93% Polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% Polyester.
Izolace: 100% Polyester 100gr Needle punch

NOVINKA

10000

Menali prošívané šortky dámské

22336

Velikosti: XS-XL

Krátké prošívané kalhoty Swix Menali jsou vycpané vložkou, která zaručuje
maximání pohodlí a velmi dobrou izolaci. Udrží vás v teple při všech vašich
zimních aktivitách. Strečové panely, lehký softshellový zadní díl a dva zipy
na stranách po celé délce poskytují vynikající pružnost a pohyblivost bez
omezení. Jedna kapsa na zip. Pohodlný střih.
•
•
•
•

Prošívané krátké kalhoty s elastickými panely
Vhodné jako další vrstva při chladných dnech
Pro použití i za extrémně nízkých teplot
Teplé a pohodlné kalhoty s perfektním střihem

Složení materiálu:
100% Nylon 20D full dull - úprava odolná proti vodě - barevný melír 100% PES Taft.
Vložka: Strečový mikroflís 93% Polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% Polyester.
Izolace: 100% Polyester 100gr Needle punch
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TRIAC 3.0

Menali prošívané
šortky 2.0
• Prošívané krátké kalhoty s elastickými panely
• Vhodné jako další vrstva při chladných dnech
• Pro použití i za extrémně nízkých teplot
• Teplé a pohodlné kalhoty s perfektním střihem

PRO CHLADNÉ DNY.

Udrží vás v teple při všech vašich zimních aktivitách.

SWIX 18/19 / 19
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Perfektní pro venkovní trénink
v severských podmínkách.
Když nosíte produkty značky SWIX, chceme, abyste nejen dobře vypadali, ale
dobře se i cítili. To proto se při naší práci soustředíme pouze na to, abyste měli
z tréninku co nejvíc. Chceme, abyste lyžovali lépe a rychleji, jezdili na kole co
nejúsporněji, méně mrzli a lépe se potili. Ve Swixu milujeme ony typicky severské
podmínky. Teploty, kdy mrzne až praští, i teplé jarní slunce. Milujeme sníh. Čerstvý
sníh. Mokrý sníh. Pozdní jarní sníh. Prašan. Milujeme strmé kopce uprostřed
překrásné horské scenérie. Dlouhé neupravené cesty a úzké lesní stezky. Štiplavý
déšť. Vítr. Pot. Milujeme pocit vyčerpání. A uspokojení. Protože není lepší pocit, než
z právě dokončeného tvrdého tréninku.
Společně. Je to vzpruha pro tělo i duši. My jsme SWIX.

SWIX 18/19 / 21
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TRAINING
Kolekce Training je určená pro lyžařské nadšence, kteří považují
běžecké lyžování za důležitou součást svého tréninku a
nemůžou bez něj být.
Materiály a detaily jsou pečlivě vybírané a dotažené do dokonalosti tak, aby vyhovovaly náročným uživatelům.

SWIX 18/19 / 23

TRAINING

NOVINKA

NOVINKA

00000

75000

90000

90000
NOVINKA

NOVINKA

76208

Dynamic bunda pánská

12931

76208

Dynamic bunda dámská

Velikosti: S-XXL

12936

Velikosti: XS-XL

Bunda Swix Dynamic je vyrobena ze měkkého, lehkého, 3-vrstvého
softshellu. Lehká a pohodlná bunda ze strečového softshellu. Lycra v
podpaží a na zádech zaručuje dobrou prodyšnost. Reflexní prvky pro lepší
viditelnost.

Bunda Swix Dynamic je vyrobena ze měkkého, lehkého, 3-vrstvého
softshellu. Lehká a pohodlná bunda ze strečového softshellu. Lycra v
podpaží a na zádech zaručuje dobrou prodyšnost. Reflexní prvky pro lepší
viditelnost.

Tento model, s náprsní kapsou vpředu a kapsou na zádech, byl navržen pro
použití spolu s pásem na nápoj. Zakončení rukávů a lem v pase jsou opatřeny
elastickým páskem. Vhodná pro rychlé běžce.

Tento model, s náprsní kapsou vpředu a kapsou na zádech, byl navržen pro
použití spolu s pásem na nápoj. Zakončení rukávů a lem v pase jsou opatřeny
elastickým páskem. Vhodná pro rychlé běžce.

•
•
•
•

•
•
•
•

Pohodlná bunda s lycrou a reflexními prvky
Perfektní na výlety na lyžích
Pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
Lehká strečová bunda na lyže

Pohodlná bunda s lycrou a reflexními prvky
Perfektní na výlety na lyžích
Pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
Lehká strečová bunda na lyže

Složení materiálu:

Složení materiálu:

3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% PU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely: 84%
polyester/ 16% Spandex. Síťovina: 100% polyester.

3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% PU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely: 84%
polyester/ 16% Spandex. Síťovina: 100% polyester.

NOVINKA

Dynamic kalhoty pánské

22811

75000

00000

10000

10000

Velikosti: S-XXL

Dynamic kalhoty dámské

22816

Velikosti: XS-XL

Kalhoty Swix Dynamic se vyznačují lehkým strečovým softshellem. Díky
němu jsou lehké a pohodlné. Zadní díl z lycry zaručuje dobrou prodyšnost.
Logo Swix z reflexního materiálu. Elastický pas se stahovací šňůrkou.

Kalhoty Swix Dynamic se vyznačují lehkým strečovým softshellem. Díky
němu jsou lehké a pohodlné. Zadní díl z lycry zaručuje dobrou prodyšnost.
Logo Swix z reflexního materiálu. Elastický pas se stahovací šňůrkou.

•
•
•
•

•
•
•
•

Pohodlné kalhoty s lycrou na zadní části
Perfektní na výlety na lyžích
Pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
Lehké strečové kalhoty na lyže

Pohodlné kalhoty s lycrou na zadní části
Perfektní na výlety na lyžích
Pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
Lehké strečové kalhoty na lyže

Složení materiálu:

Složení materiálu:

3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% PU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely: 84%
nylon/ 16% Spandex. Síťovina: 100% polyester.

