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Společnost Swix věří, že Vám díky 
svým technickým a odolným výrobkům 
pomůže překonávat vaše limity při všech 
tréninkových podmínkách. Více než 75 
let rozvíjíme naše dovednosti ve výrobě 
vysoce kvalitního oblečení a lyžařských 
vosků, abychom vám mohli poskytnout 
ty nejlepší možnosti nejen pro výkon, ale 
především pro radost z pohybu.
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TRIAC
Inovativní technologie materiálů, lehké oblečení  
prémiové kvality pro tréninky při vysoké intenzitě.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyester / Materiál 2: 53 % polyamid, 47 % elastan / Materiál 3: 
90/10 RDS kachní peří 

Triac Down péřová bunda pánská 13251

Péřová bunda Triac Down je špičkový vrchní tréninkový oděv značky Swix. Jedná se o maximálně hřejivou 
bundu, kterou si obléknete před tréninkem i po něm. Izolace v podobě kachního prachového peří a 
ostatních pírek s certifikátem RDS v poměru 90/10 a plnivostí 700 Cuin zaručuje vysokou kvalitu tohoto 
výrobku. Elastické manžety s počesanou vnitřní stranou optimální pohodlí. Přiléhavá tvarovaná kapuce a 
dvě boční kapsy se zipy.

•  Péřová bunda sportovního střihu s kapucí a dvěma bočními kapsami
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní pírka – certifikace RDS  

(„Responsible Down Standard“ - peří z certifikovaných farem) 
•  Plnivost 700 Cuin
•  Příjemné elastické manžety na konci rukávů skvěle přilnou k zápěstí 

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyester / Materiál 2: 53 % polyamid, 47 % elastan / Materiál 3: 
90/10 RDS kachní peří 

Triac Down péřová bunda dámská 13256

Péřová bunda Triac Down je špičkový vrchní tréninkový oděv značky Swix. Jedná se o maximálně hřejivou 
bundu, kterou si obléknete před tréninkem i po něm. Izolace v podobě kachního prachového peří a 
ostatních pírek s certifikátem RDS v poměru 90/10 a plnivostí 700 Cuin zaručuje vysokou kvalitu tohoto 
výrobku. Elastické manžety s počesanou vnitřní stranou optimální pohodlí. Přiléhavá tvarovaná kapuce a 
dvě boční kapsy se zipy.

•  Péřová bunda sportovního střihu s kapucí a dvěma bočními kapsami
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní pírka – certifikace RDS  

(„Responsible Down Standard“ - peří z certifikovaných farem) 
•  Plnivost 700 Cuin
•  Příjemné elastické manžety na konci rukávů skvěle přilnou k zápěstí 

Barva
Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 65% nylon / 35% polyester / dvouvrstvý 166g/m2

Triac Neo Shell bunda pánská 12531

Bunda Triac Neo Shell je špičkový vrchní tréninkový oděv značky Swix. Základní myšlenkou řady Triac 
je vybrat si špičkové materiály a spojit je dohromady v co nejhezčí funkční kousek. Vsazené rukávy 
s integrovanými panely v podpaží umožňují absolutní volnost pohybu a doplňují tak vysoce pružnou 
tkaninu, která vám zajistí maximální pohyblivost bez kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více 
podtrhne funkčnost membrány, optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. 
Větruodolný, tichý, pletený softshell. Intuitivní rozložení předních kapes. 

•  3vrstvá lepená softshellová tkanina Polartec® Neo-Shell™
•  100 % větru odolný a extrémně prodyšný membránový materiál
•  Měkká, pohodlná a tichá konstrukce materiálu
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Sofistikované detaily
•  Klasické přední kapsy

Barva
NOVINKA Swix red – 99990

Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 65% nylon / 35% polyester / dual layer 166g/m2

Triac Neo Shell bunda dámská 12536

Bunda Triac Neo Shell je špičkový vrchní tréninkový oděv značky Swix. Základní myšlenkou řady Triac 
je vybrat si špičkové materiály a spojit je dohromady v co nejhezčí funkční kousek. Vsazené rukávy 
s integrovanými panely v podpaží umožňují absolutní volnost pohybu a doplňují tak vysoce pružnou 
tkaninu, která vám zajistí maximální pohyblivost bez kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více 
podtrhne funkčnost membrány, optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. 
Větruodolný, tichý, pletený softshell. Intuitivní rozložení předních kapes. 

•  3vrstvá lepená softshellová tkanina Polartec® Neo-Shell™
•  100 % větru odolný a extrémně prodyšný membránový materiál
•  Měkká, pohodlná a tichá konstrukce materiálu
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Sofistikované detaily
•  Klasické přední kapsy

Barva
NOVINKA Bright white – 00000

Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

Triac Alpha vesta pánská 11321

Všestranný přírůstek do portfolia technických tréninkových produktů značky Swix pro zimní sezónu. 
Perfektní partner k mikině Triac NTS. Vesta je skvělá nejen pro zahřátí a udržení tepla před i po tréninku, 
ale také při veškerých volnočasových aktivitách. Hřeje mnohem více, než by její nízká hmotnost mohla 
naznačovat. Otevřená struktura vnitřní izolace navíc minimalizuje šance na přehřátí. 

•  Extra lehká a pohodlná izolační vesta
•  Izolace z lehkého a prodyšného materiálu Polartec® Alpha™ 
•  Tenký, větru odolný svrchní materiál na přední straně
•  Pružné softshellové panely na bocích a zádovém dílu

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Triac Alpha vesta dámská 11326

Všestranný přírůstek do portfolia technických tréninkových produktů značky Swix pro zimní sezónu. 
Perfektní partner k mikině Triac NTS. Vesta je skvělá nejen pro zahřátí a udržení tepla před i po tréninku, 
ale také při veškerých volnočasových aktivitách. Hřeje mnohem více, než by její nízká hmotnost mohla 
naznačovat. Otevřená struktura vnitřní izolace navíc minimalizuje šance na přehřátí. 

•  Extra lehká a pohodlná izolační vesta
•  Izolace z lehkého a prodyšného materiálu Polartec® Alpha™ 
•  Tenký, větru odolný svrchní materiál na přední straně
•  Pružné softshellové panely na bocích a zádovém dílu

Barva
Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester-140g/m2 / Materiál 2: 84% polyester /  
16% Spandex-180gm2

Triac Air mesh vesta pánská 11331

Vesta ze vzdušné síťoviny je volitelnou izolační vrstvou pro váš intenzivní trénink. Její lehká a elastická 
konstrukce „3D-mesh“ zachycuje vzduch uvnitř, stejně jako se udrží uvnitř vašich oken. Tento zachycený 
vzduch je však „mobilnější“ a může se volně pohybovat tak, aby zajistil ventilaci a regulaci teploty, více 
než kompaktnější alternativy. Proto se ani při intenzivní aktivitě nepřehříváte. 

•  Izolační materiál Schoeller® Air Mesh™ 
•  Velmi lehká izolace
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Velmi prodyšný materiál, přirozená ventilace zabraňující přehřátí

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester-140g/m2 / Materiál 2: 84% polyester /  
16% Spandex-180gm2

Triac Air mesh vesta dámská 11336

Vesta ze vzdušné síťoviny je volitelnou izolační vrstvou pro váš intenzivní trénink. Její lehká a elastická 
konstrukce „3D-mesh“ zachycuje vzduch uvnitř, stejně jako se udrží uvnitř vašich oken. Tento zachycený 
vzduch je však „mobilnější“ a může se volně pohybovat tak, aby zajistil ventilaci a regulaci teploty, více 
než kompaktnější alternativy. Proto se ani při intenzivní aktivitě nepřehříváte. 

•  Izolační materiál Schoeller® Air Mesh™ 
•  Velmi lehká izolace
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Velmi prodyšný materiál, přirozená ventilace zabraňující přehřátí

Barva
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 86% polyester / 14% elastan

Triac NTS (Next-To-Skin) mikina pánská 16261

Jedná se o kombinovanou spodní a střední vrstvu, tzv 1,5 vrstvu. Ideální pro vytrvalostní tréninky. Pokud 
ji použijete přímo na tělo (NTS = „Next-To-Skin“ = na tělo), jako první vrstvu, zajistí vám odvod potu a 
tělesné vlhkosti od pokožky a udrží vás v suchu a teple po celou dobu tréninku. Při chladnějších dnech se 
dá ideálně kombinovat s lehkou bundu nebo vestou.

•  Hustě tkaný, oboustranný, vysoce kvalitní dvojitý úplet
•  Česaný, savý materiál na vnitřní straně dokonale odvádí vlhkost od těla
•  Technologie NTS (Next-To-Skin) dokáže udržet pokožku v suchu i během deště
•  Mírná izolace a větru odolnost

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 86% polyester / 14% elastan

Triac NTS (Next-To-Skin) mikina dámská 16266

Jedná se o kombinovanou spodní a střední vrstvu, tzv 1,5 vrstvu. Ideální pro vytrvalostní tréninky. Pokud 
ji použijete přímo na tělo (NTS = „Next-To-Skin“ = na tělo), jako první vrstvu, zajistí vám odvod potu a 
tělesné vlhkosti od pokožky a udrží vás v suchu a teple po celou dobu tréninku. Při chladnějších dnech se 
dá ideálně kombinovat s lehkou bundu nebo vestou.

•  Hustě tkaný, oboustranný, vysoce kvalitní dvojitý úplet
•  Česaný, savý materiál na vnitřní straně dokonale odvádí vlhkost od těla
•  Technologie NTS (Next-To-Skin) dokáže udržet pokožku v suchu i během deště
•  Mírná izolace a větru odolnost

Barva
Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

Triac RaceX triko dl. rukáv pánské 40831

Velmi pokročilé a promyšlené triko v každém detailu. Jedinečně tvarované funkční triko s dlouhým rukávem 
pro trénink s vysokou intenzitou. Vyrobeno ze třech různých látek, spojených v jeden super elastický celek 
pomocí plochých švů. Na částech těla, která se více zahřívají, jsou použity lehčí materiály, zatímco na 
více exponovaných místech, jako jsou ramena a hrudník je přidáno více izolační česané látky, která skvěle 
odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky a zanechává vnitřek látky suchý. 

•  Univerzální technické funkční prádlo
•  Vyvinuto pro všestranný pohyb při tréninku i ve volném čase
•  Jedinečná kombinace materiálů

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

Triac RaceX triko dl. rukáv dámské 40836

Velmi pokročilé a promyšlené triko v každém detailu. Jedinečně tvarované funkční triko s dlouhým rukávem 
pro trénink s vysokou intenzitou. Vyrobeno ze třech různých látek, spojených v jeden super elastický celek 
pomocí plochých švů. Na částech těla, která se více zahřívají, jsou použity lehčí materiály, zatímco na 
více exponovaných místech, jako jsou ramena a hrudník je přidáno více izolační česané látky, která skvěle 
odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky a zanechává vnitřek látky suchý. 

•  Univerzální technické funkční prádlo
•  Vyvinuto pro všestranný pohyb při tréninku i ve volném čase
•  Jedinečná kombinace materiálů

Barva
Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 65% nylon / 35% polyester / dual layer 166g/m2

22231

Kalhoty Triac Neo Shell jsou špičkový vrchní tréninkový oděv od značky Swix. Základní myšlenkou řady 
Triac je vybrat si špičkové materiály a spojit je dohromady v co nejhezčí funkční kousek. Vysoce elastická 
tkanina vám zajistí absolutní pohyblivost bez kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne 
funkčnost membrány, optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, 
tichý, pletený softshell. 

•  3vrstvá lepená softshellová tkanina Polartec® Neo-Shell™
•  100 % větru odolný a extrémně prodyšný membránový materiál
•  Měkká, pohodlná a tichá konstrukce materiálu
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Sofistikované detaily

Barva
Black – 10000

Triac Neo Shell kalhoty pánské

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 65% nylon / 35% polyester / dual layer 166g/m2

22236

Kalhoty Triac Neo Shell jsou špičkový vrchní tréninkový oděv od značky Swix. Základní myšlenkou řady 
Triac je vybrat si špičkové materiály a spojit je dohromady v co nejhezčí funkční kousek. Vysoce elastická 
tkanina vám zajistí absolutní pohyblivost bez kompromisů. Padnoucí střih „slim fit“ ještě více podtrhne 
funkčnost membrány, optimalizuje teplotní kontrolu a minimalizuje aerodynamický odpor. Větruodolný, 
tichý, pletený softshell. 

•  3vrstvá lepená softshellová tkanina Polartec® Neo-Shell™
•  100 % větru odolný a extrémně prodyšný membránový materiál
•  Měkká, pohodlná a tichá konstrukce materiálu
•  Materiál pružný ve všech směrech
•  Sofistikované detaily

Barva
Black – 10000

Triac Neo Shell kalhoty dámské

Swix Katalog 22/2316
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 23% elastan / 49% polyamid/ 28% vlna / 250g/m2

Triac Pro Warm elastické kalhoty pánské 22201

Tohle je opravdu speciální kousek. Kalhoty Triac Pro Warm jsou jednoznačná volba pro trénink bez 
kompromisů za použití špičkových materiálů. Kalhoty jsou vyrobeny z prémiové francouzské super strečové 
tkaniny s česanou izolační vrstvou na vnitřní straně. Vnější tkanina je větru odolná a vodoodpudivá bez 
použití jakékoli membrány, která by snižovala její prodyšnost. Kalhoty nabízí spoustu pokročilých funkcí, 
jako je speciálně tvarovaný lepený pas a nezpracované zakončení nohavic s možností úpravy délky kolem 
kotníků. Strečové kapsy na zip udrží vaše cennosti na místě. Jedinečný produkt pro váš zimní trénink.
•  Unikátní elastické kalhoty vyrobené z revoluční francouzské super strečové tkaniny
•  Velmi hustá struktura tkaní snižuje pronikání větru a jeho chladivý efekt bez použití membrány,  

která by snížila přirozenou prodyšnost materiálu
•  Přirozeně větru i vodě odolné
•  Vysoce odolný materiál
•  Česaná vnitřní strana zajišťuje tepelnou izolaci a odvod potu
•  Speciálně tvarovaný lepený pas
•  Nezpracované zakončení nohavic s možností úpravy délky kolem kotníků, navržené pro nošení do bot
•  Bez bočních švů a s minimem dalších švů
•  Pružná kapsa se zipem na cennosti 

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 23% elastan / 49% polyamid/ 28% vlna / 250g/m2

Triac Pro Warm elastické kalhoty dámské 22206

Tohle je opravdu speciální kousek. Kalhoty Triac Pro Warm jsou jednoznačná volba pro trénink bez 
kompromisů za použití špičkových materiálů. Kalhoty jsou vyrobeny z prémiové francouzské super strečové 
tkaniny s česanou izolační vrstvou na vnitřní straně. Vnější tkanina je větru odolná a vodoodpudivá bez 
použití jakékoli membrány, která by snižovala její prodyšnost. Kalhoty nabízí spoustu pokročilých funkcí, 
jako je speciálně tvarovaný lepený pas a nezpracované zakončení nohavic s možností úpravy délky kolem 
kotníků. Strečové kapsy na zip udrží vaše cennosti na místě. Jedinečný produkt pro váš zimní trénink.
•  Unikátní elastické kalhoty vyrobené z revoluční francouzské super strečové tkaniny
•  Velmi hustá struktura tkaní snižuje pronikání větru a jeho chladivý efekt bez použití membrány,  

která by snížila přirozenou prodyšnost materiálu
•  Přirozeně větru i vodě odolné
•  Vysoce odolný materiál
•  Česaná vnitřní strana zajišťuje tepelnou izolaci a odvod potu
•  Speciálně tvarovaný lepený pas
•  Nezpracované zakončení nohavic s možností úpravy délky kolem kotníků, navržené pro nošení do bot
•  Bez bočních švů a s minimem dalších švů
•  Pružná kapsa se zipem na cennosti 

Barva
Black – 10000

Swix Katalog 22/23 17
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Velikosti: OS
Složení materiálu: 95% polyester / 5% elastan

Triac Pro čepice unisex

Triac Pro je dokonalá tréninková čepice. Kombinace různě pletené struktury díky počítačově vytvořenému 
bezešvému 3D vzoru. Čepice je pletena z hydrofobních rychleschnoucích vláken. Jedná se o elastickou, 
tenkou, pohodlnou a vysoce výkonnou zimní čepici.

•  Elastická, lehká, pohodlná a velmi prodyšná čepice
•  Bezešvý CAD úplet
•  Hydrofobní strečový úplet
•  Síťované panely
•  Pletené logo

46716

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 23% elastan / 49% polyamid / 28% vlna / Materiál 2: 100% polyuretan 
/ 100% polyester / Materiál 3: 80% bavlna / 20% polyester / Materiál 4: 100% polyester / 100% guma / 
100% polyester

Triac Pro rukavice unisex

Swix Triac Pro jsou technické rukavice vyvinuté pro lyžaře, kteří si vychutnávají dlouhé vzdálenosti. 
Unikátní super strečová tkaná látka na hřbetu rukavic posouvá jejich vlastnosti na zcela novou úroveň. 
Tato tkanina je odolnější a má vyšší hustotu oproti pleteným alternativám, které ale obvykle nebývají tak 
elastické. Přirozeně větru odolná a vodoodpudivá rukavice s vnitřní izolací odvádějící vlhkost. Optimální 
střih s elastickým palcem. Na dlani je prémiový semiš z mikrovlákna o tloušťce 0,5 mm pro dokonalý úchop 
hole. Rukavice byly důkladně testovány vrcholovými sportovci a budou dobrou volbou pro ty, kteří se 
spokojí jen s tím nejlepším! 

•  Unikátní rukavice pro aktivní sportovce, vysoce kvalitní francouzský tkaný materiál
•  Odolný materiál s vysokou hustotou tkaní, Vysoká odolnost v poměru s velmi malou tloušťkou materiálu
•  Větru a vodě odolné, s vynikajícími izolačními vlastnostmi
•  Zdokonalený tvar pro pevný úchop hole
•  Prémiový, tenký semiš z mikrovlákna o tloušťce 0,5 mm na dlani
•  Plochá vrstvená manžeta

H0420

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 7/S–11/XXL Složení materiálu: Materiál 1: 3vrstvý 
Pontetorto No Wind 79 % polyester / 21 % polyuretan / 2směrný 
streč 10.000 MVP / 2.000 WP / Materiál 2: 55 % nylon / 45 %  
polyuretan / Síťovina: 100 % polyester / Podšívka: 100 % 
polyester / Izolace: 60 g PrimaLoft® Gold Insulation Active

Triac Warm rukavice pánské

Triac warm je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně 
upravená pro použití s holemi Swix Triac. Strategické umístění 
síťoviny Schoeller® pod poutkem hole poskytuje příjemné 
polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody v zimě. Izolace PrimaLoft® na hřbetu rukavic. Díky 
úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem 
optimálně sedí na ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se 
silikonovou úpravou.

•  Teplé závodní rukavice
•  Perfektní rukavice na trénink i závody
•  Izolace PrimaLoft® a optimální střih pro úchop hole
•  Panely ze síťoviny z materiálu Schoeller® air

H0951

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6/S–9/XL Složení materiálu: Materiál 1: 3vrstvý 
Pontetorto No Wind 79 % polyester / 21 % polyuretan / 2směrný 
streč 10.000 MVP / 2.000 WP / Materiál 2: 55 % nylon / 45 %  
polyuretan / Síťovina: 100 % polyester / Podšívka: 100 % 
polyester / Izolace: 60 g PrimaLoft® Gold Insulation Active

Triac Warm rukavice dámské

Triac warm je lycrová rukavice na běžecké lyžování speciálně 
upravená pro použití s holemi Swix Triac. Strategické umístění 
síťoviny Schoeller® pod poutkem hole poskytuje příjemné 
polstrování a lepší ventilaci. Perfektní na náročné tréninky a 
závody v zimě. Izolace PrimaLoft® na hřbetu rukavic. Díky 
úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou manžetou a palcem 
optimálně sedí na ruce. Odolná dlaň ze syntetické kůže se 
silikonovou úpravou.

•  Teplé závodní rukavice
•  Perfektní rukavice na trénink i závody
•  Izolace PrimaLoft® a optimální střih pro úchop hole
•  Panely ze síťoviny z materiálu Schoeller® air

H0956

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 71 % polyester, 29 % polyuretan 
/ Materiál 2: 55 % polyester, 45% polyuretan (0,4 mm) / 
Materiál 3: 100% polyamid / Materiál 4: 88 % polyamid, 12 % 
elastan / Materiál 5: 100 % polyester

Triac Warm rukavice/palčáky 
unisex

Dvoje z nejoblíbenějších rukavic Swix zkombinované do 
jednoho unikátního produktu. Rukavice Triac Warm je na trhu 
již zavedená a nasbírala řadu ocenění jako jedna z nejlepších 
lyžařských rukavic vůbec. Přidali jsme k ní lehkou a tenkou 
větru odolnou svrchní rukavici, kterou lze schovat do manžety 
rukavice, tak, aby nepřekážela poutku holí. Perfektní na závody 
za studených podmínek.
•  Teplá, vysoce funkční závodní rukavice 
•  Materiál Ponetorto® No-Wind™
•  Superlehká snímatelná vnější rukavice, odolná proti větru
•  Primaloft® Gold 100 g/m2 izolace na hřbetu ruky
•  Supercitlivá dlaň z mikrosemiše o tloušťce 0,8mm se silikonovým 

úchopem
•  Panely ze síťoviny z materiálu Schoeller® air

H0450

Barva
Black – 10000

Velikosti: 7/S–11/XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan 
/ 4 směrný streč / Materiál 2: 55% nylon / 45% polyuretan / 
Materiál 3: 100% polyester

Triac Light rukavice pánské

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

•  Lehké závodní rukavice
•  Ideální rukavice pro trénink i závody
•  Optimální ventilace a úchop

H0941

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6/S–9/XL
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan 
/ 4 směrný streč / Materiál 2: 55% nylon / 45% polyuretan / 
Materiál 3: 100% polyester

Triac Light rukavice dámské

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

•  Lehké závodní rukavice
•  Ideální rukavice pro trénink i závody
•  Optimální ventilace a úchop

H0946

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / 
Materiál 2: 80% polyester / 20% polyuretan (0.75mm) / 
Materiál 3: 100% polyester

Triac GTX Infinium over mitt 
palčáky unisex

Skutečně jedinečný produkt vyvinutý firmou Swix. Tyto palčáky lze 
nosit přes závodní rukavice, a to není všechno; lze je nosit i přes 
poutka lyžařských holí. Každý, kdo bere běžecké lyžování vážně 
a alespoň někdy si na sebe připne závodní číslo, by měl mít jeden 
pár těchto rukavic. Když se po pár kilometrech ruce zahřejí, jedním 
pohybem snadno palčáky sundáte a uložíte do kapsy. Jakmile si na 
ně zvyknete, už bez nich nebudete chtít být.

• Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, vysoce 
prodyšná

•  Pro nošení přes tenčí rukavice a poutka holí jako extra 
ochranná a izolační vrstva

•  Snadné svlékání pomocí jedné ruky
•  Lepená vnitřní izolace
•  Ergonomický elastický střih

H0390

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / 
Materiál 2: 80% polyester / 20% polyuretan (0.75mm) / 
Materiál 3: 100% polyester

Triac GTX Infinium rukavice unisex

Špičkové, teplé závodní rukavice s technologií Gore-Tex®  
Infinium™. Prémiová syntetická kůže na dlani, větru a vodě 
odolný, tepelně izolovaný hřbet rukavic. Chytře vyztužené pro 
dlouhou životnost. Úchop se vstřikovaným silikonem a spoustu 
dalších promyšlených funkčních detailů.

•  Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, vysoce 
prodyšná

•  Prémiový syntetický semiš o tloušťce 0,8 mm na vnitřní straně 
dlaně

•  Lepená izolace na hřbetu rukavice
•  Nesmekavý silikonový úchop
•  Ergonomický elastický střih
•  Špička ukazováčku umožňuje používání displeje

H0830

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
80% polyester / 20% polyuretan (0.75mm) / Materiál 3: 96% 
polyester / 4% elastane / Materiál 4: 100% polyester

Triac GTX Infinium rukavice-
palčáky unisex

Špičkové, teplé závodní rukavice/palčáky s technologií GoreTex® 
Infinium™. Prémiová syntetická kůže na dlani, větru a vodě 
odolný, tepelně izolovaný hřbet rukavic. Chytře vyztužené pro 
dlouhou životnost. Úchop se vstřikovaným silikonem a spousta 
dalších promyšlených funkčních detailů.

•  Technologie Gore Tex® Infinium™ odolná vodě a větru, vysoce 
prodyšná

•  Prémiový syntetický semiš o tloušťce 0,8 mm na vnitřní straně 
dlaně

•  Lepená izolace na hřbetu rukavice
•  Nesmekavý silikonový úchop
•  Ergonomický elastický střih

H0840

Barva
Black – 10000
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LEGACY
Kolekce plná vzpomínek, nostalgie, klasického designu  
a výjimečné kvality. Inspirováno naším dědictvím. 
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2:  
92 % polyester, 8 % elastan / Materiál 3: 90/10 RDS kachní peří 

Legacy Down péřový anorak dámský 13266

Péřový anorak Legacy je inspirován dlouhou tradicí norského 
běžeckého lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací 
svým konceptem kolekce Legacy. Tato bunda je univerzální, 
lehká a pohodlná střední nebo svrchní vrstva. Izolace v podobě 
kachního prachového peří a ostatních pírek v poměru 90/10 
RDS s plnivostí 700 Cuin zaručuje vysokou kvalitu tohoto 
výrobku. Velké náprsní kapsa se zip a zip ve švu na pravé straně 
pro snadné oblékání a svlékání. Tato bunda je navržena pro 
milovníky čistých linií, promyšleného a nadčasového designu. 
Perfektní volba pro lyžaře, jejichž tempo je pomalejší.

•  Zip v pravém bočním švu pro snadné oblékání a svlékání
•  Náprsní kapsa se zipem
•  Plnivost 700 Cuin
•  Náplň: 90 % prachové peří/ 10 % ostatní pírka RDS certifikace

Barva
Sand – 02300

NOVINKA

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: 100% bavlna / PFD + tenký zátěr PU + WR6 
+ Sanfor

Legacy anorak dámský 12036

Anorak Legacy je inspirován dlouhou tradicí norského běžeckého 
lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na 
výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací svým 
konceptem kolekce Legacy. Tato bunda je vyrobena pro milovníky 
běžeckého lyžování v pozvolném a odpočinkovém tempu a 
tomuto předpokladu odpovídá i volba detailů a materiálu. 
Hlavním materiálem je bavlna s tenkým PU zátěrem. Obvod 
kapuce a spodní lem bundy lze nastavit pomocí stahovací 
elastické šňůrky. Náprsní kapsa a dvě kapsy na ruce se zipy. 
Nastavení konce rukávů a celorozepínací zip na levé straně.

•  Měkký bavlněný materiál s tenkým PU zátěrem
•  Lehký hlavní materiál 
•  Nastavitelná kapuce a spodní lem 
•  3 kapsy – jedna náprsní a dvě klasické přední

Barva
Snow white – 25000

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: 100% bavlna / PFD + tenký zátěr PU + WR6 
+ Sanfor

Legacy anorak pánský 12031

Anorak Legacy je inspirován dlouhou tradicí norského běžeckého 
lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na 
výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací svým 
konceptem kolekce Legacy. Tato bunda je vyrobena pro milovníky 
běžeckého lyžování v pozvolném a odpočinkovém tempu a 
tomuto předpokladu odpovídá i volba detailů a materiálu. 
Hlavním materiálem je bavlna s tenkým PU zátěrem. Obvod 
kapuce a spodní lem bundy lze nastavit pomocí stahovací 
elastické šňůrky. Náprsní kapsa a dvě kapsy na ruce se zipy. 
Nastavení konce rukávů a celorozepínací zip na levé straně.

•  Měkký bavlněný materiál s tenkým PU zátěrem
•  Lehký hlavní materiál 
•  Nastavitelná kapuce a spodní lem 
•  3 kapsy – jedna náprsní a dvě klasické přední

Barva
Snow white – 25000

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester, 8 % elastan / Materiál 2: 100 % polyamid / Materiál 3:  
93 % vlna / Materiál 4: 86 % polyester, 14 % elastan

Legacy bunda pánská 12011

Bunda Legacy je inspirována dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tato bunda je speciálně navržena pro 
milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a materiály pro její výrobu pocházejí ze Švýcarska a 
Japonska. Panely na ramenou a loktech s exkluzivním vzhledem krtčí kůže. Elastická stahovací šňůrka v 
pase a kapsy na zip, jsou dalšími praktickými detaily, které tato bunda nemůže postrádat. 

•  Hlavní tkanina vyrobená z Econylu
•  Směs vlněných materiálů doplněných o panely se vzhledem „krtčí kůže“
•  Exkluzivní tkaniny vyrobené ve Švýcarsku a Japonsku
•  Elastické vsadky na manžetách rukávů

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester, 8 % elastan / Materiál 2: 100 % polyamid / Materiál 3:  
93 % vlna / Materiál 4: 86 % polyester, 14 % elastan

Legacy bunda dámská 12016

Bunda Legacy je inspirována dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tato bunda je speciálně navržena pro 
milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a materiály pro její výrobu pocházejí ze Švýcarska a 
Japonska. Panely na ramenou a loktech s exkluzivním vzhledem krtčí kůže. Elastická stahovací šňůrka v 
pase a kapsy na zip, jsou dalšími praktickými detaily, které tato bunda nemůže postrádat. 

•  Hlavní tkanina vyrobená z Econylu
•  Směs vlněných materiálů doplněných o panely se vzhledem „krtčí kůže“
•  Exkluzivní tkaniny vyrobené ve Švýcarsku a Japonsku
•  Elastické vsadky na manžetách rukávů

Barva
Snow white – 25000

Sand – 02300

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 2: 95% merino vlna / 5% elastan

Legacy kalhoty pánské 22011

Kalhoty Legacy jsou inspirována dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tyto kalhoty jsou speciálně navrženy 
pro milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a materiály pro jejich výrobu pocházejí z Evropy. 
Zadní panely jsou vyrobené z teplého a pružného vlněného materiálu. Elastická stahovací šňůrka v pase a 
kapsa na zip. Praktické detaily, které naprosto uspokojí vaše potřeby.

•  Hlavní tkanina vyrobená z Econylu
•  Směs vlněných materiálů
•  Původ materiálů v Europě
•  Rozepínání nohavic na zip

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 2: 95% merino vlna / 5% elastan

Legacy kalhoty dámské 22016

Kalhoty Legacy jsou inspirována dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tyto kalhoty jsou speciálně navrženy 
pro milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a materiály pro jejich výrobu pocházejí z Evropy. 
Zadní panely jsou vyrobené z teplého a pružného vlněného materiálu. Elastická stahovací šňůrka v pase a 
kapsa na zip. Praktické detaily, které naprosto uspokojí vaše potřeby.

•  Hlavní tkanina vyrobená z Econylu
•  Směs vlněných materiálů
•  Původ materiálů v Europě
•  Rozepínání nohavic na zip

Barva
Snow white – 25000

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy merino triko dl. rukáv pánské 40741

Legacy Merino je funkční triko s dlouhým rukávem, které je inspirováno dlouhou tradicí norského 
běžeckého lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. Právě do 
tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Výrobek z vysoce kvalitního přírodního vlákna 
Merino, které je jemné, hřejivé a prodyšné. Vynikající základní vrstva. Kontrastní panely na pažích, 
nápletech rukávů a bocích. Plošný tisk materiálu v podobě loga L spojuje tento model s historií a logem 
běžeckých holí ze 70. let. 

•  Funkční spodní prádlo z měkkého a hřejivého vlněného vlákna Merino
•  Celoplošný potisk symbolu L, který je inspirovaný logem lyžařských holí 70. let
•  Kontrastní panely na rukávech
•  Vlastní odznak s logem Legacy

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy merino triko dl. rukáv dámské 40746

Legacy Merino je funkční triko s dlouhým rukávem, které je inspirováno dlouhou tradicí norského 
běžeckého lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. Právě do 
tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Výrobek z vysoce kvalitního přírodního vlákna 
Merino, které je jemné, hřejivé a prodyšné. Vynikající základní vrstva. Kontrastní panely na pažích, 
nápletech rukávů a bocích. Plošný tisk materiálu v podobě loga L spojuje tento model s historií a logem 
běžeckých holí ze 70. let. 

•  Funkční spodní prádlo z měkkého a hřejivého vlněného vlákna Merino
•  Celoplošný potisk symbolu L, který je inspirovaný logem lyžařských holí 70. let
•  Kontrastní panely na rukávech
•  Vlastní odznak s logem Legacy

Barva
Snow white – 25000

Black – 10000

NOVINKA

PP  •  CROSS COUNTRY SKIING  •  LEGACY
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy merino spodní kalhoty pánské 41881

Legacy Merino jsou funkční spodní kalhoty, které jsou inspirovány dlouhou tradicí norského běžeckého 
lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období 
se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Výrobek z vysoce kvalitního přírodního vlákna Merino, které je 
jemné, hřejivé a prodyšné. Vynikající základní vrstva.

•  Funkční spodní prádlo z měkkého a hřejivého vlněného vlákna Merino
•  Celoplošný potisk symbolu L, který je inspirovaný logem lyžařských holí 70. let
•  Klín v rozkroku pro skvělou pohyblivost
•  Vlastní odznak s logem Legacy

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy merino spodní kalhoty dámské 41886

Legacy Merino jsou funkční spodní kalhoty, které jsou inspirovány dlouhou tradicí norského běžeckého 
lyžování. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období 
se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Výrobek z vysoce kvalitního přírodního vlákna Merino, které je 
jemné, hřejivé a prodyšné. Vynikající základní vrstva.

•  Funkční spodní prádlo z měkkého a hřejivého vlněného vlákna Merino
•  Celoplošný potisk symbolu L, který je inspirovaný logem lyžařských holí 70. let
•  Klín v rozkroku pro skvělou pohyblivost
•  Vlastní odznak s logem Legacy

Barva
Snow white – 25000

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy svetr s rolákem pánský 16411

Pletený svetr Legacy je inspirován dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tento svetr je speciálně navržený pro 
milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a je vyrobený ze 100 % Merino vlny. Svetr nese motiv 
lilie, která se také nacházela na lyžařských holích 70 let. Rolák z žebrovaného úpletu vás udrží v teple 
během velmi chladných dní.

•  Měkké vlákno z Merino vlny
•  Směs hladkého a žebrovaného úpletu
•  Žebrovaný rolák a náplety na rukávech 
•  Retro symbol lilie 

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

Legacy svetr s rolákem dámský 16416

Pletený svetr Legacy je inspirován dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix 
továrnu na výrobu holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na výrobu holí Liljedahl. 
Právě do tohoto období se vrací svým konceptem kolekce Legacy. Tento svetr je speciálně navržený pro 
milovníky běžeckého lyžování v poklidném tempu a je vyrobený ze 100 % Merino vlny. Svetr nese motiv 
lilie, která se také nacházela na lyžařských holích 70 let. Rolák z žebrovaného úpletu vás udrží v teple 
během velmi chladných dní.

•  Měkké vlákno z Merino vlny
•  Směs hladkého a žebrovaného úpletu
•  Žebrovaný rolák a náplety na rukávech 
•  Retro symbol lilie 

Barva
Snow white – 25000

NOVINKA

PP  •  CROSS COUNTRY SKIING  •  LEGACY
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LILJEDAHL 

LILJEDAHL 

Velikosti: S/M, M/L
Složení materiálu: 70% Merino vlna / 30% kašmír

Legacy čepice unisex

Čepice Legacy je inspirována dlouhou tradicí norského běžeckého 
lyžování. V roce 1974 koupil Swix továrnu na výrobu holí 
Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu na 
výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací svým 
konceptem kolekce Legacy. Čepice je upletena ze směsi příze 
Merino vlny a kašmíru, která zvyšuje její jemnost a hřejivost, 
a proto je čepice vhodná pro milovníky běžeckého lyžování v 
poklidném tempu. Tato čepice má dvojité ohrnutí a je opatřena 
symbolem L, který je inspirován logem lyžařských holí ze 70. let.

•  Čepice ze směsi Merino vlny a kašmíru
•  Žebrovaný úplet pro vaše pohodlí 
•  Dvojité ohrnutí 
•  Dostupná ve dvou velikostech
•  Vlastní odznak s logem Legacy

NOVINKA

46712

Barva
Snow white – 25000

Sand – 02300

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 40 % Merino vlna, 39 % polyamid, 
17 % polyuretan, 4 % elastan / Materiál 2: kozinka (kozí kůže) / 
Materiál 3: 100 % polyester / Materiál 4: 100 % polyester

Legacy rukavice unisex 

Rukavice Legacy jsou inspirovány dlouhou tradicí norského 
běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix továrnu na výrobu 
holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu 
na výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací svým 
konceptem kolekce Legacy. Tyto rukavice udrží vaše ruce v 
teple a suchu. Neoprenové manžety s nastavením na suchý zip 
zaručují, že vám rukavice dokonale padnou. Design je určený pro 
všechny, kteří milují čisté linie a nadčasovost. 

•  Teplé rukavice s hlavním materiálem značky Schoeller®

•  PrimaLoft® Gold P.U.R.E. izolace v gramáži 80 g
•  Přírodní kůže na dlani pro dokonalé pohodlí 
•  Elastické manžety s nastavením na suchý zip pro vaše pohodlí 

NOVINKA

H0480

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 40 % Merino vlna, 39 % polyamid, 
17 % polyuretan, 4 % elastan / Materiál 2: kozinka (kozí kůže) / 
Materiál 3: 100 % polyester / Materiál 4: 100 % polyester

Legacy rukavice-palčáky unisex

Rukavice Legacy jsou inspirovány dlouhou tradicí norského 
běžeckého lyžování. V roce 1974 koupil Swix továrnu na výrobu 
holí Liljedahl. V roce 1974 zakoupila společnost Swix továrnu 
na výrobu holí Liljedahl. Právě do tohoto období se vrací svým 
konceptem kolekce Legacy. Tyto rukavice udrží vaše ruce v 
teple a suchu. Neoprenové manžety s nastavením na suchý zip 
zaručují, že vám rukavice dokonale padnou. Design je určený pro 
všechny, kteří milují čisté linie a nadčasovost. 

•  Teplé rukavice s hlavním materiálem značky Schoeller®

•  PrimaLoft® Gold P.U.R.E. izolace v gramáži 100 g
•  Přírodní kůže na dlani pro dokonalé pohodlí 
•  Elastické manžety s nastavením na suchý zip pro vaše pohodlí 

NOVINKA

H0470

Barva
Black – 10000

CROSS COUNTRY SKIING  •  LEGACY  •  PP
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QUANTUM
Nabízí neomezenou volnost pohybu, navrženo pro aktivity  
s vysokou intenzitou.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance bunda pánská 12091

Quantum performance je oblíbená tréninková bunda pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost je vybavena množstvím reflexních detailů. Nemá 
žádné boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Bunda je vyrobena z velmi pružného a prodyšného 
materiálu, a k vašemu překvapení, nemá žádnou membránu! Přesto podává maximální výkon. Kromě 
tenkého, počesaného a pohodlného materiálu na vnitřní straně límce, není bunda vybavena podšívkou. 
Dvě snadno přístupné kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna kapsa v oblasti spodních zad. 

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě boční kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna zadní kapsa

Barva
Swix red – 99990

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance bunda dámská 12096

Quantum performance je oblíbená tréninková bunda pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost je vybavena množstvím reflexních detailů. Nemá 
žádné boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Bunda je vyrobena z velmi pružného a prodyšného 
materiálu, a k vašemu překvapení, nemá žádnou membránu! Přesto podává maximální výkon. Kromě 
tenkého, počesaného a pohodlného materiálu na vnitřní straně límce, není bunda vybavena podšívkou. 
Dvě snadno přístupné kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna kapsa v oblasti spodních zad. 

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě boční kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna zadní kapsa

Barva
Swix red – 99990

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance vesta pánská 11301

Quantum performance je oblíbená tréninková vesta pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost je vybavena množstvím reflexních detailů. Nemá žádné 
boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Vesta je vyrobena z velmi pružného a prodyšného materiálu, 
a k vašemu překvapení, nemá žádnou membránu! Přesto podává maximální výkon. Kromě tenkého, 
počesaného a pohodlného materiálu na vnitřní straně límce, není vesta vybavena podšívkou. Dvě snadno 
přístupné kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna kapsa v oblasti spodních zad. 

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě boční kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna zadní kapsa

Barva
Swix red – 99990

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance vesta dámská 11306

Quantum performance je oblíbená tréninková vesta pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost je vybavena množstvím reflexních detailů. Nemá žádné 
boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Vesta je vyrobena z velmi pružného a prodyšného materiálu, 
a k vašemu překvapení, nemá žádnou membránu! Přesto podává maximální výkon. Kromě tenkého, 
počesaného a pohodlného materiálu na vnitřní straně límce, není vesta vybavena podšívkou. Dvě snadno 
přístupné kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna kapsa v oblasti spodních zad. 

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě boční kapsy, jedna náprsní kapsa a jedna zadní kapsa

Barva
Swix red – 99990

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance kalhoty pánské 22921

Quantum performance jsou oblíbené tréninkové kalhoty pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost jsou vybaveny množstvím reflexních detailů. Nemají 
žádné boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Kalhoty jsou vyrobené z velmi pružného a prodyšného 
materiálu, a k vašemu překvapení, nemají žádnou membránu! Přesto podávají maximální výkon. Kalhoty 
jsou velmi lehké, protože použitý materiál je bez podšívky. Dvě snadno přístupné kapsy v přední části.