3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% PU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely: 84%
nylon/ 16% Spandex. Síťovina: 100% polyester.
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DYNAMIC
BUNDA
DÁMSKÁ
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TRAINING

NOVINKA

90900

76202

Dynamic mikina pánská
16031

Velikosti: S-XXL

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
Přizpůsobí se postavě

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

NOVINKA

90900

76202

Dynamic mikina dámská
16036

Velikosti: XS- XL

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
Přizpůsobí se postavě

Složení materiálu:
Materiál 1: 93% polyester, 7% elastan. Materiál 2: 100% polyester.
SWIX 18/19 / 27
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ACTIVE
Produkty řady Swix Active jsou vyrobeny pro lyžařské
nadšence a sportovce, kteří radši tráví volný čas aktivně
venku než posedáváním doma. To je přesná definice aktivního
životního stylu.
Všechny produkty Swix jsou vyrobeny z kvalitních materiálů
tak, aby si lyžaři vždy odnesli maximum ze svých aktivních
zážitků.
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ACTIVE

NOVINKA

NOVINKA

57000

Cross bunda pánská

12341

76208

76208

12210

12210

Cross bunda dámská

Velikosti: S-XXL

12346

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

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

Velikosti: XS-XL

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

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

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

NOVINKA

NOVINKA

12400

12400

Cross kalhoty pánské
22311

Velikosti: S-XXL

Cross kalhoty dámské
22316

Velikosti: XS-XL

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

Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem z 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

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

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

Materiál A: 100% polyester, materiál B: 85% polyester, 15% Spandex
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CROSS
BUNDA
DÁMSKÁ

SWIX 18/19 / 31

CROSS
MIKINA
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ACTIVE

NOVINKA

NOVINKA

10000

Cross mikina pánská

76208

57000

10000

76208

Velikosti: S-XXL

Cross mikina dámská

Velikosti: XS-XL

16111

16116

Mikina Cross se hodí na cokoli - je akorát lehká a flexibilní pro trénink
v chladných dnech, v čistém designu, vhodná pro vaše cestovatelská
dobrodružství. Klíčovým slovem je přizpůsobivost.

Mikina Cross se hodí na cokoli - je akorát lehká a flexibilní pro trénink
v chladných dnech, v čistém designu, vhodná pro vaše cestovatelská
dobrodružství. Klíčovým slovem je přizpůsobivost.

• Oboustranný strečový flís
• Vrchní odolné vlákno, česaná podšívka z polyesteru
• Přizpůsobí se postavě

• Oboustranný strečový flís
• Vrchní odolné vlákno, česaná podšívka z polyesteru
• Přizpůsobí se postavě

Složení materiálu:

Složení materiálu:

100% Polyester

100% Polyester
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ACTIVE

NOVINKA

NOVINKA

76208

Xtraining bunda pánská

12871

12200

12103

76208

57000

X training bunda dámská

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

12876

Jedná se o "demokratický" produkt, vhodný pro většinu sportovců, s velikým
záběrem použití - jak u podmínek, místa i úrovně. Není nutné s ní letět o
závod s větrem, je totiž větru-odolná ze všech stran.

Jedná se o "demokratický" produkt, vhodný pro většinu sportovců, s velikým
záběrem použití - jak u podmínek, místa i úrovně. Není nutné s ní letět o
závod s větrem, je totiž větru-odolná ze všech stran.

•
•
•
•

•
•
•
•

Klasická bunda z vysoce kvalitního rip-stopu
Větru-odolná
Bez membrány, maximální prodyšnost
Podšívka ze síťoviny pro lepší izolaci a komfort

Klasická bunda z vysoce kvalitního rip-stopu
Větru-odolná
Bez membrány, maximální prodyšnost
Podšívka ze síťoviny pro lepší izolaci a komfort

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Hlavní materiál: 100% polyester. Podšívka: 100% polyester

Hlavní materiál: 100% polyester. Podšívka: 100% polyester

10000

10000

Xtraining kalhoty pánské
22981

Velikosti: S-XXL

Xtraining kalhoty dámské
22986

Velikosti: XS-XL

Jedná se o "demokratický" produkt, vhodný pro většinu sportovců, s velikým
záběrem použití - jak u podmínek, místa i úrovně. Není nutné s nimi letět o
závod s větrem, jsou totiž větru-odolná ze všech stran.

Jedná se o "demokratický" produkt, vhodný pro většinu sportovců, s velikým
záběrem použití - jak u podmínek, místa i úrovně. Není nutné s nimi letět o
závod s větrem, jsou totiž větru-odolná ze všech stran.

•
•
•
•

•
•
•
•

Klasická kalhoty z vysoce kvalitního rip-stopu
Větru-odolné
Bez membrány, maximální prodyšnost
Podšívka ze síťoviny pro lepší izolaci a komfort

Klasická kalhoty z vysoce kvalitního rip-stopu
Větru-odolné
Bez membrány, maximální prodyšnost
Podšívka ze síťoviny pro lepší izolaci a komfort

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Hlavní materiál: 100% polyester. Podšívka: 100% polyester

Hlavní materiál: 100% polyester. Podšívka: 100% polyester
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ACTIVE

XTRAINING
BUNDA
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ACTIVE

NOVINKA

90900

99990

PowderX bunda dámská
12276

Velikosti: XS-XL

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 ycry

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.

NOVINKA

00025

75100

PowderX kalhoty dámské
23566

Velikosti: XS-XL

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

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.
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ACTIVE // Techwear

POWDER
BUNDA
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ACTIVE // Techwear

NOVINKA

NOVINKA

75100

75000

99990

PowderX bunda pánská

12271

Dynamic péřová bunda pánská

Velikosti: S-XXL

13151

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

Dynamic péřová bunda je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vás
zahřeje před i po tréninku, i při stání na tribuně čekajíce na finiš.

•
•
•
•

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

Složení materiálu:

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.

Hlavní materiál: 100% polyester, vložka: 100% polyester.

NOVINKA

Velikosti: S-XXL

NOVINKA

75100

PowderX kalhoty pánské
23561

Velikosti: S-XXL

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.

75000

Dynamic péřová bunda
dámská
13156

Dynamic péřová bunda je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vás
zahřeje před i po tréninku, i při stání na tribuně čekajíce na finiš.

• extra teplé, lyžařské kalhoty
• Na lyžování a výlety v chladných dnech
• teplé, vycpané kalhoty s panely z Lycry

•
•
•
•

Složení materiálu:

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.

Velikosti: XS-XL

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

Hlavní materiál: 100% polyester, vložka: 100% polyester.
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VOLNÝ ČAS
SWIX nabízí praktické, vysoce kvalitní produkty pro volný čas a
radostní chvíle venku.
Jsou určené pro volné dny, kdy je nutné si odpočinout od tréninku a spíše relaxovat.
Produkty ladí k běžeckému stylu tak, aby si jej lyžaři užívali i ve
svém volném čase.
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VOLNÝ ČAS

NOVINKA

12200

75100

91001

Blizzard vesta pánská

Velikosti: S-XXL

11761

Vesta je střední vrstva určená do chladných podmínek, zkombinujte ji s
větrovkou pro větší teplo, nebo ji noste samotnou mimo hlavní sezónu. Velmi
dobré izolační vlastnosti oproti své váze.
• Vlna/ poly-flís s česáním uvnitř
• Izolace Thermolite
• Prošito technologií ultrazvuku

Složení materiálu:
Materiál A: 88% polyester 12% vlna. Materiál B : Izolace - 100% polyester. Izolace: Thermolite
100gsm.

NOVINKA

00025

91001

75100

Blizzard vesta dámská

Velikosti: XS-XL

11766
Vesta je střední vrstva určená do chladných podmínek, zkombinujte ji s
větrovkou pro větší teplo, nebo ji noste samotnou mimo hlavní sezónu. Velmi
dobré izolační vlastnosti oproti své váze.
• Vlna/ poly-flís s česáním uvnitř
• Izolace Thermolite
• Prošito technologií ultrazvuku

Složení materiálu:
Materiál A: 88% polyester 12% vlna. Materiál B: Izolace - 100% polyester. Izolace: Thermolite
100gsm
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VOLNÝ ČAS

NOVINKA

12200

75100

91001

Blizzard mikina pánská

Velikosti: S-XXL

16381

Mikina je střední vrstva určená do chladných podmínek, zkombinujte ji s
větrovkou pro větší teplo, nebo ji noste samotnou mimo hlavní sezónu. Velmi
dobré izolační vlastnosti oproti své váze.
• Vlna/ poly-flís s česáním uvnitř
• Izolace Thermolite

Složení materiálu:
Materiál A: 88% polyester 12% vlna. Materiál B: Izolace - 100% polyester. Izolace: Thermolite
100gsm, 100% polyester.

NOVINKA

91001

00025

Blizzard mikina dámská

75100

Velikosti: XS-XL

16386

Mikina je střední vrstva určená do chladných podmínek, zkombinujte ji s
větrovkou pro větší teplo, nebo ji noste samotnou mimo hlavní sezónu. Velmi
dobré izolační vlastnosti oproti své váze.
• Vlna/ poly-flís s česáním uvnitř
• Izolace Thermolite

Složení materiálu:
Materiál A: 88% polyester 12% vlna. Materiál B: Izolace - 100% polyester. Izolace: Thermolite
100gsm, 100% polyester.
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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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TECHWEAR

NOVINKA

Black/ Grey Nordic Print
(10092)

Heather Light Grey
(11004)
Raspberry (98003)

Raspberry Nordic Print
(10077)

Black (10000)

Myrene mikina s asymetrickým zipem dámská

Myrene mikina dámská

Myrene mikina s asymetrickým zipem je nová, módní varianta klasické mikiny
Myrene. Víceúčelový jemný a teplý 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.

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.

Složení materiálu:
Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% spandex.

19072

Velikosti: XS-XL

Black/Grey Nordic Print
(10092)

Myrene šponovky dámské
29008

Velikosti: XS-XL

Black/Black Nordic Print
(10093)

Velikosti: XS-XL

Zahřejí vás a udrží v pohodlí při chladných dnech. Ideální na jakoukoli
aktivitu. Měkké a strečové šponovky s anatomických střihem, které hladce
padnou pod další vrstvy oblečení. Široký pas dobře drží. Ploché švy. Dodávají
se v několika barvách a designech. Atletický střih.

Složení materiálu:
Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% spandex.

18512

Black (10000)

Menali prošívané kalhoty dámské
28056

Velikosti: XS-XL

Tyto kalhoty jsou náš oblíbený „parťák“ do chladného počasí. Mohou se
využít i jako střední izolační vrstva. Elastický pas a strečové prvky zaručují
maximální pohodlí při nošení. Kalhoty lze rozepnout na boku po celé délce. V
zadní části mají praktickou kapsu na zip.

Složení materiálu:
100% Nylon 20D; Inserts: Stretch Fleece 88% Polyester-12% Spandex
Vložka: strečový flís: 88% polyester, 12% spandex. Izolace: 100% nylon 20D s úpravou
odolnou proti vodě.
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TECHWEAR

Black/ Grey Nordic Print
(10092)

Raspberry (98003)

Black (10000)

Delda lehké softhellové kalhoty dámské
29002

Myrene mikina s kapucí dámská
18632

Velikosti: XS-XL

White/Black Nordic Print
(10079)

Velikosti: XS-XL

Vynikající funkční tréninkové kalhoty ze softshellu! Přidaný elastický panel
vzadu, ergonomická tvarovaná kolena, elastický pas, reflexní prvky, kapsa na
zip, zip na boční straně spodního konce nohavic. Atletický střih.

Atraktivní dámská flísová bunda 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.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Lehký softshell 100% Polyester WP/MVP=8K/3K - Síťovina vzadu 100% Polyester; Vložka:
streč 88% Nylon - 12% Spandex.

Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% Spandex

Dusky Floral Print (10075)

Dusky Floral Print (10075)

Menali prošívaná bunda dámská
19048

Snowy Floral Print
(10073)

Velikosti: XS-XL

Menali prošívané šaty dámské
19052

Snowy Floral Print
(10073)

Velikosti: XS-XL

Bunda Menali je klasická izolační vrstva pro nošení v chladných podmínkách,
nebo pro zahřátí po lyžování. Atletický střih a strečové panely pod rukávy
zaručují skvělou pohyblivost při nošení. V této bundě se nejenom cítíte, ale
i vypadáte skvěle. Bunda má 2 kapsy na zip vpředu, jednu na zádech a také
jednu vnitřní na mobilní zařízení. Rukávy mají úpletové konce, které sedí a
nevyhrnují se. Bunda má na sobě reflexní prvky.