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě kapsy v pase

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 97% polyester / 3% elastan

Quantum Performance kalhoty dámské 22926

Quantum performance jsou oblíbené tréninkové kalhoty pro různé sportovní aktivity včetně běžeckého 
lyžování a běhu. Pro vaši maximální bezpečnost jsou vybaveny množstvím reflexních detailů. Nemají 
žádné boční švy a zajistí vám tak optimální pohodlí. Kalhoty jsou vyrobené z velmi pružného a prodyšného 
materiálu, a k vašemu překvapení, nemají žádnou membránu! Přesto podávají maximální výkon. Kalhoty 
jsou velmi lehké, protože použitý materiál je bez podšívky. Dvě snadno přístupné kapsy v přední části.

•  Prodyšný a pružný materiál bez membrány 
•  YKK® zipy
•  Dvě kapsy v pase

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Swix Katalog 22/23 35

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   35Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   35 04.01.2022   13:2204.01.2022   13:22



Velikosti: S/M, M/L
Složení materiálu: Materiál 1: 50% Merino vlna /  
Materiál 2: 50% akryl

Quantum čepice unisex 

Quantum je univerzální čepice pro rychlou jízdu na běžkách.  
S logem Swix vpředu a kontrastním pruhem na spodním lemu. 
Švy v horní části pro optimální střih.

•  Čepice je vyrobena z měkké Merino vlny a akrylové příze
•  Úplet pro optimální pohodlí
•  Logo Swix s kontrastním pruhem

NOVINKA

46717

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 86% polyester / 14% elastan

Quantum Ultrawicking NTS  
(Next-To-Skin) mikina dámská

Quantum Ultrawicking NTS (Next-To-Skin) je kombinovaná 
spodní a střední vrstva, tzv. 1,5 vrstva. Tuto mikinu můžete nosit 
přímo na tělo a zkombinovat s lehkou, větru odolnou bundou 
nebo vestou pro optimální pohodlí. Nedoporučujeme používat v 
kombinaci s membránovými svrchními oděvy. 

•  Oboustranný dvojitý úplet s vysokou hustotou 
•  Počesaná a savá vnitřní strana materiálu dokonale odvádí pot 

a tělesnou vlhkost
•  Dodává neskutečný pocit sucha i za deště
•  Mírně větru odolný a izolační materiál (vlastnosti, které 

využijete při nošení samostatně)

16038

Barva
NOVINKA Bright white – 00000

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 86% polyester / 14% elastan

Quantum Ultrawicking NTS  
(Next-To-Skin) mikina pánská

Quantum Ultrawicking NTS (Next-To-Skin) je kombinovaná 
spodní a střední vrstva, tzv. 1,5 vrstva. Tuto mikinu můžete nosit 
přímo na tělo a zkombinovat s lehkou, větru odolnou bundou 
nebo vestou pro optimální pohodlí. Nedoporučujeme používat v 
kombinaci s membránovými svrchními oděvy. 

•  Oboustranný dvojitý úplet s vysokou hustotou 
•  Počesaná a savá vnitřní strana materiálu dokonale odvádí pot 

a tělesnou vlhkost
•  Dodává neskutečný pocit sucha i za deště
•  Mírně větru odolný a izolační materiál (vlastnosti, které 

využijete při nošení samostatně)

16033

Barva
NOVINKA Phantom – 12400

PP  •  CROSS COUNTRY SKIING  •  QUANTUM
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DYNAMIC
Typická kolekce značky Swix.  
Odolnost pro milovníky sněhu.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyamid

Dynamic Down péřová bunda pánská 13281

Dynamic Down je klasická péřová bunda. Můžete ji směle navléknout před i po tréninku, nebo jako hřejivou 
alternativu pro sportovní aktivity v pomalejším tempu. Bunda má dvě kapsy se zipy na ruce, vnitřní kapsu 
a nastavitelné stahování spodního lemu. Pevná kapuce má elastický lem, aby správně přilnula k obličeji. 
Reflexní detaily na obou rukávech pro vyšší viditelnost a bezpečnost. 

•  Zateplená prošívaná péřová bunda
•  Náplň: 90/10 šedé kachní prachové peří, plnivost 750 Cuin
•  Elastický lem kapuce spolehlivě přilne a ochrání hlavu
•  Reflexní detaily
•  Rukávy zakončené elastickým obšitím  

Barva
Swix red – 99990

Estate blue – 72105
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyamid

Dynamic Down péřová bunda dámská 13286

Dynamic Down je klasická péřová bunda. Můžete ji směle navléknout před i po tréninku, nebo jako hřejivou 
alternativu pro sportovní aktivity v pomalejším tempu. Bunda má dvě kapsy se zipy na ruce, vnitřní kapsu 
a nastavitelné stahování spodního lemu. Pevná kapuce má elastický lem, aby správně přilnula k obličeji. 
Reflexní detaily na obou rukávech pro vyšší viditelnost a bezpečnost. 

•  Zateplená prošívaná péřová bunda
•  Náplň: 90/10 šedé kachní prachové peří, plnivost 750 Cuin
•  Elastický lem kapuce spolehlivě přilne a ochrání hlavu
•  Reflexní detaily
•  Rukávy zakončené elastickým obšitím  

Barva
Bright white – 00000
Rhubarb red – 94305

Estate blue – 72105

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% Poly+PU / Materiál 2: 100% polyester /  
Materiál 3: 53%PA/47%EA / Materiál 4: 85% polyester / 15% Spandex

Dynamic bunda pánská 12591

Bunda Dynamic byla speciálně navržena pro nadšené sportovce a milovníky běžeckého lyžování. Je 
vyrobena z vysoce prodyšného 3vrstvého softshellu, který je na bočních panelech a manžetách rukávů 
doplněný materiálem s lycrou. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši 
viditelnost, a tím také bezpečnost. Bunda je vybavena náprsní kapsou a zadní kapsou na zip. Vnitřní 
strana límce je podšitá počesanou lycrou, která uchovává teplo a poskytuje pocit pohodlí. Elastická šňůrka 
pro stahování na spodním lemu bundy zajistí, že vám bunda dokonale padne.

•  Výrobek nese označení „body mapped“, jeho konstrukce obsahuje strategicky rozmístěné panely s 
membránou dle potřeb vašeho těla

•  Hlavní materiál je 3vrstvý lepený softshell s vysokou prodyšností MVP25K 
•  Stahování spodního lemu bundy
•  Reflexní detaily

Barva
Swix red – 99990

Dark olive – 48000
Olympian blue – 72107

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% Poly+PU / Materiál 2: 100% polyester /  
Materiál 3: 53%PA/47%EA / Materiál 4: 85% polyester / 15% Spandex

Dynamic bunda dámská 12596

Bunda Dynamic byla speciálně navržena pro nadšené sportovce a milovníky běžeckého lyžování. Je 
vyrobena z vysoce prodyšného 3vrstvého softshellu, který je na bočních panelech a manžetách rukávů 
doplněný materiálem s lycrou. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši 
viditelnost, a tím také bezpečnost. Bunda je vybavena náprsní kapsou a zadní kapsou na zip. Vnitřní 
strana límce je podšitá počesanou lycrou, která uchovává teplo a poskytuje pocit pohodlí. Elastická šňůrka 
pro stahování na spodním lemu bundy zajistí, že vám bunda dokonale padne.

•  Výrobek nese označení „body mapped“, jeho konstrukce obsahuje strategicky rozmístěné panely s 
membránou dle potřeb vašeho těla

•  Hlavní materiál je 3vrstvý lepený softshell s vysokou prodyšností MVP25K 
•  Stahování spodního lemu bundy
•  Reflexní detaily

Barva
Bright white – 00000

Swix red – 99990
Dark olive – 48000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100%Poly+PU / Materiál 2: 100% polyester / Materiál 3: 53%PA/47%EA 
/ Materiál 4: 85% polyester / 15% Spandex

Dynamic kalhoty pánské 22941

Kalhoty Dynamic byly speciálně navrženy pro nadšené sportovce, milovníky běžeckého lyžování. Jsou 
vyrobeny z vysoce prodyšného 3vrstvého softshellu, který je na zadních panelech a zakončení nohavic 
doplněný materiálem s lycrou. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši 
viditelnost a bezpečnost. Kalhoty se dvěma kapsami na zip. Elastická šňůrka pro stahování v pase zajistí, 
že vám kalhoty dokonale padnou.

•  Výrobek nese označení „body mapped“, jeho konstrukce obsahuje strategicky rozmístěné panely s 
membránou dle potřeb vašeho těla

•  Hlavní materiál je 3vrstvý lepený softshell s vysokou prodyšností MVP25K 
•  Stahování a dvě kapsy na zip v pase
•  Rozepínání nohavic na zip
•  Reflexní detaily

Barva
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100%Poly+PU / Materiál 2: 100% polyester / Materiál 3: 53%PA/47%EA 
/ Materiál 4: 85% polyester / 15% Spandex

Dynamic kalhoty dámské 22946

Kalhoty Dynamic byly speciálně navrženy pro nadšené sportovce, milovníky běžeckého lyžování. Jsou 
vyrobeny z vysoce prodyšného 3vrstvého softshellu, který je na zadních panelech a zakončení nohavic 
doplněný materiálem s lycrou. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši 
viditelnost a bezpečnost. Kalhoty se dvěma kapsami na zip. Elastická šňůrka pro stahování v pase zajistí, 
že vám kalhoty dokonale padnou.

•  Výrobek nese označení „body mapped“, jeho konstrukce obsahuje strategicky rozmístěné panely s 
membránou dle potřeb vašeho těla

•  Hlavní materiál je 3vrstvý lepený softshell s vysokou prodyšností MVP25K 
•  Stahování a dvě kapsy na zip v pase
•  Rozepínání nohavic na zip
•  Reflexní detaily

Barva
Bright white – 00000

Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyamid

Dynamic Down péřová bunda dětská 13282

Dynamic Down je klasická péřová bunda. Můžete ji směle navléknout před i po tréninku, nebo jako hřejivou 
alternativu pro sportovní aktivity v pomalejším tempu. Bunda má dvě kapsy se zipy na ruce, vnitřní kapsu 
a nastavitelné stahování spodního lemu. Pevná kapuce má elastický lem, aby správně přilnula k obličeji. 
Reflexní detaily na obou rukávech pro vyšší viditelnost a bezpečnost. 

•  Zateplená prošívaná péřová bunda
•  Náplň: 90/10 šedé kachní prachové peří, plnivost 750 Cuin
•  Elastický lem kapuce spolehlivě přilne a ochrání hlavu
•  Reflexní detaily
•  Rukávy zakončené elastickým obšitím  

Barva
Rhubarb red – 94305 

Olympian blue – 72107

NOVINKA

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 92% polyester / 8% elastan

Dynamic bunda dětská 12792

Bunda Dynamic byla navržena pro mladé naděje běžeckého lyžování. Je vyrobena z pohodlného 
strečového softshellu tak, aby zajistila maximální svobodu pohybu. Hlavní materiál je lehký a pružný, s 
reflexními detaily vpředu, na rukávech i na zádech, které zvyšují vaši viditelnost, a tím také bezpečnost. 
Bunda je vybavena dvěma kapsami na ruce se zipy. Ochrana zipu proti poškrábání brady pro pocit 
pohodlí.

•  Pružný softshellový materiál 
•  Přední kapsy na ruce se zipy 
•  Reflexní detaily 
•  Elastické manžety na konci rukávů

Barva
Swix red – 99990

Olympian blue – 72107

NOVINKA
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 92% polyester / 8% elastan

Dynamic kalhoty dětské 22962

Kalhoty Dynamic byly navrženy pro mladé naděje běžeckého lyžování a všestranné využití. Jsou vyrobeny 
z pohodlného softshellu vpředu a doplněny pružnými zadními panely tak, aby zajistily maximální svobodu 
pohybu. Hlavní materiál je lehký a pružný, s reflexními detaily, které zvyšují vaši viditelnost, a tím také 
bezpečnost. Rozepínání nohavic na zip a elastické zakončení pro optimální pocit pohodlí.

•  Pružný softshellový materiál
•  Dvě kapsy na zip v pase
•  Rozepínání nohavic na zip
•  Reflexní detaily 

Barva
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: 4/S–7/XL
Složení materiálu: Materiál 1: 83% polyamid / 17% elastan / Materiál 2: 88% polyester / 12% elastan 
/ Materiál 3: 60% polyamid / 40% polyuretan / Materiál 4: 80% bavlna / 20% polyester / Materiál 5: 
100% polyester / Materiál 6: 87% polyamid / 13% elastan / Materiál 7: 100% polyester

Steady rukavice dětské

Cenově nejdostupnější dětské rukavice značky Swix. Minimalistický a čistý vzhled. Pevné a pružné švy na 
kvalitním semiši a netkaná izolace z mikrovláken namísto pěny. Kvalitní model za velmi přijatelnou cenu.

•  Elastický a izolační hřbet rukavice
•  40 g/m2 syntetických mikrovláken
•  Dlaň z mikro semiše o tloušťce 0,6 mm 
•  Překrývané prošívání na prstech pro větší pohodlí a lepší úchop
•  Syntetická manžeta s vlákny proti otlakům

H0282

Barva
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Přední strana: Gore Windstopper® 3vrstvý 100 % polyester a 100 % polyesterové 
mikrovlákno / Zadní strana: 80 % polyamid, 20 % spandex / Podšívka: 90 % nylon, 10 % spandex

Evolution GTX Infinium bunda pánská 15221

Řada Evolution je založena na stejné technologické konstrukci, uspořádání materiálů, střihu a 
vlastnostech, jako uznávaná a chválená řada ProFit Revolution, která je tak oblíbená mezi zapřisáhlými a 
oddanými milovníky běžeckého lyžování. Představuje to nejlepší ze dvou světů: větru odolné mikrovlákno, 
které je prodyšné a materiál Gore-Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru a 
vodě a zároveň prodyšnost. Pružná podšívka ze síťoviny zachycuje vzduch uvnitř a poskytuje dostatečnou 
izolaci pro většinu zimních tréninků.

•  Materiál Gore-Tex® Infinium™ odolný větru a vodě na přední části a horní části ramen
•  Mikrovlákno s vysokou hustotou tkaní, odolné proti větru a přirozeně prodyšné, pod rukávy a v zadní části
• Elastický CAD tkaný středový zadní panel
•  Plně podšitá elastickou síťovinou
•  Reflexní detaily
•  Dvojité přední kapsy
•  Elastické vnitřní manžety
•  Dokonalé detaily a zpracování

Barva
NOVINKA Rhubarb red – 94305

NOVINKA Estate blue – 72105
Black – 10000 

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Přední strana: Gore Windstopper® 3vrstvý 100 % polyester a 100 % polyesterové 
mikrovlákno / Zadní strana: 80 % polyamid, 20 % spandex / Podšívka: 90 % nylon, 10 % spandex

Evolution GTX Infinium bunda dámská 15226

Řada Evolution je založena na stejné technologické konstrukci, uspořádání materiálů, střihu a 
vlastnostech, jako uznávaná a chválená řada ProFit Revolution, která je tak oblíbená mezi zapřisáhlými a 
oddanými milovníky běžeckého lyžování. Představuje to nejlepší ze dvou světů: větru odolné mikrovlákno, 
které je prodyšné a materiál Gore-Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru a 
vodě a zároveň prodyšnost. Pružná podšívka ze síťoviny zachycuje vzduch uvnitř a poskytuje dostatečnou 
izolaci pro většinu zimních tréninků.

•  Materiál Gore-Tex® Infinium™ odolný větru a vodě na přední části a horní části ramen
•  Mikrovlákno s vysokou hustotou tkaní, odolné proti větru a přirozeně prodyšné, pod rukávy a v zadní části
• Elastický CAD tkaný středový zadní panel
•  Plně podšitá elastickou síťovinou
•  Reflexní detaily
•  Dvojité přední kapsy
•  Elastické vnitřní manžety
•  Dokonalé detaily a zpracování

Barva
NOVINKA Bright white – 00000
NOVINKA Rhubarb red – 94305

NOVINKA Estate blue – 72105
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Velikosti: S–XXXL + S Long–XXXL Long
Složení materiálu: Přední strana: Gore Windstopper® 3vrstvý 100 % polyester a 100 % polyesterové 
mikrovlákno / Zadní strana: 80 % polyamid, 20 % spandex / Podšívka: 90 % nylon, 10 % spandex

Evolution GTX Infinium kalhoty pánské 23521

Řada Evolution je založena na stejné technologické konstrukci, uspořádání materiálů, střihu a 
vlastnostech, jako uznávaná a chválená řada ProFit Revolution, která je tak oblíbená mezi zapřisáhlými a 
oddanými milovníky běžeckého lyžování. Představuje to nejlepší ze dvou světů: větru odolné mikrovlákno, 
které je prodyšné a materiál Gore-Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru a 
vodě a zároveň prodyšnost. Pružná podšívka ze síťoviny zachycuje vzduch uvnitř a poskytuje dostatečnou 
izolaci pro většinu zimních tréninků.

•  Materiál Gore-Tex® Infinium™ odolný větru a vodě
•  Mikrovlákno s vysokou hustotou tkaní, odolné proti větru a přirozeně prodyšné
•  Elastická CAD tkaná zadní strana
•  Plně podšité elastickou síťovinou
•  Reflexní detaily
•  Dvojité přední kapsy
•  Elastické vnitřní manžety
•  Dokonalé detaily a zpracování

Barva
Dark navy – 75100

Black – 10000

Velikosti: XS–XXL + XS Long–XXL Long
Složení materiálu: Přední strana: Gore Windstopper® 3vrstvý 100 % polyester a 100 % polyesterové 
mikrovlákno / Zadní strana: 80 % polyamid, 20 % spandex / Podšívka: 90 % nylon, 10 % spandex

Evolution GTX Infinium kalhoty dámské 23526

Řada Evolution je založena na stejné technologické konstrukci, uspořádání materiálů, střihu a 
vlastnostech, jako uznávaná a chválená řada ProFit Revolution, která je tak oblíbená mezi zapřisáhlými a 
oddanými milovníky běžeckého lyžování. Představuje to nejlepší ze dvou světů: větru odolné mikrovlákno, 
které je prodyšné a materiál Gore-Tex® Infinium™. Tato kombinace nabízí optimální odolnost proti větru a 
vodě a zároveň prodyšnost. Pružná podšívka ze síťoviny zachycuje vzduch uvnitř a poskytuje dostatečnou 
izolaci pro většinu zimních tréninků.

•  Materiál Gore-Tex® Infinium™ odolný větru a vodě
•  Mikrovlákno s vysokou hustotou tkaní, odolné proti větru a přirozeně prodyšné
•  Elastická CAD tkaná zadní strana
•  Plně podšité elastickou síťovinou
•  Reflexní detaily
•  Dvojité přední kapsy
•  Elastické vnitřní manžety
•  Dokonalé detaily a zpracování

Barva
Dark navy – 75100

Black – 10000
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HORIZON
Svěží design, který vás zahřeje v chladném počasí.
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Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / 100% polyuretan / Materiál 2: 100% polyamid / nylon /  
Materiál 3: 90/10 kachní prachové/ostatní peří

Horizon Down péřový kabát dámský 13176

Navrženo speciálně pro ženy! Péřový kabát Horizon Down je hřejivý, vodě odolný a připravený čelit 
skutečně chladné severské zimě.  

•  Prémiový péřový kabát s technickou konstrukcí, kde jsou vnitřní a vnější části odděleny
•  Voděodolná, vysoce prodyšná vnější tkanina
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní peří – kachní peří z etických zdrojů 
•  Plnivost 700 +/- 15 % Cuin
•  Vodoodpudivé zipy YKK®

•  Náprsní kapsa a izolované přední kapsy na zahřátí rukou
•  Nadýchaná kapuce
•  Boční zipy pro rozšíření objemu

Barva
NOVINKA Dark navy – 75100

Swix red – 99990

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid (nylon) / Materiál 2: 91% polyamid / 9% elastan / 
Materiál 3: 100% polyester

Horizon bunda dámská 12486

Horizon je prodyšná hybridní bunda navržená speciálně pro ženy a určená pro trénink o vysoké intenzitě  
v chladných podmínkách. Prošívaná izolace PrimaLoft® na přední straně zajišťuje odolnost proti vodě  
a větru a zároveň dobrou prodyšnost. Zadní díl tvoří technický, větru odolný, vodoodpudivý softshell  
s pevnou strukturou.