Speciálně vyvinuté pro ženy. Tyto šaty vás udrží v teple při a po všech
zimních aktivitách. I při tréninku můžete vypadat šik a žensky. Strečové
panely na bocích zaručují pohodlí a pohyblivost. Zip vpředu po celé délce.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

100% Nylon 20D full dull - úprava odolná proti vodě Vložka: Strečový mikroflís 93% Polyester
- 7% Spandex a lehký Softshell 100% Polyester Izolace: 100% Polyester 100gr Needle punch

100% Nylon 20D full dull - úprava odolná proti vodě Vložka: Strečový mikroflís 93% Polyester
- 7% Spandex a lehký Softshell 100% Polyester Izolace: 100% Polyester 100gr Needle punch
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MENALI
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TECHWEAR

NOVINKA

Dusky Floral Print
(10075)

Heather Light Grey
(11004)

Snowy Floral Print
(10073)

Romsdal péřová bunda dámská
19042

Velikosti: XS-XL

Péřová bunda Swix Romsdal je ideální, hledáte-li lehkou, odolnou, hřejivou
a stylovou bundu. Kombinuje na omak měkký materiál 20D s izolací z
prachového peří. Tato bunda byla navržena tak, aby vás udržela v teple
a pohodlí během vašich venkovních aktivit. Bundu lze složit do malého
objemu, má dvě vnější kapsy na zip, jednu vnitřní kapsu, elastické manžety
a spodní lem. Speciální díly na bocích a na vnitřní straně rukávů zaručují
maximální volnost pohybu.

Složení materiálu:
100% Polyester 20D s voděodolnou úpravou, podšívka: 100% nylon 20D
Izolace: bílé kachní peří 200gr (90% prachové peří, 10% peří)

Heather Denim (11006)

White/Heather Charcoal (11008)
Heather Light Grey (11004)

Black/Heather Charcoal (11009)
Fire Red (91401)

Myrene mikina na zip pánská
18515

Myrene mikina pánská
Velikosti: S-XXL

18513

Velikosti: S-XXL

Víceúčelová mikina Myrene poskytuje pohodlí a teplo. Každodenní využití.
Inspirována klasickým designem. Přední prošívaný panel poskytuje nejen
skvělou tepelnou izolaci, ale i dobře vypadající design. Vpředu má 2 kapsy
na zip.

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:

Složení materiálu:

Vpředu: 50D: 100% polyester; rukávy a zadní panel: žebrovaný flís: 100% polyester.

Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% spandex.

52 / SWIX 18/19

TECHWEAR

NOVINKA

NOVINKA

Blue Sapphire (76202)

Black (10000)

Heather Light Grey (11004)

Myrene mikina s krátkým zipem pánská

Romsdal péřová bunda pánská

Myrene mikina s krátkým zipem je nová, módní varianta klasické mikiny
Myrene. Víceúčelový jemný a teplý 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.

Péřová bunda Swix Romsdal je ideální, hledáte-li lehkou, odolnou, hřejivou
a stylovou bundu. Kombinuje na omak měkký materiál 20D s izolací z
prachového peří. Tato bunda byla navržena tak, aby vás udržela v teple
a pohodlí během vašich venkovních aktivit. Bundu lze složit do malého
objemu, má dvě vnější kapsy na zip, jednu vnitřní kapsu, elastické manžety
a spodní lem. Speciální díly na bocích a na vnitřní straně rukávů zaručují
maximální volnost pohybu.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% spandex.

100% Polyester 20D s voděodolnou úpravou, podšívka: 100% nylon 20D

19073

Velikosti: S-XXL

19041

Velikosti: XS-XL

Izolace: bílé kachní peří 200gr (90% prachové peří, 10% peří)

Black ( 1000)

Myrene šponovky pánské
28511

Velikosti: S-XXL

Black (10000)

Delda lehké softhellové kalhoty pánské
29001

Velikosti: S-XXL

Zahřejí vás a udrží v pohodlí při chladných dnech. Ideální na jakoukoli
aktivitu. Měkké a strečové šponovky s anatomických střihem, které hladce
padnou pod další vrstvy oblečení. Široký pas dobře drží. Ploché švy. Atletický
střih.

Vynikající funkční tréninkové kalhoty ze softshellu! Přidaný elastický panel
vzadu, ergonomická tvarovaná kolena, elastický pas, reflexní prvky, kapsa na
zip, zip na boční straně spodního konce nohavic. Atletický střih.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Strečový mikroflís: 93% polyester, 7% spandex.

Lehký softshell 100% Polyester WP/MVP=8K/3K - Síťovina vzadu 100% Polyester; Vložka:
streč 88% Nylon - 12% Spandex.
SWIX 18/19 / 53
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FUNKČNÍ PRÁDLO
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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FUNKČNÍ PRÁDLO

11260

76208

00017

RaceX triko dl. rukáv pánské
40411

Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který má
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.
•
•
•
•
•
•
•

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

11260

00762

91001

RaceX triko dl. rukáv dámské
40416

Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovkyni, která má
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.
•
•
•
•
•
•
•

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
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FUNKČNÍ PRÁDLO

00017

11260

76208

RaceX triko dl. rukáv, zip, pánské
40421

Velikosti: S-XXL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který má
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.
•
•
•
•
•
•
•

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

Složení materiálu:
100 % polyester

NOVINKA

91001

11260

00762

RaceX triko dl. rukáv, zip, dámské
40426

Velikosti: XS-XL

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovkyni, která má
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.
•
•
•
•
•
•
•

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
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FUNKČNÍ PRÁDLO

76208

10008

11200

RaceX kalhoty pánské
41411

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivního sportovce, který má vysoké nároky na
výkonnost a pohodlí.

•
•
•
•
•

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:

Velikosti: S-XXL

100 % polyester

SWIXFACTOR:

RACEX
BODYWEAR

91001

76202

11200

RaceX kalhoty dámské

41416

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivního sportovce, který má vysoké nároky na
výkonnost a pohodlí.
•
•
•
•
•

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:
100 % polyester
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Velikosti: XS-XL

BODYWEAR
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FUNKČNÍ PRÁDLO

RACEX BODYWEAR
TRIKO SE ZIPEM
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FUNKČNÍ PRÁDLO

10000

10000

10000

RaceX Wind triko dl. rukáv
pánské

RaceX Wind kalhoty pánské

RaceX Wind boxerky pánské

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost a
pohodlí za větrného počasí nebo při jiných extrémních
podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost a
pohodlí za větrného počasí nebo při jiných extrémních
podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost a
pohodlí za větrného počasí nebo při jiných extrémních
podmínkách.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

41421

41441

40441

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:

Velikosti: S-XXL

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:

Velikosti: S-XXL

100 % polyester

100 % polyester

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Velikosti: S-XXL

Složení materiálu:
100 % polyester

10000

10000

10000

RaceX Wind triko dl. rukáv
dámské

41426

RaceX Wind kalhoty dámské

RaceX Wind boxerky dámské

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost a
pohodlí za větrného počasí nebo při jiných extrémních
podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí za větrného počasí nebo při jiných
extrémních podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro
sportovce, který má vysoké nároky na výkonnost
a pohodlí za větrného počasí nebo při jiných
extrémních podmínkách.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

40446

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

Velikosti: XS-XL

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:
100 % polyester

Velikosti: XS-XL

41446

Maximální prodyšnost
Super elastické, do 4 směrů
Ultra lehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:

Velikosti: XS-XL

100 % polyester
SWIX 18/19 / 61
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ČEPICE & ČELENKY
Nejvíce tělesného tepla utíká skrz hlavu. Proto je nezbytné
nosit takovou čepici, která zajistí odpovídající ochranu během
vašich aktivit.
Swix nabízí široký výběr čepic navržených pro různé teplotní
podmínky i aktivity.
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ČEPICE & ČELENKY

NOVINKA

72000

00000

00000

00000

10000

10000

12400

Swix Triac 3.0

Race Ultra Light

Race ultra light

Je tenká, závodní čepice, která vyniká rychlým
transportem vlhkosti od hlavy tak, že udržuje
stálou teplotu, aby nedošlo k přehřátí. Velmi
elastická čepice s vnitřním počesáním a laserově
uříznutým okrajem.

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

Čelenka Race Ultra light je ta nejtenčí z produktové
řady a je ideální do mírnějších teplot. Struktura
ze síťoviny poskytuje perfektní větrání a zároveň
dobře izoluje.

Složení materiálu:
87% polyester, 13% Spandex.

Složení materiálu:

46603

46564

Velikosti: S/M-M/L

46570

Velikosti: 56,58

88% polyester 12% spandex 165g

Složení materiálu:

Velikosti: 56,58

85% polyester 15% spandex 165g

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

99990
99990
NOVINKA

NOVINKA

10000

10150

10150

00019

00019

Race warm

Swix Triac

Race warm
46567

46571

Jedná se o čepici z kolekce Triac. Je ideální jako
záložní řešení; větru-odolný Gore WINDSTOPPER
přes uši, česaný, dvouvrstvý softshell na vrchu
hlavy, přidané silikonové pásky, strečové reflexivní
prvky, okraj řezaný laserem a pojištěné švy.
Výkonnost je daná, vzhled jako bonus.

Race Warm je teplá závodní čepice vhodná do
chladnějších dní. Silná česaná lykra poskytuje
vynikající izolaci a současně dobře odvádí vlhkost.

Race Warm je teplá závodní čelenka. Je vhodná
do chladnějších dní. Silná česaná lykra poskytuje
vynikající izolaci.

46600

Složení materiálu:

Sizes: S/M-M/L

Materiál 1: vrchní materiál: 92% polyester, 8% elastan.
Membrána: 100% mikroporézní PTFE Zadní materiál:

92% polyester, 8% elastan92%Polyester 8%
elastan”
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Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 380g.
Síťovina: 85% polyester 15% spandex
165gspandex 165g

Sizes: 56,58,60

Složení materiálu:
87% polyester 13% spandex 380g.
Síťovina: 85% polyester 15% spandex
165gMesh: 85% polyester 15% spandex
165g

Sizes: 56,58
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ČEPICE & ČELENKY
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

00000

90000

75100

76208

00025

00000

76202

91001

50501

Tradition
46574

11200

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

Složení materiálu:

Velikosti: 56,58

Fresco

Dynamic

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

Čepice Dynamic skvěle doplňuje set bundy a
kalhot Dynamic. Je to cenově dostupnější obdoba
čepice Triac. Okolí uší chrání větru odolný softshell
a zbytek čepice je potom z hřejivého česaného
softshellu. Ruku v ruce s funkčností jde skvělý
vzhled čepice.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

NOVINKA

10076

Čepice Myrene je náš dlouholetý bestseller.
Jedinečná kombinace materiálu a krásných vzorů je
nejen skvělým pomocníkem při ochraně proti zimě,
ale i nevšedním módním doplňkem.

Složení materiálu:
Vnější vrstva: 93% polyester, 7% spandex,
podšívka: 100%polyester.
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Velikosti: OS

NOVINKA

10076

10077

10077

10077

Myrene nákrčník
46801

Velikosti: S/M-M/L

3 vrstvý softshell: vnější materiál: 75%
polyester, 25% PU lykra, podšívka:
84% polypropylen, 16% spandex.

NOVINKA

10090

46800

Velikosti: S/M-M/L

100% polyester

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

Myrene

46601

46611

10090

10090

Myrene
46802

10076

Nákrčník Myrene je náš dlouholetý bestseller.
Jedinečná kombinace materiálu a krásných vzorů je
nejen skvělým pomocníkem při ochraně proti zimě,
ale i nevšedním módním doplňkem.

Čelenka Myrene je náš dlouholetý bestseller.
Jedinečná kombinace materiálu a krásných vzorů je
nejen skvělým pomocníkem při ochraně proti zimě,
ale i nevšedním módním doplňkem.

Složení materiálu:

Složení materiálu:

Vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, podšívka: 100%polyester.

Velikosti: OS

Vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, podšívka: 100%polyester.

Velikosti: OS

ČEPICE & ČELENKY

NOVINKA

NOVINKA

99990

00115

75000

90900

Comfy

Blizzard

Měkký nákrčník s celoplošným potiskem, ideální na
běžecké lyžování a turistiku.

Blizzard je dvojitá, ohrnovací čepice, která je sice
relativně silná, ale zároveň měkká a pohodlná.
Skialpinistické logo Swix evokuje retro vzhled.

46434

46631

• Praktický nákrčník
• Na trénink a volný čas
• Pohodlný nákrčník s potiskem

Složení materiálu:

Velikosti: OS

100 % polyester

Složení materiálu:

Velikosti: OS

100% akryl

NOVINKA

NOVINKA

73406

57000

70000

76208
90000

Gunde Beanie

Cross
46621

10000

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

46604

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% polycolon, 30% vlna

Velikosti: S/M-M/L

Složení materiálu:

Velikosti: S/M-M/L

70% Akryl/30% vlna. Podšívka z
polycolonu.
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ČEPICE & ČELENKY

NOVINKA

NOVINKA

75100

00025

00026

00000

Fresco

Marka

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

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. Nyní zcela nová a svěží. Někdo
tehdy vyslovil přání jednobarevné čepice, a tak se
i stalo..