•  Přední izolace PrimaLoft® Silver odolná proti větru a vodě
•  Dvě přední kapsy na ruce a jedna kapsa na horní části paže
•  Bunda navržená speciálně pro ženy

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

NOVINKA Bluebell – 72108
Swix red – 99990
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Peach whip
14-1309TCX
YKK 274
Coats C3325  

Peach whip
14-1309TCX
YKK 274
Coats C3325  

Peach whip
14-1309TCX
YKK 274
Coats C3325  

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid / Materiál 2: 92% polyester / 8% elastan /  
Materiál 3: 88% nylon / 12% Spandex

Horizon PrimaLoft® vesta dámská 11346

Horizon PrimaLoft® je vesta navržená speciálně pro ženy. Izolační vrstvu zajišťuje prošívaný materiál 
PrimaLoft® spolu se dvěma vrstvami pevně tkaného nylonu, který je vysoce vodě odolný a termoizolační.  
Strečové panely na bocích zajišťují volnost pohybu. Dvě kapsy na ruce se zipy a měkkou fleecovou 
podšívkou a vnější náprsní kapsa se zipem.

•  Univerzální vesta se dvěma kapsami na ruce a jednou náprsní kapsou 
•  Větru a vodě odolná izolace PrimaLoft® Silver na přední straně 
•  Fleece na vnitřní straně límce
•  Pružné panely na bocích usnadňují volnost pohybu

Barva
Snow white – 25000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid (nylon) / Materiál 2: 91% polyamid / 9% elastan / 
Materiál 3: 100% polyester

Horizon kalhoty dámská 22886

Horizon jsou prodyšné hybridní kalhoty navržené speciálně pro ženy a určené pro trénink o vysoké 
intenzitě v chladných podmínkách. Prošívaná izolace PrimaLoft® na přední straně zajišťuje odolnost proti 
vodě a větru a zároveň dobrou prodyšnost. Zadní díl tvoří technický, větru odolný, vodoodpudivý softshell 
s pevnou strukturou.

•  Přední izolace PrimaLoft® Silver odolná proti větru a vodě
•  Dvě přední kapsy a jedna kapsa vzadu
•  Kalhoty navržené speciálně pro ženy

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

NOVINKA Bluebell – 72108
Swix red – 99990
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Velikosti: 6–9
Složení materiálu: Materiál 1: 100% nylon / Materiál 2: syntetický semiš – mikrovlákno /  
Materiál 3: PrimaLoft® P.U.R.E. 80 g (hřbet rukavice) / Izolace: PrimaLoft® Gold 60 g (dlaň)

Horizon rukavice - palčáky dámské H0006

Hřejivé a měkké dámské rukavice-palčáky. Rukavice na běžky s fleecovou podšívkou a polstrováním 
vhodné pro trénink v chladnějších podmínkách. Elastická manžeta kolem zápěstí a měkký materiál na 
dlani poskytuje větší pohodlí.

•  Elastická manžeta na zápěstí
•  Panel pro otírání nosu na palci
•  Izolace PrimaLoft® P.U.R.E. 80 g na hřbetu ruky
•  Izolace PrimaLoft® Gold 60 g na dlani ideální rukavice pro trénink v chladnějších podmínkách.  

Elastické manžety rukávů optimálně přilnou k zápěstí. Měkký materiál na dlani zvýší pohodlí nošení. 

Barva
Lake blue – 75400

NOVINKA

Velikosti: OS
Složení materiálu: 100% akryl

Horizon čepice dámská 46456

Čepice Horizon je hrubě pletená čepice, která má jediný cíl: udržet vás v teple i v těch nejchladnějších 
podmínkách. Navržena v trendy sezónní barvě s logem Swix vpředu. 

•  Pletená, objemná čepice
•  Měkký akryl
•  Nášivka s logem Swix

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400
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FOCUS
Nezbytné vybavení pro intenzivní trénink na běžkách. 
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Velikosti: XS–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3:  
100% polyamid/nylon / Materiál 4: 90/10 kachní prachové/ostatní peří

Focus Down péřová bunda pánská 13161

Péřová bunda Focus Down je výrazným vylepšením předchozích péřových bund Swix. Jedná se o kvalitní, 
peřím plněnou a plně podšitou bundu, která splňuje všechny požadavky prémiového vrchního oděvu. 
Bunda je vhodná do drsných zimních podmínek. Vyvinuta s ohledem na funkčnost, pro podpůrný tým 
zimních atletů jakéhokoli věku nebo úrovně, ale zároveň moderně a stylově, aby vyhovovala každodenním 
zimním příležitostem. Ramena s voděodolnou úpravou pro ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti 
nebo mokrému sněhu.

•  Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapuci / ramenou
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní peří – kachní peří z etických zdrojů 
•  Plnivost 700 +/- 15 % Cuin
•  YKK vodě odolné zipy
•  Plně podšitá bunda
•  Nádýchana kapuce

Barva
Swix red – 99990

Dark navy – 75100
Black – 10000

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3:  
100% polyamid/nylon / Materiál 4: 90/10 kachní prachové/ostatní peří

Focus Down péřová bunda dámská 13166

Péřová bunda Focus Down je výrazným vylepšením předchozích péřových bund Swix. Jedná se o kvalitní, 
peřím plněnou a plně podšitou bundu, která splňuje všechny požadavky prémiového vrchního oděvu. 
Bunda je vhodná do drsných zimních podmínek. Vyvinuta s ohledem na funkčnost, pro podpůrný tým 
zimních atletů jakéhokoli věku nebo úrovně, ale zároveň moderně a stylově, aby vyhovovala každodenním 
zimním příležitostem. Ramena s voděodolnou úpravou pro ochranu proti nepřízni počasí odolávají dešti 
nebo mokrému sněhu.

•  Voděodolný, vysoce prodyšný vnější materiál na kapuci / ramenou
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní peří – kachní peří z etických zdrojů 
•  Plnivost 700 +/- 15 % Cuin
•  YKK vodě odolné zipy
•  Plně podšitá bunda
•  Nádýchana kapuce

Barva
Swix red – 99990

Dark navy – 75100
Black – 10000
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Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: 86% polyamid / 15% elastan 170 g/m2

Focus bunda pánská 12314

Focus je řada produktů vyvinutá pro zimní aktivity s vysokou intenzitou. Lehké, větru odolné oblečení 
představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. Bunda i kalhoty z této řady jsou celé vyrobeny  
z pokročilé 4-směrně elastické tkaniny a neobsahují žádné podšívky ani vnitřní tkaniny. Bez otevřených 
strečových panelů na zádech.

•  Lehká, ale pevná a odolná softshellová tkanina
•  Osnovní pletenina s vysokou hustotou, strečová do všech směrů
•  Neomezená prodyšnost bez membrány
•  Absolutní svoboda pohybu
•  Klasické rozložení předních kapes

Barva
NOVINKA Olympian blue – 72107

Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 86% polyamid / 15% elastan 170 g/m2

Focus bunda dámská 12318

Focus je řada produktů vyvinutá pro zimní aktivity s vysokou intenzitou. Lehké, větru odolné oblečení 
představuje milník ve svobodě pohybu a prodyšnosti. Bunda i kalhoty z této řady jsou celé vyrobeny  
z pokročilé 4-směrně elastické tkaniny a neobsahují žádné podšívky ani vnitřní tkaniny. Bez otevřených 
strečových panelů na zádech.

•  Lehká, ale pevná a odolná softshellová tkanina
•  Osnovní pletenina s vysokou hustotou, strečová do všech směrů
•  Neomezená prodyšnost bez membrány
•  Absolutní svoboda pohybu
•  Klasické rozložení předních kapes

Barva
NOVINKA Bluebell – 72108

Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 86% polyamid / 14% elastan / Materiál 2: 67% nylon / 33% Spandex

Focus Warm vesta pánská 11211

Focus Warm je všestranně použitelná vesta. Skvěle funguje jako střední vrstva v chladných dnech nebo 
samostatně jako vrchní vrstva při intenzivním tréninku. Vyrobena ze strečového materiálu s panelem 
na hrudi ze 4-směrného streče, který je rychleschnoucí a bez membrány, která by snižovala prodyšnost. 
Náprsní kapsa a reflexní detaily.

•  Hlavní tkanina s česanou vnitřní stranou
•  Rychleschnoucí strečový materiál na hrudníku pro optimální pohodlí
•  Límec s česanou vnitřní stranou
•  Náprsní kapsa se zipem 

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 86% polyamid / 14% elastan / Materiál 2: 67% nylon / 33% Spandex

Focus Warm vesta dámská 11216

Focus Warm je všestranně použitelná vesta. Skvěle funguje jako střední vrstva v chladných dnech nebo 
samostatně jako vrchní vrstva při intenzivním tréninku. Vyrobena ze strečového materiálu s panelem 
na hrudi ze 4-směrného streče, který je rychleschnoucí a bez membrány, která by snižovala prodyšnost. 
Náprsní kapsa a reflexní detaily.

•  Hlavní tkanina s česanou vnitřní stranou
•  Rychleschnoucí strečový materiál na hrudníku pro optimální pohodlí
•  Límec s česanou vnitřní stranou
•  Náprsní kapsa se zipem 

Barva
Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 86% polyamid / 14% elastan / 250g/m2 / Materiál 2: 67% nylon / 33% 
elastan / 75g/m2

Focus Wind elastické kalhoty pánské 22461

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou a velmi pohodlným 
česaným froté uvnitř, které zachycuje vrstvu izolačního vzduchu a zároveň odvádí vlhkost od pokožky. 
Oproti kalhotám Focus Warm mají na přední straně stehen látku s vysokou hustotou, díky které je přední 
strana přirozeně odolná vůči větru a vodě. Není zde žádná větru odolná membrána, která by bránila 
prodyšnosti materiálu. Povrch s látkou o vysoké hustotě snižuje pronikání větru a omezuje větrný chlad. 
Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně 
prodyšné, membránové alternativy. 

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Velmi hřejivý materiál i přes svou nízkou hmotnost
•  Dvouvrstvý česaný fleece na vnitřní straně
•  Odolné nylonové vlákno na vrchní straně
•  Větru a vodě odolný, prodyšný materiál bez membrány na přední straně stehen

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 86% polyamid / 14% elastan / 250g/m2 / Materiál 2: 67% nylon / 33% 
elastan / 75g/m2

Focus Wind elastické kalhoty dámské 22466

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou a velmi pohodlným 
česaným froté uvnitř, které zachycuje vrstvu izolačního vzduchu a zároveň odvádí vlhkost od pokožky. 
Oproti kalhotám Focus Warm mají na přední straně stehen látku s vysokou hustotou, díky které je přední 
strana přirozeně odolná vůči větru a vodě. Není zde žádná větru odolná membrána, která by bránila 
prodyšnosti materiálu. Povrch s látkou o vysoké hustotě snižuje pronikání větru a omezuje větrný chlad. 
Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně 
prodyšné, membránové alternativy. 

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Velmi hřejivý materiál i přes svou nízkou hmotnost
•  Dvouvrstvý česaný fleece na vnitřní straně
•  Odolné nylonové vlákno na vrchní straně
•  Větru a vodě odolný, prodyšný materiál bez membrány na přední straně stehen

Barva
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 86% polyamid / 14% elastan / 250g/m2

Focus Warm elastické kalhoty pánské 22451

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou a velmi pohodlným 
česaným froté uvnitř, které zachycuje vrstvu izolačního vzduchu a zároveň odvádí vlhkost od pokožky.
Není zde žádná větru odolná membrána, která by bránila prodyšnosti materiálu. Povrch s látkou o vysoké 
hustotě snižuje pronikání větru a omezuje větrný chlad. Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace 
pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně prodyšné, membránové alternativy. 

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Velmi hřejivý materiál i přes svou nízkou hmotnost
•  Dvouvrstvý česaný fleece na vnitřní straně
•  Odolné nylonové vlákno na vrchní straně

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 86% polyamid / 14% elastan / 250g/m2

Focus Warm elastické kalhoty dámské 22456

Kalhoty Focus Wind jsou vyrobeny z pokročilého dvojitého úpletu s vysokou hustotou a velmi pohodlným 
česaným froté uvnitř, které zachycuje vrstvu izolačního vzduchu a zároveň odvádí vlhkost od pokožky.
Není zde žádná větru odolná membrána, která by bránila prodyšnosti materiálu. Povrch s látkou o vysoké 
hustotě snižuje pronikání větru a omezuje větrný chlad. Z dlouhodobého hlediska je pocit suché ventilace 
pohodlnější než plně větru odolné, ale mnohem méně prodyšné, membránové alternativy. 

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Velmi hřejivý materiál i přes svou nízkou hmotnost
•  Dvouvrstvý česaný fleece na vnitřní straně
•  Odolné nylonové vlákno na vrchní straně

Barva
Black/Bright White – 10041
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Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 82% polyester / 18% elastan / Materiál 2: 80% polyester / 20% elastan

Focus 1-dílná kombinéza pánská 32532

Focus je řada produktů určených pro aktivní sportovce, kteří tráví pro hodiny při velmi intenzivním a 
náročném tréninku. Super elastická závodní kombinéza s konstrukcí perfektně mapující křivky vašeho 
těla podpoří vaše ambice. Toto je základ běžeckého lyžování. Někteří sportovci často vyhledávají závodní 
tempo i během tréninku, kdy závodí pouze sami se sebou. Nic nesmí omezit vaše úsilí a maximální výkon. 

•  Tenká a velmi pružná jednodílná kombinéza
•  Konstrukce z materiálů o různé hustotě tkaní mapuje křivky vašeho těla a tvoří dokonalý funkční celek
•  Kombinace pevných panelů a panelů ze síťoviny 
•  Tvarovaná aerodynamická silueta 
•  Digitální potisk 
•  Zapínání na zip v horní části trupu

Barva
NOVINKA Olympian blue – 72107

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 82% polyester / 18% elastan / Materiál 2: 80% polyester / 20% elastan

Focus 1-dílná kombinéza dámská 32537

Focus je řada produktů určených pro aktivní sportovce, kteří tráví pro hodiny při velmi intenzivním a 
náročném tréninku. Super elastická závodní kombinéza s konstrukcí perfektně mapující křivky vašeho 
těla podpoří vaše ambice. Toto je základ běžeckého lyžování. Někteří sportovci často vyhledávají závodní 
tempo i během tréninku, kdy závodí pouze sami se sebou. Nic nesmí omezit vaše úsilí a maximální výkon. 

•  Tenká a velmi pružná jednodílná kombinéza
•  Konstrukce z materiálů o různé hustotě tkaní mapuje křivky vašeho těla a tvoří dokonalý funkční celek
•  Kombinace pevných panelů a panelů ze síťoviny 
•  Tvarovaná aerodynamická silueta 
•  Digitální potisk 
•  Zapínání na zip v horní části trupu

Barva
NOVINKA Bluebell – 72108
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Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 82% polyester / 18% elastan / Materiál 2: 80% polyester / 20% elastan

Focus 2-dílná kombinéza pánská 32543

Focus je řada produktů určených pro aktivní sportovce, kteří tráví pro hodiny při velmi intenzivním a 
náročném tréninku. Super elastická závodní kombinéza s konstrukcí perfektně mapující křivky vašeho 
těla podpoří vaše ambice. Toto je základ běžeckého lyžování. Někteří sportovci často vyhledávají závodní 
tempo i během tréninku, kdy závodí pouze sami se sebou. Nic nesmí omezit vaše úsilí a maximální výkon. 

•  Tenká a velmi pružná dvoudílná kombinéza
•  Konstrukce z materiálů o různé hustotě tkaní mapuje křivky vašeho těla a tvoří dokonalý funkční celek
•  Kombinace pevných panelů a panelů ze síťoviny 
•  Tvarovaná aerodynamická silueta 
•  Digitální potisk 
•  Zapínání na zip v horní části trupu

Barva
NOVINKA Olympian blue – 72107

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 82% polyester / 18% elastan / Materiál 2: 80% polyester / 20% elastan

Focus 2-dílná kombinéza dámská 32547

Focus je řada produktů určených pro aktivní sportovce, kteří tráví pro hodiny při velmi intenzivním a 
náročném tréninku. Super elastická závodní kombinéza s konstrukcí perfektně mapující křivky vašeho 
těla podpoří vaše ambice. Toto je základ běžeckého lyžování. Někteří sportovci často vyhledávají závodní 
tempo i během tréninku, kdy závodí pouze sami se sebou. Nic nesmí omezit vaše úsilí a maximální výkon. 

•  Tenká a velmi pružná dvoudílná kombinéza
•  Konstrukce z materiálů o různé hustotě tkaní mapuje křivky vašeho těla a tvoří dokonalý funkční celek
•  Kombinace pevných panelů a panelů ze síťoviny 
•  Tvarovaná aerodynamická silueta 
•  Digitální potisk 
•  Zapínání na zip v horní části trupu

Barva
NOVINKA Bluebell – 72108
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Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: 7% polyester / 13% elastan

Focus čepice unisex

Vlastnosti čepice odpovídají celé řadě Focus: jednoduchost, 
lehkost, pružnost a smysluplná funkčnost Dvojitý úplet s česanou 
vnitřní stranou je pohodlný, dobře odvádí vlhkost od pokožky a 
zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte.

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

46518

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: 87% polyester / 13% elastan

Focus čelenka unisex 

Vlastnosti čelenky odpovídají celé řadě Focus: jednoduchost, 
lehkost, pružnost a smysluplná funkčnost. Dvojitý úplet s česanou 
vnitřní stranou je pohodlný, dobře odvádí vlhkost od pokožky a 
zároveň tepelně izoluje. Má vše, co od ní očekáváte.

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

46519

Barva
NOVINKA Marina – 73406

Limoges blue – 72106

Velikosti: OS
Složení materiálu: 90% polyester / 10% elastane

Focus nákrčník unisex

Focus je příjemně měkký, dobře izolující, multifunkční šátek. 
Užijete ho při všech zimních aktivitách, sportu nebo ve volném 
čase. Digitální potisk. Bezešvý tunel z příjemného úpletu. 
Nákrčník lze nosit jako šátek, který brání úniku tepla skrz límec 
nebo jako šátek přes hlavu či ústa, zkrátka se přizpůsobí vašim 
potřebám.

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákno
• Pohodlné vlákno, které dobře odvádí vlhkost
•  Digitální potisk
•  Bezešvý tunel

46436

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 86% polyamid / 14% elastan 
Materiál 2: 100% polyamid / Materiál 3: 78% polyamid / 22% 
polyuretan

Focus rukavice unisex 

Vlastnosti rukavic odpovídají celé řadě Focus; jednoduchost, 
lehkost, pružnost a smysluplná funkčnost. Dvojitý úplet s česanou 
vnitřní stranou je pohodlný, dobře odvádí vlhkost od pokožky a 
zároveň tepelně izoluje. Mají vše, co od nich očekáváte. Silikonové 
gripy na obou stranách rukavic.

•  Lehká a pružná rukavice
•  Česaný elastický žerzej na hřbetu ruky
•  Semišové mikrovlákno o tloušťce 0,8 mm
•  Silikonové gripy na dlani i hřbetu rukavice

H0247

Barva
Bright white – 00000

Rozměry/hmotnost: 45 x 34 x 9 cm / 6 LB
Objem: 2,7 litrů
Složení materiálu: Materiál 1: nylonová síťovina se spandexem  
/ Materiál 2: 70D nylon / polyesterová síťovina

Focus Trail běžecká vesta 
unisex M-L R0307A

Swix Vám představuje vestu Focus, která byla navržena pro 
pohodlí a univerzální využití při náročném tréninku. Měkká a 
prodyšná vesta se přizpůsobí křivkám vašeho těla, nedře a pevně 
sedí i po naplnění. Tři měkké, plně nastavitelné prsní pásky bez 
přezek a těžkých popruhů. Přední kapsy na měkké láhve o objemu 
až 500 ml z pružné síťoviny jsou umístěné tak, aby láhve byly 
stále po ruce, pevně držely a nebránily pohybu. Přední kapsa se 
zipem na mobil. Dvě oboustranně přístupné boční kapsy. Izolované 
hydratační pouzdro s klipem. Dvě vertikální kapsy na zip na 
zádech pro vaše vybavení.

Rozměry/hmotnost: 45 x 34 x 9 cm / 6 LB
Objem: 2,7 litrů
Složení materiálu: Materiál 1: nylonová síťovina se spandexem 
/ Materiál 2: 70D nylon / polyesterová síťovina

Focus Trail běžecká vesta 
unisex S-M R0307B

Swix Vám představuje vestu Focus, která byla navržena pro 
pohodlí a univerzální využití při náročném tréninku. Měkká a 
prodyšná vesta se přizpůsobí křivkám vašeho těla, nedře a pevně 
sedí i po naplnění. Tři měkké, plně nastavitelné prsní pásky bez 
přezek a těžkých popruhů. Přední kapsy na měkké láhve o objemu 
až 500 ml z pružné síťoviny jsou umístěné tak, aby láhve byly 
stále po ruce, pevně držely a nebránily pohybu. Přední kapsa se 
zipem na mobil. Dvě oboustranně přístupné boční kapsy. Izolované 
hydratační pouzdro s klipem. Dvě vertikální kapsy na zip na 
zádech pro vaše vybavení.
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CROSS
Univerzální tréninkové vybavení pro klíčové outdoorové aktivity.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 85% polyester / 15% spandex

Cross bunda pánská 12341

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu, vhodný do různých tréninkových podmínek. Lehká 
termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti tradičním tkaným materiálům. Střih je upraven 
tak, aby padnul každému. Cenově dostupný oděv, který doporučujeme všem, kteří milují různé druhy 
outdoorových aktivit. Vskutku univerzální řada pro opravdové tréninky a celoroční použití. 

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní část a boční panely z prodyšného softshellu bez membrány
•  Dvě přední kapsy 
•  Reflexní detaily

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Dark navy/ Olympian blue – 75105
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 85% polyester / 15% Spandex

Cross bunda dámská 12346

Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu, vhodný do různých tréninkových podmínek. Lehká 
termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti tradičním tkaným materiálům. Střih je upraven 
tak, aby padnul každému. Cenově dostupný oděv, který doporučujeme všem, kteří milují různé druhy 
outdoorových aktivit. Vskutku univerzální řada pro opravdové tréninky a celoroční použití. 

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní část a boční panely z prodyšného softshellu bez membrány
•  Dvě přední kapsy 
•  Reflexní detaily

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

NOVINKA Dark navy/ Rhubarb red – 75120
Estate blue – 72105
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 85% polyester / 15% Spandex

Cross kalhoty pánské 22311

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

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní strana je velmi prodyšná a bez membrány
•  Reflexní detaily

Barva
Dark navy – 75100

Phantom/ Black – 12401

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 85% polyester / 15% Spandex

Cross kalhoty dámské 22316

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

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní strana je velmi prodyšná a bez membrány
•  Reflexní detaily

Barva
Dark navy – 75100

Phantom/ Black – 12401
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Velikosti: 7/S–11/XXL 
Složení materiálu: Materiál 1: Líc: 100 % polyuretan / Svrchní 
část: 100 % polyamid / Materiál 2: 83 % polyamid, 17 % elastan 
/ Materiál 3: 80 % bavlna, 20 % polyester / Materiál 4: 88 % 
polyester, 12 % elastan / Materiál 5: 100% polyester / Izolace: 
100 % polyester – 133 g PrimaLoft® 

Cross rukavice pánské

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

•  Všestranné rukavice na celý rok
•  Izolace PrimaLoft®133 g/m2

•  Příjemný, česaný vnitřek rukavice
•  Ukazováček funguje na dotykových obrazovkách

H0873

Barva
Dark navy – 75100
Phantom – 12400

Velikosti: 6/S–9/XL 
Složení materiálu: Materiál 1: Líc: 100 % polyuretan / Svrchní 
část: 100 % polyamid / Materiál 2: 83 % polyamid, 17 % elastan 
/ Materiál 3: 80 % bavlna, 20 % polyester / Materiál 4: 88 % 
polyester, 12 % elastan / Materiál 5: 100% polyester / Izolace: 
100 % polyester – 133 g PrimaLoft® 

Cross rukavice dámské

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

•  Všestranné rukavice na celý rok
•  Izolace PrimaLoft®133 g/m2

•  Příjemný, česaný vnitřek rukavice
•  Ukazováček funguje na dotykových obrazovkách

H0877

Barva
NOVINKA Dark navy/snow white – 75103

Phantom – 12400

Velikosti: 4–7
Složení materiálu: Materiál 1: 83 % polyamid, 17 % elastan 
/ Materiál 2: 60 % polyamid, 40 % polyuretan (0,75 mm) / 
Materiál 3: 88 % polyester, 12 % elastan / Materiál 4: 100 % 
polyester

Cross rukavice dětské

Cross je všestranná tréninková rukavice pro běžecké lyžování, 
kterou její majitelé ocení. Izolace PrimaLoft® a přidaná vnitřní 
podšívka zajistí maximální teplo a pohodlí při nošení. Materiál 
neobsahuje membránu, která by omezovala jeho přirozenou 
prodyšnost a komfort. Vysoce kvalitní syntetický semiš na dlani 
nabízí dobrý úchop a zvyšuje odolnost materiálu. 

•  Izolace PrimaLoft® Silver 133 g/m2

•  Vysoce kvalitní syntetický semiš na dlani
•  Plně podšité rukavice, bez membrány
•  Ergonomický tvar s tvarovanými prsty

H0874

Barva
Estate blue – 72105
Dark navy – 75100
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 
Materiál 3: 85% polyester / 15% elastan

Cross bunda dětská 12345

Řada Cross představuje klasické oblečení na běžecké lyžování pro aktivní děti a juniory, kteří si při lyžování 
rádi užijí pořádnou rychlost. Perfektně se hodí pro ty, kdo se rozhodli posunout svůj trénink na vyšší 
úroveň a pracovat na budoucím úspěchu. Bunda Cross je klasický kousek ze softshellu, vhodný do různých 
tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti tradičním tkaným 
materiálům.

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní část a boční panely z prodyšného softshellu bez membrány
•  Dvě přední kapsy 
•  Reflexní detaily

Barva
NOVINKA Peach whip – 97100

NOVINKA Lake blue – 75400

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 
Materiál 3: 85% polyester / 15% elastan

Cross kalhoty dětské 22315

Řada Cross představuje klasické oblečení na běžecké lyžování pro aktivní děti a juniory, kteří si při lyžování 
rádi užijí pořádnou rychlost. Perfektně se hodí pro ty, kdo se rozhodli posunout svůj trénink na vyšší úroveň 
a pracovat na budoucím úspěchu. Kalhoty Cross jsou klasickým kouskem ze softshellu, vhodným do 
různých tréninkových podmínek. Lehká termoizolace, elastický materiál a vyšší komfort oproti tradičním 
tkaným materiálům.

•  Hlavní tkanina ze strečového softshellu
•  Prodyšná větru odolná membrána na přední straně
•  Zadní část z prodyšného softshellu bez membrány
•  Reflexní detaily

Barva
Dark navy – 75100
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INFINITY
Klasický design a střih pro aktivní lyžování.
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3: 100% 
polyester

Infinity bunda pánská 15241

Řada Infinity představuje typické oblečení na běžecké lyžování. Je vyrobena tak, aby vydržela a zachovala 
si po generace oceňované vlastnosti i nadčasový styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se  
o oblíbený celoroční tréninkový oděv z odolné a tiché tkaniny, odolné proti vodě a větru, s prodyšnou 
přední stranou, i elastickými prodyšným zadními díly. Oblečení je pohodlné a zajistí vám maximální 
svobodu pohybu nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro klasický trénink, tak pro aktivní turistiku.

•  Prodyšné, větu a vodě odolné přední panely 
•  Přední panel z membrány s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Prodyšný lepený materiál bez membrány na zádech
•  Střední zádový panel strečový ve všech směrech 
•  Podšívka ze síťoviny 
•  Laminované elastické manžety na konci rukávů a nastavitelný lem 
•  Dvě přední kapsy 

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Swix red – 99990
Dark navy/Swix red – 75101

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3: 100% 
polyester

Infinity bunda dámská 15246

Řada Infinity představuje typické oblečení na běžecké lyžování. Je vyrobena tak, aby vydržela a zachovala 
si po generace oceňované vlastnosti i nadčasový styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se  
o oblíbený celoroční tréninkový oděv z odolné a tiché tkaniny, odolné proti vodě a větru, s prodyšnou 
přední stranou, i elastickými prodyšným zadními díly. Oblečení je pohodlné a zajistí vám maximální 
svobodu pohybu nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro klasický trénink, tak pro aktivní turistiku.

•  Prodyšné, větu a vodě odolné přední panely 
•  Přední panel z membrány s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Prodyšný lepený materiál bez membrány na zádech
•  Střední zádový panel strečový ve všech směrech 
•  Podšívka ze síťoviny 
•  Laminované elastické manžety na konci rukávů a nastavitelný lem 
•  Dvě přední kapsy 

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Snow white – 00025
Swix red – 99990
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 93% polyester / 7% elastan

Infinity mikina pánská 16091

Mikina Infinity je znamením pohodlí, tepla a sucha po intenzivním tréninku, zajišťuje kvalitní izolační vrstvu 
při turistice, během zastávek při aktivním pohybu nebo jednoduše při vašem odpočinku po sportu. Jedná 
se o velmi pohodlnou a strečovou střední vrstvu pro širokou škálu použití a příležitostí.

•  Jednostranný dvojitě tkaný strečový materiál
•  Odolná vlákna na vnější straně, česané froté zevnitř
•  "Nadýchaný" materiál – optimální poměr objemu a hmotnosti
•  Začištěné konce vláken

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Dark navy/Swix red – 75101

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 93% polyester / 7% elastan

Infinity mikina dámská 16096

Mikina Infinity je znamením pohodlí, tepla a sucha po intenzivním tréninku, zajišťuje kvalitní izolační vrstvu 
při turistice, během zastávek při aktivním pohybu nebo jednoduše při vašem odpočinku po sportu. Jedná 
se o velmi pohodlnou a strečovou střední vrstvu pro širokou škálu použití a příležitostí.

•  Jednostranný dvojitě tkaný strečový materiál
•  Odolná vlákna na vnější straně, česané froté zevnitř
•  "Nadýchaný" materiál – optimální poměr objemu a hmotnosti
•  Začištěné konce vláken

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Dark navy/Swix red – 75101
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3: 100% 
polyester

Infinity kalhoty pánské 23541

Řada Infinity představuje typické oblečení na běžecké lyžování. Je vyrobena tak, aby vydržela a zachovala 
si po generace oceňované vlastnosti i nadčasový styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o 
oblíbený celoroční tréninkový oděv z odolné a tiché tkaniny, odolné proti vodě a větru, s prodyšnou přední 
stranou, i elastickými prodyšným zadními díly. Oblečení je pohodlné a zajistí vám maximální svobodu 
pohybu nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro klasický trénink, tak pro aktivní turistiku.

•  Prodyšné, větru a vodě odolné přední panely 
•  Přední panel z membrány s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Prodyšný lepený materiál bez membrány na zádní části
•  Podšívka ze síťoviny 
•  Laminované elastické manžety na konci nohavic
•  Dvě přední kapsy 

Barva
Dark navy – 75100

Black – 10000

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3: 100% 
polyester

Infinity kalhoty dámské 23546

Řada Infinity představuje typické oblečení na běžecké lyžování. Je vyrobena tak, aby vydržela a zachovala 
si po generace oceňované vlastnosti i nadčasový styl typický pro klasické běžecké lyžování. Jedná se o 
oblíbený celoroční tréninkový oděv z odolné a tiché tkaniny, odolné proti vodě a větru, s prodyšnou přední 
stranou, i elastickými prodyšným zadními díly. Oblečení je pohodlné a zajistí vám maximální svobodu 
pohybu nezbytnou při lyžování. Funguje dobře jak pro klasický trénink, tak pro aktivní turistiku.

•  Prodyšné, větru a vodě odolné přední panely 
•  Přední panel z membrány s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Prodyšný lepený materiál bez membrány na zádní části
•  Podšívka ze síťoviny 
•  Laminované elastické manžety na konci nohavic
•  Dvě přední kapsy 

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100
Black – 10000
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BLIZZARD
Jednoznačná volba pro dokonalé spojení s přírodou.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard anorak pánský 12471

Blizzard anorak je oblíbená klasika v moderním pojetí. Vazba Oxford a barevná kombinace evokuje retro 
klasiku, zatímco lehký 4-směrný streč, čisté laminované detaily a plně podlepené švy tento anorak vrací 
k vysoce moderním a funkčním kouskům. Hlavním detailem této bundy je velká přední kapsa, která je 
snadno dostupná za každých okolností, i s batohem na zádech.

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod. 
•  Podlepené švy
•  Nastavitelná kapuce, manžety a spodní lem
•  Velká náprsní kapsa a dvě boční kapsy

Barva
NOVINKA Snow white – 00025

Swix red – 99990
Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard anorak dámský 12476

Blizzard anorak je oblíbená klasika v moderním pojetí. Vazba Oxford a barevná kombinace evokuje retro 
klasiku, zatímco lehký 4-směrný streč, čisté laminované detaily a plně podlepené švy tento anorak vrací 
k vysoce moderním a funkčním kouskům. Hlavním detailem této bundy je velká přední kapsa, která je 
snadno dostupná za každých okolností, i s batohem na zádech.

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod. 
•  Podlepené švy
•  Nastavitelná kapuce, manžety a spodní lem
•  Velká náprsní kapsa a dvě boční kapsy

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Snow white – 00025
Swix red – 99990

Dark olive – 48000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% % recyklovaný Polartec® fleece / Materiál 2: 100 % polyester

Blizzard mikina s kapucí pánská 16151

Mikina Blizzard je vyrobena z materiálu Polartec®. Na ramenou a loktech jsou přidané panely z větru 
odolného windstopperu, které zajistí vaše pohodlí, sucho a teplo. Mikina má všestranné využití a skvěle 
funguje jako střední vrstva v chladných dnech nebo samostatně, jako vrchní oděv, během tréninku. Dvě 
boční kapsy na ruce. 

•  Multifunkční střední vrstva s dvěma kapsami na ruce
•  Recyklovaný Polartec® s vodě a větru odolnými panely na loktech a ramenou 
•  Fleecový materiál na vnitřní straně límce
•  Technický materiál, který zahřeje a poskytuje svobodu pohybu 

Barva
Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% % recyklovaný Polartec® fleece / Materiál 2: 100 % polyester

Blizzard mikina s kapucí dámská 16156

Mikina Blizzard je vyrobena z materiálu Polartec®. Na ramenou a loktech jsou přidané panely z větru 
odolného windstopperu, které zajistí vaše pohodlí, sucho a teplo. Mikina má všestranné využití a skvěle 
funguje jako střední vrstva v chladných dnech nebo samostatně, jako vrchní oděv, během tréninku. Dvě 
boční kapsy na ruce. 

•  Multifunkční střední vrstva s dvěma kapsami na ruce
•  Recyklovaný Polartec® s vodě a větru odolnými panely na loktech a ramenou 
•  Fleecový materiál na vnitřní straně límce
•  Technický materiál, který zahřeje a poskytuje svobodu pohybu 

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% recyklovaný Polartec® fleece / Materiál 2:  100% polyester

Blizzard vesta pánská 11771

Vesta Blizzard je vyrobena z materiálu Polartec®. Na ramenou jsou přidané panely z větru odolného 
windstopperu, které zajistí vaše pohodlí, sucho a teplo. Vesta má všestranné využití a skvěle funguje jako 
střední vrstva v chladných dnech nebo samostatně, jako vrchní oděv, během tréninku. Dvě boční kapsy na 
ruce. 

•  Multifunkční střední vrstva s dvěma kapsami na ruce
•  Recyklovaný Polartec® s vodě a větru odolnými panely 
•  Fleecový materiál na vnitřní straně límce
•  Technický materiál, který zahřeje a poskytuje svobodu pohybu 

Barva
Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% recyklovaný Polartec® fleece / Materiál 2:  100% polyester

Blizzard vesta dámská 11776

Vesta Blizzard je vyrobena z materiálu Polartec®. Na ramenou jsou přidané panely z větru odolného 
windstopperu, které zajistí vaše pohodlí, sucho a teplo. Vesta má všestranné využití a skvěle funguje jako 
střední vrstva v chladných dnech nebo samostatně, jako vrchní oděv, během tréninku. Dvě boční kapsy na 
ruce. 

•  Multifunkční střední vrstva s dvěma kapsami na ruce
•  Recyklovaný Polartec® s vodě a větru odolnými panely 
•  Fleecový materiál na vnitřní straně límce
•  Technický materiál, který zahřeje a poskytuje svobodu pohybu 

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard kalhoty pánské 22431

Kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem anoraku Blizzard při vašich zimních dobrodružstvích. 
Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým počasím a vysokou prodyšnost. Strečový materiál zajistí 
maximální svobodu pohybu. 

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Podlepené švy
•  Zapínání na zip, nastavitelný pas a konce nohavic, poutka na opasek
•  Kloubové spojení kolen a boků
•  Dvě boční kapsy, kapsa na stehně a zadní kapsa

Barva
NOVINKA Snow white/Dark navy – 00031

Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard kalhoty dámské 22436

Kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem anoraku Blizzard při vašich zimních dobrodružstvích. 
Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým počasím a vysokou prodyšnost. Strečový materiál zajistí 
maximální svobodu pohybu. 

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Podlepené švy
•  Zapínání na zip, nastavitelný pas a konce nohavic, poutka na opasek
•  Kloubové spojení kolen a boků
•  Dvě boční kapsy, kapsa na stehně a zadní kapsa

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

Snow white/Dark navy – 00031
Dark navy – 75100
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard krátké kalhoty pánské 22441

Zkrácené lyžařské kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem anoraku Blizzard při vašich zimních 
dobrodružstvích. Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým počasím a vysokou prodyšnost. Strečový 
materiál zajistí maximální svobodu pohybu. Klasický lyžařský vzhled v novém technickém provedení.

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Podlepené švy
•  Zapínání na zip, nastavitelný pas a konce nohavic, poutka na opasek
•  Kloubové spojení boků
•  Dvě boční kapsy, kapsa na stehně a zadní kapsa

Barva
Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard krátké kalhoty dámské 22446

Zkrácené lyžařské kalhoty Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem anoraku Blizzard při vašich zimních 
dobrodružstvích. Poskytují kompletní ochranu před nepříznivým počasím a vysokou prodyšnost. Strečový 
materiál zajistí maximální svobodu pohybu. Klasický lyžařský vzhled v novém technickém provedení.

•  Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Podlepené švy
•  Zapínání na zip, nastavitelný pas a konce nohavic, poutka na opasek
•  Kloubové spojení boků
•  Dvě boční kapsy, kapsa na stehně a zadní kapsa

Barva
Snow white/Dark navy – 00031

Swix red – 99990
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester s polyuretanovou membránou / Materiál 2: 87% 
polyester / 13% elastan / Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 4: 100% polyester 40g

Blizzard XC bunda pánská 12971

Blizzard XC jsou nejteplejší produkty pro běžecké lyžování v nabídce Swix. Jsou vyrobeny z měkkého a 
pružného materiálu. Jednotlivé materiály jsou umístěny na strategických místech tak, aby vám poskytly 
maximální pohodlí. Větru odolné a tepelně izolační materiály jsou umístěny na více exponovaných místech 
a panely z prodyšného, pružného materiálu jsou umístěny v podpaží a zadní straně oděvu tak, aby 
nedocházelo k přehřívání organizmu. Límec je vyšší a širší, a tím poskytuje prostor pro použití nákrčníku 
nebo střední vrstvy se zatepleným límcem. Perfektní jako bunda pro zahřátí před tréninkem či závody 
nebo pro lyžování za chladných zimních dní. 

•  Klasický lyžařský model s předními větru odolnými panely a zadními prodyšnými panely
•  Všechny použité materiály jsou vysoce elastické a pohodlné 
•  Pohodlný česaný materiál na vnitřní straně a zadní panely z prodyšného strečového materiálu
•  Přidané izolační panely na přední části
•  Vodě a větru odolný materiál vpředu, na ramenou, pažích a límci 
•  Hlavní materiál s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Dvě přední kapsy na ruce 

Barva
Dark navy/ Swix red – 75101

Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester s polyuretanovou membránou / Materiál 2: 87% 
polyester / 13% elastan / Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 4: 100% polyester 40g

Blizzard XC bunda dámská 12976

Blizzard XC jsou nejteplejší produkty pro běžecké lyžování v nabídce Swix. Jsou vyrobeny z měkkého a 
pružného materiálu. Jednotlivé materiály jsou umístěny na strategických místech tak, aby vám poskytly 
maximální pohodlí. Větru odolné a tepelně izolační materiály jsou umístěny na více exponovaných místech 
a panely z prodyšného, pružného materiálu jsou umístěny v podpaží a zadní straně oděvu tak, aby 
nedocházelo k přehřívání organizmu. Límec je vyšší a širší, a tím poskytuje prostor pro použití nákrčníku 
nebo střední vrstvy se zatepleným límcem. Perfektní jako bunda pro zahřátí před tréninkem či závody 
nebo pro lyžování za chladných zimních dní. 