46641

46540

Složení materiálu:
100% Polyester

Velikosti: 56,58

Složení materiálu:

Velikosti: OS

70% akryl, 30% vlna

NOVINKA

90900

00025

75100

Powder
46606

Tato čepice se nepochybně inspirovala švédskou
národní ikonou Ingemarem Stenmarkem a jeho
stylem ručně pletených čepic, nicméně bílomodrý motiv pochází z archivů Swix z 50. let. Tato
kombinace je ideální pro slunný den na skialpech.

Složení materiálů:
70% akryl/ 30% vlna
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Velikosti: OS

MARKA
BEANIE
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RUKAVICE & PALČÁKY
Kolekce rukavic Swix nabízí výběr běžeckých rukavic, od
tenkých s dobrou ventilací, až po silnější, neprofuk modely s
podšívkou. Vybere si opravdu každý - jak ambiciózní závodník,
tak rekreační dobrodruh bez ohledu na individuální odolnost a
požadavky na výkon.
Vysoce kvalitní materiály a praktický design navržený
specificky pro různá použití a povětrnostní podmínky zaručují
svým uživatelům maximální pohodlí.

SWIX 18/19 / 73

RUKAVICE & PALČÁKY

NOVINKA

NOVINKA

10150

10000

10000

90900

Swix Triac 3.0 SPPS unisex

Swix Triac light pánské

CompetitionX GWS pánské

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 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.

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.

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

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

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:

Velikosti: 6-10

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

H0941

Složení materiálu:

H0221

Velikosti: 7-11/S-XXL

Složení materiálu:

Velikosti: 7-11/S-XXL

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

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

NOVINKA

10150

10000

Swix Triac light dámské

CompetitionX GWS dámské

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.

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 větruodolný, elastický materiál GORE®
WINDSTOPPER®. Odolná dlaň ze syntetické kůže se
silikonovou úpravou.

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

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

H0946

Velikosti: 6/S-9/XL

85% polyester/ 15% elastan. Dlaň: 55% Nylon/ 45%
polyuretan. Síťovina: 100% polyester.
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90900

H0226

Velikosti: 6-9/S-XL

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

SWIX TRIAC 3.0 SPPS RUKAVICE
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NOVINKA

NOVINKA

76208

10074

90900

10000

00000

Pollux pánské

PegasusX pánské

NaosX pánské

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.

Swix PegasusX jsou funkční rukavice na závody a
trénink. Poskytují optimální úchop hole. Perfektně se
hodí na závody na lyžích a na velmi náročné tréninky, na
jízdu na kolečkových lyžích či na kole při velmi nízkých
teplotách. Úzká manžeta z neoprenu těsně obepíná
zápěstí. Rukavice mají dlaň ze syntetické kůže, zesílení
mezi palcem a ukazovákem, a silikonovou úpravu na
ukazováku a prostředníku.

Swix NaosX 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.

• Dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
• Perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
• Odolná rukavice s izolací PrimaLoft

• Vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
• Silikon na ukazováku a prostředníku

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

H0871

H0891

H0881

Sizes: 7/S -11/XXL

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

Velikosti: 7-11/S-XXL

86% Nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU. Manžeta:
60% pryž/ 40% polyester.Rubber/ 40% Polyester.

Složení materiálu:

Velikosti: 7-11/S-XXL

86% Nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU

00000

90900

PegasusX dámské

NaosX dámské

Swix PegasusX jsou funkční rukavice na závody a
trénink. Poskytují optimální úchop hole. Perfektně se
hodí na závody na lyžích a na velmi náročné tréninky, na
jízdu na kolečkových lyžích či na kole při velmi nízkých
teplotách. Úzká manžeta z neoprenu těsně obepíná
zápěstí. Rukavice mají dlaň ze syntetické kůže, zesílení
mezi palcem a ukazovákem, a silikonovou úpravu na
ukazováku a prostředníku.

Swix NaosX 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.

• Vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
• Silikon na ukazováku a prostředníku

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

H0886

H0896

Velikosti: 6-9/S-XL

86% Nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU.
Manžeta: 60% pryž/ 40% polyester.
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10000

86% Nylon/ 14% elastan.
Dlaň: 65% Nylon/ 35% PU.

Velikosti: 6-9/S-XL

RUKAVICE & PALČÁKY

NOVINKA

12200

00017

Pollux dámské
H0876

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.
• Dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
• Perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
• Odolná rukavice s izolací PrimaLoft

Složení materiálu:

Velikosti: 6/S-9/XL

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

NOVINKA

00000

10000

Dynamic unisex
H0230

Dynamic jsou všestranné rukavice pro aktivní
lyžování s relativně tenkým, ale větru-odolným
hřbetem ruky ze softshellu. Ten snižuje pocit
chladu, čímž dělá z těchto rukavic teplejší pár, než
by se zdálo.

• větru-odolný softshell na hřbetu ruky
• česaná výplň
• 0,6 premiový semiš z mikrovlákna

Složení materiálu:
75% polyester 25% PU
65% Nylon/ 35% PU

Velikosti: 6-9/S-XL
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10000

10000

TaurusX GWS pánské

AtlasX pánské

Swix TaurusX GWS jsou teplé závodní palčáky s
větruodolným a prodyšným materiálem GORE®
WINDSTOPPER® na hřbetu ruky. Měkká a teplá izolace
100g PrimaLoft® na hřbetu předurčuje palčáky k
běžeckému lyžování za velmi chladných dní. Izolace
60g PrimaLoft® Gold Eco Grip Control na dlani pro
pevný úchop hole. Syntetická kůže na dlani se
zesílením mezi palcem a ukazovákem.

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.

• PrimaLoft® insulation
• GORE® WINDSTOPPER®

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

Složení materiálu:

Složení materiálu:

H0251

GORER WINDSTOPPERR 95% PES/
5%. ePT FE. 65% Nylon/ 35% PU.
100%. PES. 100g PrimaLoft Gold
Insulation. Eco+ 60g PrimaLoft Gold
Eco Grip Control

H0971

Velikosti:
7/S -11/XXL

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.