•  Klasický lyžařský model s předními větru odolnými panely a zadními prodyšnými panely
•  Všechny použité materiály jsou vysoce elastické a pohodlné 
•  Pohodlný česaný materiál na vnitřní straně a zadní panely z prodyšného strečového materiálu
•  Přidané izolační panely na přední části
•  Vodě a větru odolný materiál vpředu, na ramenou, pažích a límci 
•  Hlavní materiál s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Dvě přední kapsy na ruce 

Barva
Snow white – 00025 

Swix red – 99990
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Velikosti: S–XXL / S Long–XXL Long
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester s polyuretanovou membránou / Materiál 2: 87% 
polyester / 13% elastan / Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 4: 100% polyester 40g

Blizzard XC kalhoty pánské 23571

Blizzard XC jsou nejteplejší produkty pro běžecké lyžování v nabídce Swix. Jsou vyrobeny z měkkého a 
pružného materiálu. Jednotlivé materiály jsou umístěny na strategických místech tak, aby vám poskytly 
maximální pohodlí. Větru odolné a tepelně izolační materiály jsou umístěny na více exponovaných místech 
a panely z prodyšného, pružného materiálu jsou umístěny v podpaží a zadní straně oděvu tak, aby 
nedocházelo k přehřívání organizmu. Perfektní jako kalhoty pro zahřátí před tréninkem či závody nebo pro 
lyžování za chladných zimních dní. 

•  Klasický lyžařský model s předními větru odolnými panely a zadními prodyšnými panely
•  Všechny použité materiály jsou vysoce elastické a pohodlné 
•  Pohodlný česaný materiál na vnitřní straně a zadní panely z prodyšného strečového materiálu
•  Přidané izolační panely na přední části
•  Hlavní materiál s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Dvě přední kapsy na ruce 

Barva
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL / XS Long–XL Long
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester s polyuretanovou membránou / Materiál 2: 87% 
polyester / 13% elastan / Materiál 3: 92% polyester / 8% elastan / Materiál 4: 100% polyester 40g

23576

Blizzard XC jsou nejteplejší produkty pro běžecké lyžování v nabídce Swix. Jsou vyrobeny z měkkého a 
pružného materiálu. Jednotlivé materiály jsou umístěny na strategických místech tak, aby vám poskytly 
maximální pohodlí. Větru odolné a tepelně izolační materiály jsou umístěny na více exponovaných místech 
a panely z prodyšného, pružného materiálu jsou umístěny v podpaží a zadní straně oděvu tak, aby 
nedocházelo k přehřívání organizmu. Perfektní jako kalhoty pro zahřátí před tréninkem či závody nebo pro 
lyžování za chladných zimních dní. 

•  Klasický lyžařský model s předními větru odolnými panely a zadními prodyšnými panely
•  Všechny použité materiály jsou vysoce elastické a pohodlné 
•  Pohodlný česaný materiál na vnitřní straně a zadní panely z prodyšného strečového materiálu
•  Přidané izolační panely na přední části
• Hlavní materiál s propustností vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Dvě přední kapsy na ruce 

Barva
Dark navy – 75100

Blizzard XC kalhoty dámské
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Velikosti: S–XXXL
Složení materiálu: 100% jehněčí vlna

Blizzard Warm svetr pánský 16431

Svetr Blizzard Warm je inspirovaný dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. Tento svetr je speciálně 
navržený pro klidné lyžaře a je vyrobený z 100% jehněčí vlny. Stojáček se zipem vás udrží v teple i za 
nejchladnějších dní. Naše červené logo Swix na levé paži dodává oděvu stylový retro vzhled. 

•  Měkká vlákna jehněčí vlny
•  Krátký stojáček na zip
•  Retro design

Barva
Snow white – 00025

Grey melange – 11200
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: 100% jehněčí vlna

Blizzard Warm svetr dámský 16436

Svetr Blizzard Warm je inspirovaný dlouhou tradicí norského běžeckého lyžování. Tento svetr je speciálně 
navržený pro klidné lyžaře a je vyrobený z 100% jehněčí vlny. Stojáček se zipem vás udrží v teple i za 
nejchladnějších dní. Naše červené logo Swix na levé paži dodává oděvu stylový retro vzhled. 

•  Měkká vlákna jehněčí vlny
•  Krátký stojáček na zip
•  Retro design

Barva
Snow white – 00025

Grey melange – 11200
Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 86% nylon / 14% elastan

Blizzard mikina pánská 16141

"Remake" stylu, který se používal při závodech v běžeckém lyžování v 50. letech. Vlněné šponovky po 
kolena a strečové nylonové svršky byly tehdy v kurzu. Ano, tehdy šlo o inovativní přístup. Dnes tato 
modernizovaná verze stále plní svůj účel velmi pohodlné elastické izolační vrstvy. Vyrobené z prémiového 
jednostranného fleecového materiálu s odolnou vnější stranou z nylonu a velmi pohodlnou česanou vnitřní 
stranou. Na vzhledu záleží!

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Fleece s česanou vnitřní stranou
•  Odolné nylonové vlákno na vnější straně
•  Náprsní kapsa na zip
•  Nylonové tkané manžety a lem límečku

Barva
Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 86% nylon / 14% elastan

Blizzard mikina dámská 16146

"Remake" stylu, který se používal při závodech v běžeckém lyžování v 50. letech. Vlněné šponovky po 
kolena a strečové nylonové svršky byly tehdy v kurzu. Ano, tehdy šlo o inovativní přístup. Dnes tato 
modernizovaná verze stále plní svůj účel velmi pohodlné elastické izolační vrstvy. Vyrobené z prémiového 
jednostranného fleecového materiálu s odolnou vnější stranou z nylonu a velmi pohodlnou česanou vnitřní 
stranou. Na vzhledu záleží!

•  Vysoce elastický, 4-směrně strečový materiál
•  Fleece s česanou vnitřní stranou
•  Odolné nylonové vlákno na vnější straně
•  Náprsní kapsa na zip
•  Nylonové tkané manžety a lem límečku

Barva
Snow white – 00025
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

16291

Blizzard je pletený svetr ze 100 % Merino vlny v jedinečném neo-retro designu. Je to klasický vlněný svetr 
se stojáčkem na zip. Nadčasový styl a kvalita vlny Merino budou trvat věčně,  jako dědictví v budoucnosti, 
stačí jen občas vyprat a pečlivě uchovávat. 

•  100 % Merino vlna s dohledatelným původem
•  Jemná vlněná vlákna
•  CAD plochý úplet
•  Žakárové logo na hrudníku

Barva
Dark navy – 75100

Blizzard svetr s logem pánský

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% Merino vlna

16296

Blizzard je pletený svetr ze 100 % Merino vlny v jedinečném neo-retro designu. Je to klasický vlněný svetr 
se stojáčkem na zip. Nadčasový styl a kvalita vlny Merino budou trvat věčně,  jako dědictví v budoucnosti, 
stačí jen občas vyprat a pečlivě uchovávat. 

•  100 % Merino vlna s dohledatelným původem
•  Jemná vlněná vlákna
•  CAD plochý úplet
•  Žakárové logo na hrudníku

Barva
Swix red – 99990

Blizzard svetr s logem dámský
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Velikosti: S/M, L/XL
Složení materiálu: 3 vrstvý soft hardshell na vnější straně / Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
100% polyuretan / 100% polyester

Blizzard ochranné návleky unisex 50070

Ochranné návleky Blizzard jsou neodmyslitelným partnerem krátkých kalhot Blizzard při vašich zimních 
dobrodružstvích a spolehlivě ochrání i nohavice dlouhých kalhot. Návleky se při chůzi hlubokým sněhem 
nevyhrnují. Vaše kotníky, boty i podkolenky jsou v teple a pohodlí, nelepí se na ně sníh, nevlhnou ani 
nestudí. Při jarní nebo letní túře můžete návleky shrnout, vystavit svá lýtka slunci a trochu se opálit nebo 
odvětrat přebytečné teplo. 

• Hlavní materiál je strečový polyester Oxford
•  3-vrstvá konstrukce membrány s vodním sloupcem 20.000 mm
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod.
•  Podlepené švy, YKK® voděodolné zipy
•  Hypalon™ zátěžové popruhy pod botu a na připevnění 
•  Univerzální střih kompatibilní s většinou typů obuvi
•  Návleky lze stáhnout nebo povolit jednou rukou 

Barva
Dark navy – 75100
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Velikosti: OS
Složení materiálu: 100% akryl

Blizzard čepice unisex 

Blizzard je dvouvrstvá, pletená čepice. Je poměrně objemná, ale zároveň měkká a pohodlná. S velkým 
logem Swix na předním lemu pro správný retro vzhled.

46631

Barva
Snow white – 00025

Dark olive – 48000
Dark navy – 75100

Velikosti: OS
Složení materiálu: 95% recyklovaný polyester / 5% elastan

Blizzard Heritage čepice unisex 

Blizzard Heritage je moderně pojátá čepice inspirovaná retro klasikou. Tato čepice je vyrobena z 
udržitelného materiálu Repreve, který je vyrobený recyklací plastového odpadu, který je vylovený z 
oceánů. Žebrovaný úplet s lemem, který lze ohrnout zajistí dokonalé pohodlí a teplo během vašich 
dobrodružství. 

•  Čepice je vyrobena z polyesterového materiálu Repreve 
•  Žebrovaný úplet pro optimální pohodlí 
•  Ohrnovací lem

NOVINKA

46713

Barva
Nimbus Cloud – 12500

Dark navy – 75100
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Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan / 
Materiál 2: 100% kůže (0.75mm) / Materiál 3: 96% polyester / 
4% elastan / Materiál 4: 100% polyester

Blizzard rukavice unisex

Jedná se o technickou a funkční rukavici s izolací PrimaLoft® v 
klasickém retro stylu. Lyžařská rukavice s koženou dlaní a strečovým 
tkaným hřbetem s funkční pružnou izolací a pohodlnou pletenou 
podšívkou. Voděodolná kůže je prodyšná, časem se přizpůsobí tvaru 
ruky a zároveň přidá na retro vzhledu.

• Materiál z telecí kůže, který se přizpůsobí tvaru dlaně
• Hlavní materiál je prémiová italská tkanina, velmi lehká, 

voděodolná, prodyšná a elastická
• Izolace PrimaLoft® 133 g/m2 na hřbetu ruky 
• Izolace PrimaLoft® 60 g/m2 Gold Eco s kontrolou úchopu na dlani 
• Plně podšitá rukavice s ergonomickým tvarem

H0730

Barva
Dark navy – 75100

Velikosti: 5–11 
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / 100% 
polyuretan / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester / 
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan / Materiál 4: 100% 
polyester / Materiál 5: 100g PrimaLoft® izolace / 100% polyester

Blizzard Heritage jsou hřejivé a pohodlné rukavice-palčáky s 
izolací PrimaLoft®. Při výrobě používáme moderní technologie, ale 
design připomíná dědictví běžeckého lyžování. Příjemný prožitek 
je důležitější než rychlost.

•  Izolace PrimaLoft® 100 g/m2

•  Pohodlná, česaná vnitřní strana
•  Voděodolná a prodyšná dlaň i hřbet rukavice

H0672

Barva
Snow white – 00025

Swix red – 99990
Dark navy – 75100

Blizzard Heritage rukavice-
palčáky unisex

Velikosti: 5–12 
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester / 8% Spandex / 
Materiál 2: 10% vlna / 90% nylon / Materiál 3: 55% polyester / 
45% polyuretan / Materiál 4: 100% polyester 
Materiál 5: 100% polyester

Blizzard rukavice-palčáky unisex

Blizzard jsou velmi pohodlné a hřejivé zateplené rukavice-
palčáky. Při výrobě používáme moderní technologie, ale design 
připomíná dědictví běžeckého lyžování. Příjemný prožitek je 
důležitější než rychlost.

•  Izolace PrimaLoft® 100 g/m2

•  Pohodlná, česaná vnitřní strana

H0670

Barva
Dark navy – 75100
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Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
100% polyesterový fleece / Materiál 3: 100% polyester

Blizzard Bib kalhoty s kšandami 
dětské 23722

Blizzard Bib jsou naprosto dokonalé převlekové kalhoty s 
kšandami pro mladé naděje běžeckého lyžování. Kvůli extra 
izolaci jsou kalhoty je plně prošívané a mají fleecovou podšívku 
na zádech. Kalhoty jsou vodě i větru odolné. Elastický pas, 
nastavitelné kšandy a zip na spodní straně nohavic zajistí jejich 
dokonalou funkčnost. Reflexní detaily na nohavicích pro vyšší 
viditelnost a bezpečnost.

•  Zateplené kalhoty s kšandami 
•  Vodě a větru odolný materiál
•  Reflexní detaily 
•  Zip na spodním okraji nohavic a pevné popruhy pro upevnění 

pod botou

Barva
Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
100% polyesterový micro fleece

Blizzard Fleece mikina dětská 13422

Blizzard je mikina pro mladé sportovce, kteří potřebují ochrannou, 
hřejivou a univerzální střední vrstvu. Vyrobena z pohodlného 
fleecového materiálu, který má na ramenou panely s vodě  
a větru odolnou membránou. Mikina je vybavena dvěma předními 
kapsami. Ozdobné a stylové logo Swix na pravé paži. 

•  Multifunkční fleecová mikina 
•  Panely s vodě a větru odolnou, prodyšnou membránou na 

ramenou 
•  Zip s ochranou proti poškrábání brady
•  Límec s pohodlnou fleecovou podšívkou

Barva
Olympian blue – 72107

Dark navy – 75100

NOVINKA

Velikosti: 116–164
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
100% polyesterový micro fleece

Blizzard bunda s kapucí dětská 13722

Blizzard je klasická, teplá bunda s kapucí pro mladé naděje 
běžeckého lyžování. Kvůli extra izolaci je bunda je plně prošívaná. 
Konstrukční švy na exponovaných místech jsou lepené, vodě 
a větru odolné. Reflexní detaily na rukávech a na středu zad 
pro vyšší viditelnost a bezpečnost. Dvě kapsy na ruce se zipy a 
odepínací kapuce. 

•  Zateplená bunda s dvěma kapsami na ruce se zipy
•  Velmi pružný materiál, 50D keprový polyester, TPU laminace
•  Voděodolná membrána 10.000 mm
•  Elastický lem na kapuci
•  Odepínací kapuce 
•  Límec s pohodlnou fleecovou podšívkou 

Barva
Olympian blue – 72107

Swix red – 99990

NOVINKA
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Velikosti: OS
Složení materiálu: 100% akryl

Blizzard čepice dětská 

Blizzard je dvouvrstvá, pletená čepice. Je poměrně objemná, ale 
zároveň měkká a pohodlná. S velkým logem Swix na předním 
lemu pro správný retro vzhled.

46632

Barva
Norwegian Mix – 90900

Velikosti: 4–7 
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / 100% 
polyuretan / Materiál 2: 100% polyuretan / 100% polyester 
Materiál 3: 88% polyester, 12% elastan / Materiál 4: 100% 
polyester / Izolace: 100g PrimaLoft® izolace / 100% polyester

Blizzard rukavice-palčáky dětské

Blizzard Heritage jsou hřejivé a pohodlné rukavice-palčáky s 
izolací PrimaLoft®. Při výrobě používáme moderní technologie, ale 
design připomíná dědictví běžeckého lyžování. Příjemný prožitek 
je důležitější než rychlost.

•  Izolace PrimaLoft® 100 g/m2

•  Pohodlná, česaná vnitřní strana
•  Voděodolná a prodyšná dlaň i hřbet rukavice

H0682

Barva
Swix red – 99990

Dark navy – 75100

Velikosti: 4–7
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester /8% elastan / 
Materiál 2: 55% polyester / 45% polyuretan (0.65mm) /  
Materiál 3: 100% polyester / Materiál 4: 100% polyester

Rookie rukavice-palčáky 
dětské

Rukavice Rookie jsou teplé palčáky pro děti, které tráví zimu 
dováděním na sněhu nebo s hůlkami v ruce. Tyto palčáky jsou 
vyplněny 200 g izolací Primaloft® jak na hřbetu ruky, tak na 
dlani. Navíc mají dalších 133 g přidané izolace na špičkách prstů, 
a proto jsou dokonale zahřejí za studených dní. Voděodolná dlaň 
zaručuje, že vaše děti nebudou mít mokré ruce jen co postaví 
prvního sněhuláka.

•  Prémiová izolace Primaloft® Gold 200 g/m2 
•  Extra 133 g izolace na prstech
•  Voděodolná dlaň
•  Široká manžeta pro snadné oblékání se stahovací šňůrkou 

proti vniknutí sněhu do rukavice

H0422

Barva
Dark navy – 75100
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SURMOUNT
Svrchní ochranné oblečení do drsných  
podmínek a volné přírody.
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester s TPE membránou / 100% polyester 20D podklad

Surmount Shell bunda pánská 12051

Bunda Surmount Shell byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní materiál je větru i vodě 
odolný a zároveň velmi prodyšný s příjemně podkladem, který zvyšuje pohodlí při nošení. Tato bunda je 
plně podlepená a má technický střih, který zajišťuje skvělou pohyblivost. Konstrukční designové linie jsou 
umístěny s ohledem na funkčnost, snadný přístup do náprsních kapes na zip a odvětrání pod rukávy při 
nošení batohu na zádech. Kapuce s jednoručním nastavením je určena pro lezeckou či skialpinistickou 
helmu, stahování rukávů se suchým zipem pro nastavení podle aktuální potřeby.

•  Vodní sloupec: 10.000 mm
•  Prodyšnost 25.000 g/m2 / 24 hod.
•  Technický střih a detaily pro optimální pohyblivost a funkčnost
•  YKK® voděodolné zipy
•  Jemně česaná ochrana brady

Barva
Swix red – 99990

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester s TPE membránou / 100% polyester 20D podklad

Surmount Shell bunda dámská 12056

Bunda Surmount Shell byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní materiál je větru i vodě 
odolný a zároveň velmi prodyšný s příjemně podkladem, který zvyšuje pohodlí při nošení. Tato bunda je 
plně podlepená a má technický střih, který zajišťuje skvělou pohyblivost. Konstrukční designové linie jsou 
umístěny s ohledem na funkčnost, snadný přístup do náprsních kapes na zip a odvětrání pod rukávy při 
nošení batohu na zádech. Kapuce s jednoručním nastavením je určena pro lezeckou či skialpinistickou 
helmu, stahování rukávů se suchým zipem pro nastavení podle aktuální potřeby.

•  Vodní sloupec: 10.000 mm
•  Prodyšnost 25.000 g/m2 / 24 hod.
•  Technický střih a detaily pro optimální pohyblivost a funkčnost
•  YKK® voděodolné zipy
•  Jemně česaná ochrana brady

Barva
Swix red – 99990

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester s TPE membránou / 100% polyester 20D podklad

Surmount Shell Bib kalhoty s kšandami pánské 22471

Surmount Shell Bib kalhoty byly navrženy pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní materiál je větru i vodě 
odolný a zároveň je velmi prodyšný s příjemný hladkým podkladem, který zvyšuje pohodlí při nošení. 
Konstrukční designové linie jsou umístěny s ohledem na funkčnost. Kalhoty jsou vybavené poklopcem se 
zipem a kšandami, které lze vpředu odepnout. Vsadka z pružného materiálu v zadní části pasu dodává 
extra pohodlí a prodyšnost. Čtyři kapsy se zipy zajistí, že budete mít své věci stále po ruce. Celorozepínací 
zipy v bočních švech pro snadné oblékání a svlékání, které využijete i pro odvětrávání přebytečného 
tepla. Výztuže na spodním okraji nohavic chrání před ostrými hranami lyží i kameny. Vnitřní návleky jsou 
vyrobené z 4-směrně strečového materiálu. Obvod nohavice snadno nastavíte podle typu vašich bot 
pomocí pásku se suchým zipem.

•  Vodní sloupec: 10.000 mm
•  Prodyšnost 25.000 g/m2 / 24 hod. 
•  Technický střih a detaily pro optimální pohyblivost a funkčnost
•  YKK® voděodolné zipy
•  Kapsa s možností zvětšení s háčkem na připevnění lavinové sondy.

Barva
Swix red – 99990

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester s TPE membránou / 100% polyester 20D podklad

Surmount Shell Bib kalhoty s kšandami dámské 22476

Surmount Shell Bib kalhoty byly navrženy pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní materiál je větru i vodě 
odolný a zároveň je velmi prodyšný s příjemný hladkým podkladem, který zvyšuje pohodlí při nošení. 
Konstrukční designové linie jsou umístěny s ohledem na funkčnost. Kalhoty jsou vybavené poklopcem se 
zipem a kšandami, které lze vpředu odepnout. Vsadka z pružného materiálu v zadní části pasu dodává 
extra pohodlí a prodyšnost. Čtyři kapsy se zipy zajistí, že budete mít své věci stále po ruce. Celorozepínací 
zipy v bočních švech pro snadné oblékání a svlékání, které využijete i pro odvětrávání přebytečného 
tepla. Výztuže na spodním okraji nohavic chrání před ostrými hranami lyží i kameny. Vnitřní návleky jsou 
vyrobené z 4-směrně strečového materiálu. Obvod nohavice snadno nastavíte podle typu vašich bot 
pomocí pásku se suchým zipem.

•  Vodní sloupec: 10.000 mm
•  Prodyšnost 25.000 g/m2 / 24 hod. 
•  Technický střih a detaily pro optimální pohyblivost a funkčnost
•  YKK® voděodolné zipy
•  Kapsa s možností zvětšení s háčkem na připevnění lavinové sondy.

Barva
Swix red – 99990

NOVINKA

Swix Katalog 22/2388

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   88Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   88 04.01.2022   13:2304.01.2022   13:23



Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 53% nylon / 39% polyester / 8% EL / Materiál 2: 86% polyamid / 14% 
spandex / Materiál 3: 100% polyester

Surmount Soft Shield bunda pánská 12651

Bunda Surmount Softshield byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní svrchní materiál je větru 
a vodě odolný, česaná vnitřní strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Designové linie počítají s batohem na zádech a kapuce 
je kompatibilní s alpinistickou helmou a určená pro nošení pod helmu. Konec rukávů lze nastavit pomocí 
popruhů se suchým zipem. Reflexní detaily ve spodní části rukávů zvyšují vaši viditelnost a bezpečnost 
při pohybu po setmění. Bunda má dvě náprsní kapsy, které můžete využít pro odvětrávání přebytečného 
tepla. 

•  Pružný hlavní materiál odolný větru i vodě 
•  YKK® zipy
•  Reflexní detaily 
•  Dvě náprsní kapsy umístěné tak, aby nekolidovaly s popruhy batohu

Barva
Black/Fiery Red – 10070

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 53% nylon / 39% polyester / 8% EL / Materiál 2: 86% polyamid / 14% 
spandex / Materiál 3: 100% polyester

Surmount Soft Shield bunda dámská 12656

Bunda Surmount Softshield byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní svrchní materiál je větru 
a vodě odolný, česaná vnitřní strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Designové linie počítají s batohem na zádech a kapuce 
je kompatibilní s alpinistickou helmou a určená pro nošení pod helmu. Konec rukávů lze nastavit pomocí 
popruhů se suchým zipem. Reflexní detaily ve spodní části rukávů zvyšují vaši viditelnost a bezpečnost 
při pohybu po setmění. Bunda má dvě náprsní kapsy, které můžete využít pro odvětrávání přebytečného 
tepla. 

•  Pružný hlavní materiál odolný větru i vodě 
•  YKK® zipy
•  Reflexní detaily 
•  Dvě náprsní kapsy umístěné tak, aby nekolidovaly s popruhy batohu

Barva
Bright white – 00000

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 53% nylon / 39% polyester / 8% EL / Materiál 2: 91% nylon / 9% EL /  
Materiál 3: 76% polyamid / 14% kevlar / 10% polyuretan

Surmount Soft Shield kalhoty s kšandami pánské 22481

Kalhoty Surmount Softshield byly navrženy pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní svrchní materiál je větru 
a vodě odolný, česaná vnitřní strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Kalhoty jsou vybavené poklopcem na zip, odepínacími 
kšandami a pas lze nastavit pomocí pásků se suchým zipem na obou bocích. Konce nohavic jsou na 
vnitřní straně vyztuženy, aby chránily před ostrými hranami lyží a kamením. Kalhoty mají čtyři kapsy na 
zip a na vnější straně nohavic dlouhé boční zipy, které spolehlivě odvětrají přebytečné teplo. Spodní okraj 
nohavice je možné pomocí pásku s patentkou nastavit dle typu vašich bot. Kolena s kloubovým střihem po 
optimální pohodlí a mobilitu.

•  Pružný hlavní materiál odolný větru i vodě 
•  YKK® zipy
•  Reflexní detaily
•  Zip na vnějším okraji nohavic

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 53% nylon / 39% polyester / 8% EL / Materiál 2: 91% nylon / 9% EL /  
Materiál 3: 76% polyamid / 14% kevlar / 10% polyuretan

Surmount Soft Shield kalhoty s kšandami dámské 22486

Kalhoty Surmount Softshield byly navrženy pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Hlavní svrchní materiál je větru 
a vodě odolný, česaná vnitřní strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Kalhoty jsou vybavené poklopcem na zip, odepínacími 
kšandami a pas lze nastavit pomocí pásků se suchým zipem na obou bocích. Konce nohavic jsou na 
vnitřní straně vyztuženy, aby chránily před ostrými hranami lyží a kamením. Kalhoty mají čtyři kapsy na 
zip a na vnější straně nohavic dlouhé boční zipy, které spolehlivě odvětrají přebytečné teplo. Spodní okraj 
nohavice je možné pomocí pásku s patentkou nastavit dle typu vašich bot. Kolena s kloubovým střihem po 
optimální pohodlí a mobilitu.

•  Pružný hlavní materiál odolný větru i vodě 
•  YKK® zipy
•  Reflexní detaily
•  Zip na vnějším okraji nohavic

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 77% recyklovaný polyester / 17% polyester / 6% spandex / Materiál 2: 
100% polyester

Surmount Stormfleece bunda s kapucí pánská 13191

Bunda Surmount Stormfleece byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Svrchní materiál je přirozeně 
větru odolný a vnitřní česaná strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Kapuce, náprsní kapsa a dvě přední kapsy patří k 
základnímu vybavení této bundy. Stahování spodního lemu s elastickou šňůrou a přístupem z boční kapsy. 
Panely z kontrastního materiálu na ramenou a zadní straně rukávů. Tuto bundu můžete směle využít jako 
svrchní ochrannou vrstvu nebo jako střední izolační vrstvu. 

•  Hřejivý materiál s česanou vnitřní stranou
•  Svrchní nebo střední izolační vrstva 
•  Teplá kapuce a vysoký límec 

Barva
Fiery red – 99992

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 77% recyklovaný polyester / 17% polyester / 6% spandex / Materiál 2: 
100% polyester

Surmount Stormfleece bunda s kapucí dámská 13196

Bunda Surmount Stormfleece byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Svrchní materiál je přirozeně 
větru odolný a vnitřní česaná strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Kapuce, náprsní kapsa a dvě přední kapsy patří k 
základnímu vybavení této bundy. Stahování spodního lemu s elastickou šňůrou a přístupem z boční kapsy. 
Panely z kontrastního materiálu na ramenou a zadní straně rukávů. Tuto bundu můžete směle využít jako 
svrchní ochrannou vrstvu nebo jako střední izolační vrstvu. 

•  Hřejivý materiál s česanou vnitřní stranou
•  Svrchní nebo střední izolační vrstva 
•  Teplá kapuce a vysoký límec 

Barva
Fiery red – 99992

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 77% recyklovaný polyester / 17% polyester / 6% spandex / 
Materiál 2: 100% polyester

Surmount Stormfleece mikina pánská 16191

Mikina Surmount Stormfleece byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Svrchní materiál je přirozeně 
větru odolný a vnitřní česaná strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Náprsní kapsa a dvě přední kapsy patří k základnímu 
vybavení této bundy. Stahování spodního lemu s elastickou šňůrou a přístupem z boční kapsy. Panely z 
kontrastního materiálu na ramenou a zadní straně rukávů. Tuto bundu můžete směle využít jako svrchní 
ochrannou vrstvu nebo jako střední izolační vrstvu. 

•  Hřejivý materiál s česanou vnitřní stranou
•  Svrchní nebo střední izolační vrstva 
•  Teplá kapuce a vysoký límec 

Barva
Fiery red – 99992

Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 77% recyklovaný polyester / 17% polyester / 6% spandex / 
Materiál 2: 100% polyester

Surmount Stormfleece mikina dámská 16196

Mikina Surmount Stormfleece byla navržena pro aktivní lyžaře a skialpinisty. Svrchní materiál je přirozeně 
větru odolný a vnitřní česaná strana udržuje teplo v blízkosti vašeho těla. Tento materiál je velmi prodyšný, 
přesto efektivně brání pronikání chladného větru. Náprsní kapsa a dvě přední kapsy patří k základnímu 
vybavení této bundy. Stahování spodního lemu s elastickou šňůrou a přístupem z boční kapsy. Panely z 
kontrastního materiálu na ramenou a zadní straně rukávů. Tuto bundu můžete směle využít jako svrchní 
ochrannou vrstvu nebo jako střední izolační vrstvu. 

•  Hřejivý materiál s česanou vnitřní stranou
•  Svrchní nebo střední izolační vrstva 
•  Teplá kapuce a vysoký límec 

Barva
Fiery red – 99992

Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: XS–XXL 
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyester / 100 % polyuretan, CO DWR (kapuce, vrchní část rukávů) 
/ Materiál 2: 100 % polyester / 100 % polyuretan, C6 DWR (hlavní materiál, rukávy) / Materiál 3: 100 % 
polyamid, C6 DWR (podšívka včetně kapes) / Materiál 4: 92 % polyester, 8 % elastan, C6 DWR (vnitřní límec) 
/ Materiál 5: 100 % polyester (vnitřní prošívání) / Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní peří – kachní peří z 
etických zdrojů

Surmount Down péřová bunda unisex 13153

Péřová bunda Surmount je prémiový kousek, vyrobený pro velmi mrazivé zimní podmínky. Moderní a 
stylová bunda, kterou je možné v zimním období nosit každý den, a to nejen při sportu. Bunda Vás ochrání 
i proti dešti a mokrému sněhu, jelikož má voděodolnou tkaninu na ramenou a kapuci.

•  Nepromokavá, vysoce prodyšná vnější tkanina v oblasti kapuce / ramen.
•  Výplň: 90 % prachové peří / 10 % ostatní peří – kachní peří z etických zdrojů 
•  Plnivost 600+ Cuin
•  YKK® voděodolné zipy
•  Nadýchaná kapuce
•  Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou

Barva
Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyester / 100 % polyuretan / CO DWR (celé tělo) / Materiál 2: 
100 % polyamid / C6 DWR (hlavní podšívka včetně kapes) / Materiál 3: 92 % polyester, 8 % elastan / C6 
DWR (vnitřní límec) / Materiál 4: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® kabát unisex 13154

Kabát Surmount PrimaLoft® je prémiový svrchní outdoorový oděv navržený přesně tak, aby spolehlivě 
obstál v náročných podmínkách tuhé severské zimy.  Dvojitá vrstva PrimaLoft® dělá z této bundy 
skutečně hřejivý model. PrimaLoft® poskytuje stejný poměr loftu a hmotnosti jako u kvalitního prachového 
peří, ale, na rozdíl od prachového peří, u Primaloftu přirozeně nevznikají tepelné mosty v místech švů a 
materiál nenavlhne. Svou skvělou funkčností byl kabát stvořen pro podpůrný tým zimních sportovců, ale 
díky jeho stylovému designu se bezvadně hodí pro každodenní nošení po celou zimu, pro chvíle volna 
nejen při sportu. Ochranný svrchní materiál s podlepenými švy odolá dešti po dlouhé hodiny.

•  Voděodolný, vysoce prodyšný dvouvrstvý svrchní materiál
•  Mechanická pružnost (bez elastanu)
•  Podlepené švy, vodní sloupec 20.000 mm 
•  Propustnost vodních par 20.000 g/m2 / 24 hod. 
•  Izolace PrimaLoft® Silver, YKK® voděodolné zipy 
•  Náprsní kapsy a boční kapsy na zahřátí rukou
•  Kapuce s konstrukcí švů, které brání vytváření tepelných mostů

Barva
Fiery red – 99992
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® bunda pánská 12273

Bunda Surmount Primaloft je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že nepotřebujete, ale jakmile 
je vyzkoušíte, je těžké si představit, že byste ji neměli. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější 
díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. 
Jedná se o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
•  Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Barva
NOVINKA Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® bunda dámská 12278

Bunda Surmount Primaloft je jedním z těch produktů, které byste si mysleli, že nepotřebujete, ale jakmile 
je vyzkoušíte, je těžké si představit, že byste ji neměli. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější 
díky nové technologii Air Gel Cross Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. 
Jedná se o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
•  Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Barva
NOVINKA Fiery red – 99992
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® vesta pánská 12272

Vesta Surmount Primaloft je lehčí, poskytuje vyšší svobodu pohybu, ale přesto izoluje v místech, kde je 
potřeba. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 
40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o naprosto jedinečné tepelně 
izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
•  Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Barva
NOVINKA Fiery red – 99992

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® vesta dámská 12277

Vesta Surmount Primaloft je lehčí, poskytuje vyšší svobodu pohybu, ale přesto izoluje v místech, kde je 
potřeba. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové technologii Air Gel Cross Core; 
40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se o naprosto jedinečné tepelně 
izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Náprsní kapsa a izolační kapsy na zahřátí rukou
•  Česaný vnitřek límce pro vyšší pohodlí

Barva
NOVINKA Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® krátké kalhoty pánské 22332

Krátké převlekové kalhoty Surmount PrimaLoft® jsou zamýšleny jako izolační vrstva pro zahřátí před 
závodem. Jedinečné boční zipy YKK® Quick Burst® jsou umístěny po celé délce a kalhoty tak můžete 
svléknout v jediné sekundě. Ve skutečnosti je však můžete hrdě nosit kdekoli a kdykoli, pokud potřebujete 
dodatečnou izolaci v chladných dnech. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové 
technologii Air Gel Cross Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se 
o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Zadní kapsa na zip

Barva
NOVINKA Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Hlavní materiál 1: 100 % polyamid, C6 DWR / Materiál 2: 92 % polyester, 8 % 
elastan, C6 DWR / Podšívka: 100 % polyamid, C6 DWR / Izolace: 100 % polyesterové mikrovlákno

Surmount PrimaLoft® krátké kalhoty dámské 22337

Krátké převlekové kalhoty Surmount PrimaLoft® jsou zamýšleny jako izolační vrstva pro zahřátí před 
závodem. Jedinečné boční zipy YKK® Quick Burst® jsou umístěny po celé délce a kalhoty tak můžete 
svléknout v jediné sekundě. Ve skutečnosti je však můžete hrdě nosit kdekoli a kdykoli, pokud potřebujete 
dodatečnou izolaci v chladných dnech. Revoluční izolace Primaloft® je nyní ještě působivější díky nové 
technologii Air Gel Cross Core; 40 g/m2 má stejné hodnoty jako předchozí silnější verze 60 g/m2. Jedná se 
o naprosto jedinečné tepelně izolační vlastnosti u takto tenkého výrobku.

•  Výplň: Primaloft® Cross Core Air Gel 40 g/m2

•  20 Denier = vysoká houževnatost, velmi odolné nylonové vlákno
•  Strečové panely s vysokou hustotou
•  YKK® zipy 
•  Zadní kapsa na zip

Barva
NOVINKA Bright white – 00000
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Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: 50% merino vlna / 50% akryl

Surmount čepice unisex

Čepice s bambulkou Surmount je vyrobena s příměsí merino 
vlny. Je pletená na kulatém pletacím stroji, takže nemá žádný 
boční šev. Čepice je pletená dvojitou vrstvou, proto nemá žádnou 
přidanou podšívku. Velké logo na přední straně.

•  Čepice ze směsi merino vlny
•  Žakárový úplet s logem Swix
•  Dvojitá vrstva, bez podšívky
•  Kulatý úplet, bez bočního švu

46644

Barva
Snow white – 00025

NOVINKA Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid / Materiál 2: 
100% kůže (0.75mm) / Materiál 3: 80% polyamid / 20% polyester / 
Materiál 4: 100% polyester

Surmount rukavice-palčáky 
unisex

Hřejivé rukavice pro všechny, kteří stojí stranou hlavního dění. 
Vyvinuté, aby hřály vaše ruce při dlouhém postávání v mrazu  
a nečase na kraji stopy. Prodyšný 200 gram PrimaLoft® Silver na 
dlani i hřbetu ruky. Zátěr na dlani zvyšuje jistotu úchopu  
a dodává praktickou voděodolnost.

•  Lehké izolační rukavice
•  Izolace PrimaLoft® 200 g/m2 na dlani i hřbetu ruky 
•  Pogumovaná voděodolná dlaň 
•  Plně podšité 
•  Bez vnější membrány pro optimální prodyšnost
•  Ergonomický tvar 

H0560

Barva
NOVINKA Bright white – 00000

NOVINKA Black – 10000

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyester / Materiál 2: 
100% kůže (0.75mm) / Materiál 3: 100% polyester / Materiál 4: 
80% polyamid/ 20% polyester / Materiál 5: 100% polyester

Surmount Waterproof 
rukavice unisex 

Tento pár rukavic je absolutně nezbytný pro spoustu aktivit od 
dobývání vrcholů po běžecké lyžování v mokrém sněhu. Perfektní 
pro situace a vytrvalostní aktivity, kdy neustále vystavujete své 
ruce chladu a vlhkosti, ale vaše tempo a tep nejsou natolik vysoké, 
aby dokázaly kompenzovat tepelné ztráty. Jejich všestrannost je 
dokonalá díky voděodolnosti, nesmekavé, tvarovatelné kožené 
dlani, lehké elastické izolaci na hřbetu ruky, anatomickému tvaru 
prstů a dalším dokonale zpracovaným detailům. 
• Skutečná, vodě odolná, teletina na dlani, která se přizpůsobí 

tvaru vaší ruky 
• Prémiový italský materiál, velmi lehký, větru odolný, prodyšný  

a elastický 
• Vodní sloupec: 20.000 mm, Reflexní detaily 
• Propustnost vodních par 20.000 g / m2 / 24 hod. 
• Nastavitelné neoprenové manžety, elastické a anatomicky 

tvarované 

H0360

Barva
NOVINKA Black – 10000
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RACEX
Vlajková loď společnosti Swix.  
Navrženo pro sportovce, potěší každého. 

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   98Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   98 04.01.2022   13:2304.01.2022   13:23



Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS triko se stojáčkem na zip pánské 40151

Triko RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační vrstvy. Toto 
triko dokáže rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do vnějších vrstev a 
zanechává pocit sucha na pokožce. Výrobek má krátký zip s ochranou proti poškrábání v oblasti brady 
pro dokonalé pohodlí. Kontrastní ploché švy a logo Swix na prsou, rukávech a zádovém panelu.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Zip s ochranou proti poškrábání brady
•  Swix logo na hrudi

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS triko se stojáčkem na zip dámské 40156

Triko RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační vrstvy. Toto 
triko dokáže rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do vnějších vrstev a 
zanechává pocit sucha na pokožce. Výrobek má krátký zip s ochranou proti poškrábání v oblasti brady 
pro dokonalé pohodlí. Kontrastní ploché švy a logo Swix na prsou, rukávech a zádovém panelu.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Zip s ochranou proti poškrábání brady
•  Swix logo na hrudi

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS triko s dlouhým rukávem pánské 40141

Triko RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační vrstvy.  
Toto triko dokáže rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do vnějších vrstev 
a zanechává pocit sucha na pokožce. Kontrastní ploché švy a logo Swix na prsou, rukávech a zádovém 
panelu.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Kontrastní ploché švy
•  Swix logo na hrudi

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS triko s dlouhým rukávem dámské 40146

Triko RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační vrstvy.  
Toto triko dokáže rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do vnějších vrstev 
a zanechává pocit sucha na pokožce. Kontrastní ploché švy a logo Swix na prsou, rukávech a zádovém 
panelu.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Kontrastní ploché švy
•  Swix logo na hrudi

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS spodní kalhoty ¾ pánské 41161

Spodní kalhoty RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační 
vrstvy. Tyto kalhoty dokážou rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do 
vnějších vrstev a zanechává pocit sucha na pokožce.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Kontrastní ploché švy

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 92% polyester / 8% elastan

RaceX NTS spodní kalhoty dámské 41146

Spodní kalhoty RaceX NTS (Next-To-Skin) je kombinací funkčního spodního prádla a základní izolační 
vrstvy. Tyto kalhoty dokážou rychle a efektivně absorbovat tělesnou vlhkost a odvádět ji od těla do 
vnějších vrstev a zanechává pocit sucha na pokožce.

•  Základní vrstva pro všestranné sportovní aktivity
•  Materiál, který dobře odvádí pot a tělesnou vlhkost od pokožky 
•  Kontrastní ploché švy

Barva
Bright white – 00000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko se stojáčkem na zip pánské 40821

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu vzduchu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost 

Barva
Bright white – 00000

Grey melange – 11200
Swix red – 99990
Blue sea – 72102

Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

40826

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemné žebrování udržuje izolační vrstvu vzduchu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost 

Barva
Bright white – 00000

Fiery red – 99992
Blue sea – 72102

Dark navy – 75100

RaceX triko se stojáčkem na zip dámské
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

40811

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
NOVINKA Dark navy/ Rhubarb red – 75120

Bright white – 00000
Grey melange – 11200

Swix red – 99990
Blue sea – 72102

Dark navy – 75100

RaceX triko s dlouhým rukávem pánské

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

40816

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
NOVINKA Lake blue – 75400

NOVINKA Dark navy/ Rhubarb red – 75120
Bright white – 00000

Fiery red – 99992
Blue sea – 72102

Dark navy – 75100

RaceX triko s dlouhým rukávem dámské
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s krátkým rukávem pánské 40801

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s krátkým rukávem dámské 40806

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Bright white – 00000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s dlouhým rukávem – speciální edice pánské 40001

Při vývoji hlavní, cenami ověnčené, řady spodního prádla RaceX jsme udělali krok stranou a nahradili jsme 
krátce střižená vlákna nekonečně dlouhými vlákny tak, aby materiál byl co nejtenčí a ponechal hedvábný 
pocit na těle. Pokud hledáte hřejivou izolaci na zimní sporty, tady jste vedle, ale jestli potřebujete lehké, 
rychleschnoucí funkční prádlo jako tenkou izolaci pro vysokou intenzitu pohybu, které zabrání přehřívání, 
právě jste je našli! Perfektní pro výkonnostní sporty. Má většinu vlastností svého staršího sourozence, je 
elastické, vysoce prodyšné a díky ultralehkému materiálu prakticky nevíte, že máte prádlo na sobě. 