Velikosti:
7/S -11/XXL

NOVINKA

NOVINKA

10000

91001

00025

12200

10000

Split unisex

AtlasX dámské

Blizzard palčáky unisex
H0670

H0780

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.

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

Swix Split jsou palčáky - klepeta perfektní do
extrémních teplot. Vylepšená klíčová místa. Palčáky
poskytují výrazně více tepla než srovnatelné
zateplené rukavice. Klepeta jsou kombinací palčáků a
prstových rukavic. Manžeta pevně obepíná zápěstí.

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

• Izolace Primaloft Gold 100g/ sqm
• Pohodlná, česaná výplň
• Prodyšná, vodoodpudivá úprava na dlani hřbetu ruky

•
•
•
•

H0976

Složení materiálu:

Velikosti: 6/S-9/XL

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.
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Složení materiálu:

Velikosti: 5-10

Hřbet: 92% polyester/ 9% Spandex. Dlaň: 55% polyester/ 45%
PU. Manžeta: 10% vlna/ 90% Nylon. Podšívka: 100% polyester
Izolace: 100% polyesterPolyester.

Izolace Primaloft Gold 60g/ sqm
Pohodlná, česaná výplň
Prodyšná, vodoodpudivá úprava hřbetu ruky
Jemný semiš na dlani

Složení materiálu:

Velikosti: 6-10

Hřbet: 100% Nylon Dlaň: 60% Nylon/ 40% PU. Manžeta: 85%
Nylon/ 15% elastan. Podšívka: 100% Polyester.Izolace: 100%
polyesterPolyester Insulation: 100% Polyeste

RUKAVICE & PALČÁKY

BLIZZARD PALČÁKY

SWIX 18/19 / 79

PONOŽKY
Lásku k lyžování je nutno pěstovat již od raného dětství. SWIX
se svou 70 letou historií podněcuje radost z lyžování u všech
věkových kategorií. Doufáme, že oslovíme i mladší kategorie
tím, že jejich zážitky přetavíme v ty nejlepší, jaké si mohou
představit.
Budoucí špičky si také zaslouží skvělé vybavení.
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PONOŽKY

90900
10000

10000
90900

Cross country warm

Cross country light

Silnější ponožka na běžecké lyžování zaručuje
maximální přenos energie z chodidla do boty. Froté
díl na chodidle a lýtku více hřeje a poskytuje větší
pohodlí a odolnost. Díky extra široké manžetě
zesílené elastanem ponožka dokonale padne. Na
špičce a patě má ponožka Friction Free, materiál
s nízkým třením, čímž výrazně snižuje tvorbu
puchýřů.

Silnější ponožka na běžecké lyžování zaručuje
maximální přenos energie z chodidla do boty. Froté díl
na chodidle a lýtku více hřeje a poskytuje větší pohodlí
a odolnost. Díky extra široké manžetě zesílené
elastanem ponožka dokonale padne. Na špičce a patě
má ponožka Friction Free, materiál s nízkým třením,
čímž výrazně snižuje tvorbu puchýřů.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

50121

50111

Maximální prodyšnost
Technologie předcházející tvorbě puchýřů
Dobře izoluje
Vysoce funkční střih
Rychleschnoucí

Složení materiálu:
50% Merino vlna, 21% akryl, 21%
Nylon, 5% Friction free, 2% Lycra

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

57000

Track balení 2 ks
50014

Ponožka na běžecké lyžování, která udrží vaše
nohy v teple i v chladných dnech.
•
•
•
•

Běžecká ponožka v barevném designu
Pro každodenní použití a výlety na lyžích
Pro nadšence do lyžovaní a turistiky
Barevná ponožka s froté na patě a špičce

Maximální prodyšnost
Technologie předcházející tvorbě puchýřů
Dobře izoluje
Vysoce funkční střih
Rychleschnoucí

Složení materiálu:
44% Merino vlna, 20% akryl, 29%
Nylon, 5% Friction free, 2% Lycra

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

Složení materiálu:

Velikosti:
35-39

35% vlna, 35% akryl, 28% polyamid, 2%
elastan

72000

Blåswix
50012

Ponožka Blaswix je jedinečná ponožka s oblíbeným
logem Blaswix na kotníku. Dodává se v originálním
Blaswix balení.
•
•
•
•

Lyžařské ponožky v balení Blaswix
Perfektní na lyžařské závody
Pro nadšence do lyžování a turistiky
Perfektní směs vlny a syntetického materiálu

Složení materiálu:
31% vlna, 31% akryl, 35% polyamid,
3% elastan

Velikosti:
35-39,40-45
SWIX 18/19 / 81
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JUNIOŘI
Lásku k lyžování je nutno pěstovat již od raného dětství.
SWIX se svou 70 letou historií podněcuje radost z lyžování u
všech věkových kategorií.
Doufáme, že oslovíme i mladší kategorie tím, že jejich zážitky
přetavíme v ty nejlepší, jaké si mohou představit.
Budoucí špičky si také zaslouží skvělé vybavení.
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JUNIOR

JR CROSS
BUNDA
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JUNIOR

NOVINKA

57000

76208

Cross bunda junior
12342

Velikosti: 116/6yrs- 164/14yrs

Bunda Cross je klasický kousek z 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

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

NOVINKA

12400

Cross kalhoty junior

Velikosti: 116/6yrs- 164/14yrs

22312

Kalhoty Cross junior jsou klasickým kouskem z 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

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

NOVINKA

57000
57000

76208
76208

Cross mikina junior

RaceX triko dl. rukáv pro
juniory

Mikina Cross se hodí na cokoli - je akorát lehká a flexibilní pro trénink
v chladných dnech, v čistém designu vhodná pro vaše cestovatelská
dobrodružství. Klíčovým slovem je přizpůsobivost.

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovce, kteří
mají vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.

• Oboustranný strečový flís
• Vrchní odolné vlákno, česaná podšívka z polyesteru
• Přizpůsobí se postavě

•
•
•
•
•

16112

40412

Složení materiálu:

Velikosti: 116/6yrs- 164/14yrs

100% Polyester

Maximální prodyšnost
Superelastické, do 4 směrů
Ultralehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:

Velikosti: 116/6yrs-164/14yrs

100 % polyester

57000

76208

90000

Dynamic péřová bunda junior

RaceX kalhoty pro juniory

Dynamic péřová bunda je teplá a pohodlná klasická péřovka, která vás
zahřeje před i po tréninku, i při stání na tribuně čekajíce na finiš.

Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovce, kteří mají
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

13152

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

Složení materiálu:

Velikosti: 116/6yrs- 164/14yrs

Hlavní materiál: 100% polyester, vložka: 100% polyester
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41412

Maximální prodyšnost
Superelastické, do 4 směrů
Ultralehký materiál
Úprava proti zápachu
Technologie předcházející žmolkování

Složení materiálu:
100 % polyester

Velikosti: 116/6yrs-164/14yrs

JUNIOR

00009

00000

RaceX dětské body

Velikosti: 56-98

40413

Sportovní dětské funkční body pro příští generaci lyžařů.
• Maximální prodyšnost
• 4-směrný strečový materiál
• Ultralehký materiál

Složení materiálu:
100 % polyester
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JR RACEX
TERMOPRÁDLO
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ČEPICE // JUNIOR

00026

Marka junior
46642

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. Nyní zcela nová a
svěží. Někdo tehdy vyslovil přání jednobarevné
čepice, a tak se i stalo..

Složení materiálu:

Velikosti: OS

70% akryl, 30% vlna

12210

57000
73406

75100

76208
90000

Gunde junior

Cross junior

Fresco junior

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.

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

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:

Složení materiálu:

46605

46622

46613

Barevné značení bylo pro Swix odjakživa klíčové,
takže červená představuje závody a modrá trénink.

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

Velikosti: OS

70% polyester, 30% vlna. Podšívka:
100% polypropylen

Velikosti: OS

100% Polyester

Velikosti: OS
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RUKAVICE & PALČÁKY // JUNIOR

90900

PegasusX pro juniory
H0882

Swix PegasusX jsou funkční rukavice na závody a
trénink. Poskytují optimální úchop hole. Perfektně se
hodí na závody na lyžích a na velmi náročné tréninky,
na jízdu na kolečkových lyžích či na kole při velmi
nízkých teplotách. Úzká manžeta z neoprenu těsně
obepíná zápěstí. Rukavice mají dlaň ze syntetické kůže,
zesílení mezi palcem a ukazovákem, a silikonovou
úpravu na ukazováku a prostředníku.
• Perfektně padnoucí rukavice na běžecké lyžování
• Vhodné pro všechny úrovně dovedností
• Silikon na ukazováku a prostředníku

Složení materiálu:
86% Nylon/ 14% elastan. Dlaň: 65%
Nylon/ 35% PU. Manžeta: 60% pryž/
40% polyester. Podšívka: 100%
PES. Izolace: 100g PrimaLoft Gold
Insulation Active.

Velikosti: 4/S-7/XL

NOVINKA

NOVINKA

00025

57000

10000

76208

Split pro juniory

Pollux pro juniory

Swix Split jsou palčáky - klepeta perfektní do
extrémních teplot. Vylepšená klíčová místa. Palčáky
poskytují výrazně více tepla než srovnatelné zateplené
rukavice. Klepeta jsou kombinací palčáků a prstových
rukavic. Manžeta pevně obepíná zápěstí.

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.

H0783

•
•
•
•

H0872

Izolace Primaloft Gold 60g/ sqm
Pohodlná, česaná výplň
Prodyšná, vodoodpudivá úprava hřbetu ruky
Jemný semiš na dlani

Složení materiálu:
Hřbet: 100% Nylon Dlaň: 60%
Nylon/ 40% PU. Manžeta: 85%
Nylon/ 15% elastan. Podšívka: 100%
Polyester. Insulation: 100% Polyeste”
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•
•
•
•

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

Složení materiálu:
Velikosti: 4-5

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

Velikosti: 4/S-7/XL
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Tabulka velikostí
Dámské					
Velikosti			XS
S
M
A - Výška - cm		
160-163 164-167 168-171
B - Hrudník - cm		
83
87
94
C - Pas - cm			
62
68
74
D - Boky - cm		
87
93
98
E - Vnitřní šev -cm		
75
77
79
F - Délka rukávu* - cm		
74
76
78

L
172-175
100
80
104
81
80

						

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

						

XL
176-179
106
86
110
83
82

XXL
192-195
118
104
118
90
93

14 - 16
164-170
79
70
79
76
79

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

Rukavice & palčáky - tabulka
Pokud jsou rukavice na lyže či snowboard příliš malé, budou nepohodlné. Avšak jsou-li rukavice příliš veliké, budou se v nich
ruce těžko zahřívat. Proto je velmi důležité vybrat správně odpovídající velikost rukavic.
Jak správně změřit ruku pro výběr rukavic:

Pro co nejlepší výsledky změřte šířku a délku svojí ruky. Většina velikostí rukavic bývá udávána dle šířky, avšak někteří lidé mají dlouhé prsty. Tehdy
vybírejte ty rukavice, které jsou delší. Stejně tak, pokud máte ruku „mezi“ velikostmi, vyberte vždy tu větší.

Jak správně změřit ruku pro výběr palčáků:

Změřte šířku a délku ruky. Jelikož palčáky bývají prostornější než prstové rukavice, je důležitějším rozměrem šířka.

Velikosti juniorských rukavic:

 rosím, mějte na paměti, že i když se velikosti dětských a dospělých rukavic překrývají, dětské prsty bývají kratší a užší než prsty dospělých. Jelikož velikosti
P
dětí a juniorů se velmi různí, doporučujeme jako vodítko využívat spíš věk dítěte, než přesně měřit ruce a prsty.

10

JUNIOR

ŽENY

MUŽI

UNISEX

DÉLKA

VELIKOST

(cm)

(cm)

(palce)

10.5

13.8

4

13

14.9

5

7-8

S

9-10

M

XS

11-12

L

S

XS

XS

15.5

16

6

13-14

XL

M

S

S

18

17.1

7

L

M

M

20.5

18.2

8

XL

L

L

23

19.3

9

XL

XL

25.5

20.4

10

XXL

XXL

28

21.5

11

40

OBVOD

30

(věk)

20

JUNIOŘI

Měření délky:
Měření provádějte od spodní hrany dlaně ke špičce
prostředníčku. Tak určíte svoji „délku prstů".

10

20

304

0

50

Měření šířky:
Omotejte krejčovský metr okolo své dominantní ruky těsně
pod klouby. Palec nechejte mimo. Sevřete prsty do pěsti.
Takto zjistíte „šířku ruky”.
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Nejlepší produkty pro sportovní výkony
bez ohledu na venkovní podmínky.

SW1819E