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu
•  Digitální celoplošný potisk

Barva
Swix red logo – 99997

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s dlouhým rukávem – speciální edice dámské 40006

Při vývoji hlavní, cenami ověnčené, řady spodního prádla RaceX jsme udělali krok stranou a nahradili jsme 
krátce střižená vlákna nekonečně dlouhými vlákny tak, aby materiál byl co nejtenčí a ponechal hedvábný 
pocit na těle. Pokud hledáte hřejivou izolaci na zimní sporty, tady jste vedle, ale jestli potřebujete lehké, 
rychleschnoucí funkční prádlo jako tenkou izolaci pro vysokou intenzitu pohybu, které zabrání přehřívání, 
právě jste je našli! Perfektní pro výkonnostní sporty. Má většinu vlastností svého staršího sourozence, je 
elastické, vysoce prodyšné a díky ultralehkému materiálu prakticky nevíte, že máte prádlo na sobě. 

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu
•  Digitální celoplošný potisk

Barva
Bright White logo – 00010
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX spodní kalhoty pánské 41801

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který́ vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Bright white – 00000

Grey melange – 11200
Swix red – 99990
Blue sea – 72102

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX spodní kalhoty dámské 41806

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který́ vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Bright white – 00000

Fiery red – 99992
Blue sea – 72102
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX boxerky pánské 41491

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který́ vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 50 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX boxerky dámské 41496

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který́ vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Speciální pletená struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce prodyšná a nehrozí 
tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, 
že absorbuje veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a termoregulační i při vysoké 
zátěži.

•  Lehké spodní prádlo
•  Méně než 50 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 116/6let – 164/14let
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s dlouhým 
rukávem dětské 40812

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro 
aktivního sportovce, který́ vydává spoustu energie při sportu. Během 
několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená 
struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce 
prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna 
jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a 
termoregulační i při vysoké zátěži.

• Lehké spodní prádlo, méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch 

pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
NOVINKA Dark navy/ Rhubarb red – 75120

Bright white – 00000
Grey melange – 11200

Velikosti: 116/6let – 164/14let
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX triko s krátkým 
rukávem dětské 40802

Barva
Bright white – 00000

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro 
aktivního sportovce, který́ vydává spoustu energie při sportu. Během 
několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená 
struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce 
prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna 
jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a 
termoregulační i při vysoké zátěži.

• Lehké spodní prádlo, méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch 

pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Velikosti: 116/6let – 164/14let
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX spodní kalhoty dětské 41802

Barva
Bright white – 00000

Grey melange – 11200

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro 
aktivního sportovce, který́ vydává spoustu energie při sportu. Během 
několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své 
elastické struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, 
díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. Speciální pletená 
struktura udržuje izolační vzduch uvnitř, blízko vaší kůže, je vysoce 
prodyšná a nehrozí tedy riziko přehřátí. Přestože jsou použitá vlákna 
jsou hydrofobní a rychleschnoucí, struktura funguje tak, že absorbuje 
veškerou vlhkost z vašeho těla, a proto je materiál tak příjemný́ a 
termoregulační i při vysoké zátěži.

• Lehké spodní prádlo, méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch 

pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Swix Katalog 22/23108

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   108Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   108 04.01.2022   13:2404.01.2022   13:24



Velikosti: 104–164
Složení materiálu: 100% Merino vlna

RaceX Merino triko s dlouhým rukávem junior 40032

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů a nyní se tato řada rozšiřuje o výrobky s 
měkkým vláknem vlny Merino. Výrobek je prodyšný i teplý, a proto je vynikající volbou, pokud potřebujete 
hřejivé spodní prádlo. Vlna nabízí jedinečné technické vlastnosti, je pružná, ale velmi dobře si zachovává 
tvar. Přirozené termoregulační a transportní vlastnosti zaručují, že vaše pokožka bude stále v suchu. Vlna 
se navíc vyznačuje dlouhou životností. 

•  Základní vrstva z měkké Merino vlny 
•  Kontrastní ploché švy 
•  Swix logo na hrudi 

Barva
Snow White/Red – 00026

Snow white/ Dark navy – 00031
Lake blue – 75400

NOVINKA

Velikosti: 104–164
Složení materiálu: 100% Merino vlna

RaceX Merino spodní kalhoty junior 41132

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů a nyní se tato řada rozšiřuje o výrobky s 
měkkým vláknem vlny Merino. Výrobek je prodyšný i teplý, a proto je vynikající volbou, pokud potřebujete 
hřejivé spodní prádlo. Vlna nabízí jedinečné technické vlastnosti, je pružná, ale velmi dobře si zachovává 
tvar. Přirozené termoregulační a transportní vlastnosti zaručují, že vaše pokožka bude stále v suchu. Vlna 
se navíc vyznačuje dlouhou životností. 

•  Základní vrstva z měkké Merino vlny 
•  Kontrastní ploché švy 

Barva
Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: 56/62–92/98
Složení materiálu: 100% Merino vlna

RaceX Merino dětské body 40033

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů a nyní se tato řada rozšiřuje o výrobky s 
měkkým vláknem vlny Merino. Výrobek je prodyšný i teplý, a proto je vynikající volbou, pokud potřebujete 
hřejivé spodní prádlo. Vlna nabízí jedinečné technické vlastnosti, je pružná, ale velmi dobře si zachovává 
tvar. Přirozené termoregulační a transportní vlastnosti zaručují, že vaše pokožka bude stále v suchu. Vlna 
se navíc vyznačuje dlouhou životností. 

•  Základní vrstva z měkké Merino vlny 
•  Swix logo na hrudi 

Barva
Snow White/Red – 00026

Snow white/ Dark navy – 00031
Lake blue – 75400

NOVINKA

Velikosti: 56–98
Složení materiálu: 100% Merino vlna

RaceX Merino spodní kalhoty dětské 41133

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů a nyní se tato řada rozšiřuje o výrobky s 
měkkým vláknem vlny Merino. Výrobek je prodyšný i teplý, a proto je vynikající volbou, pokud potřebujete 
hřejivé spodní prádlo. Vlna nabízí jedinečné technické vlastnosti, je pružná, ale velmi dobře si zachovává 
tvar. Přirozené termoregulační a transportní vlastnosti zaručují, že vaše pokožka bude stále v suchu. Vlna 
se navíc vyznačuje dlouhou životností. 

•  Základní vrstva z měkké Merino vlny 
•  Kontrastní ploché švy 

Barva
Dark navy – 75100

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm triko se stojáčkem na zip pánské 40492

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

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemná vlna, mikron: 19,5
•  Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost
•  Elastický, strečový materiál

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm triko se stojáčkem na zip dámské 40497

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

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemná vlna, mikron: 19,5
•  Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost
•  Elastický, strečový materiál

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm spodní kalhoty pánské 41452

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

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemná vlna, mikron: 19,5
•  Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost
•  Elastický, strečový materiál

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm spodní kalhoty dámské 41457

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

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Jemná vlna, mikron: 19,5
•  Otevřená "waflová" struktura udržuje izolační vrstvu
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost
•  Elastický, strečový materiál

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100
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BB

Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm spodní kalhoty ¾ pánské 41891

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů. V současné době je toto funkční spodní prádlo 
vyhledávané a oblíbené zejména pro svou nízkou hmotnost a vysokou elasticitu. Nyní vám představujeme 
i nové hřejivé ¾ spodní kalhoty s bočními zipy! Zipy je možné využít pro rychlou termoregulaci během 
aktivity. Logo Swix na elastickém pasu a kontrastní loga Swix na bočních panelech nohavic. Materiál 
obsahuje vlněná vlákna, proto jsou tyto spodní kalhoty vhodné pro chladnější dny. Materiál odvádí vlhkost 
od těla, je rychleschnoucí a ponechává pokožku v suchu.

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Velmi lehký a pružný materiál 
•  Logo Swix v pase
•  Celorozepínací zip na bocích nohavic pro rychlé oblékání i svlékání a termoregulaci

Barva
Black – 10000

NOVINKA

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: Materiál 1: 34% Merino vlna / 66% polyester / Materiál 2: 100% polyester

RaceX Warm spodní kalhoty ¾ dámské 41896

Spodní prádlo RaceX vyhrálo postupem času spoustu testů. V současné době je toto funkční spodní prádlo 
vyhledávané a oblíbené zejména pro svou nízkou hmotnost a vysokou elasticitu. Nyní vám představujeme 
i nové hřejivé ¾ spodní kalhoty s bočními zipy! Zipy je možné využít pro rychlou termoregulaci během 
aktivity. Logo Swix na elastickém pasu a kontrastní loga Swix na bočních panelech nohavic. Materiál 
obsahuje vlněná vlákna, proto jsou tyto spodní kalhoty vhodné pro chladnější dny. Materiál odvádí vlhkost 
od těla, je rychleschnoucí a ponechává pokožku v suchu.

•  Lehké hřejivé spodní prádlo
•  Velmi lehký a pružný materiál 
•  Logo Swix v pase
•  Celorozepínací zip na bocích nohavic pro rychlé oblékání i svlékání a termoregulaci

Barva
Black – 10000

NOVINKA
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind triko se stojáčkem na zip pánské 40442

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind triko se stojáčkem na zip dámské 40447

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind spodní kalhoty pánské 41422

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind spodní kalhoty dámské 41427

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000
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Velikosti: S–XXL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind boxerky pánské 41442

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000

Velikosti: XS–XL
Složení materiálu: 100% polyester

RaceX Wind boxerky dámské 41447

Naše cenami ověnčené spodní prádlo RaceX bylo vyvinuto pro aktivního sportovce, který vydává spoustu 
energie při sportu. Během několika let se stalo oblíbeným spodním prádlem nejen díky své elastické 
struktuře, ale především kvůli ultralehkému materiálu, díky kterému ani nevíte, že máte prádlo na sobě. 
Větru odolná verze právě vychází ve vylepšeném strečovém provedení bez membrány, předchází tak 
hromadění vlhkosti, a tím velmi výrazně zvyšuje váš komfort. 

•  Lehké spodní prádlo s větru odolnými panely na přední straně
•  Méně než 140 g/m2

•  Rychleschnoucí hydrofobní vlákna
•  Otevřená žebrovaná struktura aktivně využívá zachycený vzduch pro termoregulaci organismu 
•  Čisté konce vláken příjemné na dotek
•  Struktura pohlcující vlhkost

Barva
Black – 10000
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ESSENTIALS
Velký výběr doplňků pro Váš dokonalý outfit  
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Velikosti: 56, 58, 60
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl / 30% vlna / Materiál 2: 92% Polypropylen / 8% Spandex

Tradition čepice unisex 46574

Čepice Tradition ve vylepšenou verzí našeho letitého bestselleru. Vylepšili jsme její střih, složení materiálu, 
směsi vlny a akrylu, zůstává.

Bright white – 00000
Red – 90000

Royal Blue – 72000
Estate blue – 72105
Dark navy – 75100

Black – 10000

Barva
NOVINKA Snow white – 00025

NOVINKA Blue bell/Dark navy – 72110
NOVINKA Fiery red – 99992

NOVINKA Lake blue – 75400

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl / 30% vlna / Materiál 2: 92% Polypropylen / 8% Spandex

Tradition Light čepice unisex 46450

Jak název napovídá, Tradition Light je lehčí verze oblíbené čepice Tradition. Je vyrobena z tenčí příze 
měkké vlny merino a v jemnějším úpletu. Klasická čepice s bambulkou pro běžecké lyžování.

•  Směs jemné Merino vlny a akrylu
•  Mikron: 17,5 
•  Vyšívané logo

Snow white – 00025
Grey melange – 11200

Blue sea – 72102
Dark navy – 75100

Barva
NOVINKA Sand – 02300

NOVINKA Peach whip – 97100
NOVINKA Fiery red – 99992

NOVINKA Olympian blue – 72107

Swix Katalog 22/23 119

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   119Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   119 04.01.2022   13:2404.01.2022   13:24



Velikosti: 56, 58, 60
Složení materiálu: 85% polyester / 15% spandex  
165g/m2

Race ultra light čepice unisex

Race Ultra Light je nejtenčí čepice v naší produktové řadě 
a hodí se do mírnějších teplot. Lehká síťovina je vysoce 
prodyšná a zároveň poskytuje dostatečnou lehkou izolaci.

46564

Barva
Bright white – 00000
Black – 10000

Velikosti: 56, 58, 60
Složení materiálu: 85% polyester / 15% spandex  
165 g/m2

Race ultra light čelenka unisex 

Race Ultra Light je nejtenčí čelenka v naší produktové 
řadě a hodí se do mírnějších teplot. Lehká síťovina je 
vysoce prodyšná a zároveň poskytuje dostatečnou lehkou 
izolaci.

46570

Barva
Bright white – 00000
Black – 10000
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Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: 100% polyester

Fresco čepice unisex

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

46540

Barva
Dark navy – 75100

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: 100% polyester

Fresco čelenka unisex 

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

46611

Barva
Snow white – 00025
Dark navy – 75100

Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl, 30% vlna / 
Materiál 2: 92% Polypropylen / 8% Spandex

Tradition čelenka unisex

Čelenka Tradition ve vylepšenou verzí našeho letitého 
bestselleru. Vylepšili jsme její střih, složení materiálu, 
směsi vlny a akrylu, zůstává. 

46674

Barva
Bright white – 00000
Red – 90000
Dark navy – 75100
Black – 10000

Velikosti: 56, 58, 60
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl, 30% vlna / 
Materiál 2: 92% Polypropylen / 8% Spandex

Tradition čepice s vlajkou 
unisex

Čepice Tradition ve vylepšenou verzí našeho letitého 
bestselleru. Vylepšili jsme její střih, složení materiálu, 
směsi vlny a akrylu, zůstává. S vlajkou na přední straně.

46704

Barva
Bright white – 00000
Black – 10000

Swix Katalog 22/23 121

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   121Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   121 04.01.2022   13:2404.01.2022   13:24



Velikosti: OS
Složení materiálu: 50% merino vlna / 50% akryl

Powder čepice unisex

Powder je velmi hřejivá čepice vyrobená ze směsi Merino vlny a 
akrylu v neo retro designu. Ohrnovací lem spojuje tento model 
s tradicí a dědictvím slavných let běžeckého lyžování a zimní 
romantikou. 

•  Čepice s ohrnovacím lemem ze směsi Merino vlny a akrylu
•  Klasický vzhled

46645

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100

Velikosti: 56, 58
Složení materiálu: 50% merino vlna / 50% akryl s reflexními prvky

Swix Logo čepice unisex

Čepice ze směsi Merino vlny a akrylu Swix Logo ve dvou 
barevných provedeních. Logo vyšité na modrém modelu využívá 
reflexní stříbrná vlákna. Logo odráží světelné paprsky a v noci 
zvýší vaši bezpečnost. Logo na bílém modelu je vyrobeno 
speciální kombinovanou technikou. 

•  Směs jemné Merino vlny a akrylu
•  Mikron: 19,5
•  Modrá čepice: Logo vyrobené z 3M® reflexních vláken 
•  Bílá čepice: Logo vyrobené speciální kombinovanou technikou 

46649

Barva
Snow white – 00025

Dark navy – 75100

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: Materiál 1: 30% vlna / 70% akryl / 
Materiál 2: 92% polypropylen / 8% elastan

Tradition Fold up čepice unisex

Tradition Fold Up je nová verze nadčasové a oblíbené čepice 
Tradition. Ohrnovací lem spojuje tento model s tradicí a dědictvím 
slavných let běžeckého lyžování a zimní romantikou. Tradici ctí i 
volba oblíbeného a pohodlného materiálu, směsi vlny a akrylu.

•  Směs jemné Merino vlny a akrylu
•  Mikron: 19,5 
•  Vyšívané logo
•  Vnitřní materiál Polycolon dobře absorbuje pot
•  Ohrnovací lem

46451

Barva
Swix red – 99990

Dark navy – 75100
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Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: 70% akryl / 30% vlna / podšívka z polycolonu

Gunde čepice unisex

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.

46604

Barva
Red – 90000

Navy – 70000

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: Materiál 1: 30% vlna / 70% akryl / 
Materiál 2: 92% polypropylen / 8% elastan

Gunde Holiday čepice unisex

"Prázdninová" verze naší klasické čepice Gunde z roku 1974. 
Nejprve se jmenovala jen čepice Swix, podle barevných pruhů, 
které zastupovaly barevné spektrum vosků této doby. Později 
byla přejmenována, díky propojení s legendou švédské legendy 
běžeckého lyžování Gunde Svanem, jehož jméno nese hrdě do dnes. 
Vánoční model je vyroben pro speciální příležitost – svátky, kdy se 
celé rodiny mohou setkat a společně si užívat zimních sportů. 

• Směs jemné Merino vlny a akrylu
• Mikron: 19,5 
• Vnitřní materiál Polycolon dobře absorbuje pot

46452

Barva
Swix red – 99990

Velikosti: S/M–M/L
Složení materiálu: 70% akryl / 30% vlna / podšívka z polycolonu

Norway čepice unisex

Hřejivá akrylová čepice s motivem norské vlajky. Ideální pro na 
lyžování v chladnějších dnech.

46661

Barva
Red – 90000
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Velikosti: 7/S–11/XXL 
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester / 8% elastan / 100% polyuretan / Materiál 2: 55% 
polyester/ 45% polyuretan / Materiál 3: 100% polyester / 100% guma / 100% polyester / Materiál 4: 
80% bavlna / 20% polyester / Materiál 5: 85% polyester / 15% elastan / Materiál 6: 100% polyester /
Materiál 7: 80g PrimaLoft® Gold Insulation Active / 100% polyester

Marka rukavice pánské

Marka jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, které se hodí i na jiné zimní aktivity. Větru odolný, 
dvouvrstvý́ elastický svršek z polyesteru a voděodolná dlaň, která je funkční na dotykových obrazovkách, 
dělá z tohoto modelu naprosto všestrannou rukavici. Rukavice je opatřena 80 g izolací Primaloft® na 
hřbetu ruky a je plně podšitá česaným polyesterem.

•  Všestranná celoroční rukavice
•  Větru odolný materiál 
•  Izolace PrimaLoft® 80 g/m2

H0963

Barva
Dark navy – 75100

Black – 10000

Velikosti: 6/S–9/XL 
Složení materiálu: Materiál 1: 92% polyester / 8% elastan / 100% polyuretan / Materiál 2: 55% 
polyester/ 45% polyuretan / Materiál 3: 100% polyester / 100% guma / 100% polyester / Materiál 4: 
80% bavlna / 20% polyester / Materiál 5: 85% polyester / 15% elastan / Materiál 6: 100% polyester /
Materiál 7: 80g PrimaLoft® Gold Insulation Active / 100% polyester

Marka rukavice dámské

Marka jsou klasické rukavice na běžecké lyžování, které se hodí i na jiné zimní aktivity. Větru odolný, 
dvouvrstvý́ elastický svršek z polyesteru a voděodolná dlaň, která je funkční na dotykových obrazovkách, 
dělá z tohoto modelu naprosto všestrannou rukavici. Rukavice je opatřena 80 g izolací Primaloft® na 
hřbetu ruky a je plně podšitá česaným polyesterem.

•  Všestranná celoroční rukavice
•  Větru odolný materiál 
•  Izolace PrimaLoft® 80 g/m2

H0965

Barva
Swix red – 99990

Black – 10000
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Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 88% polyester / 12% elastan / 
Materiál 2: 100% polyuretan / Materiál 3: 100% polyester / 
Materiál 4: 100% polyamid / Materiál 5: 78% polyamid / 
22% polyuretan / Materiál 6: 100% polyester

Powder rukavice unisex

Powder rukavice jsou nejteplejší rukavice Swix, s nejvyšší izolací. 
Rukavice mají větru odolnou tkaninu a silnou izolační vrstvu 
Primaloft®. Robustní materiál z mikro semiše se vyznačuje 
dlouhou životností. Tepelná izolace rukavice by se mohla 
srovnávat se sjezdovými rukavicemi, ale rukavice jsou i přes svou 
velikost velmi lehké a dobře se vejdou i do poutek běžeckých holí. 
A co je nejdůležitější, udržují ruce v teple.

•  Nejsilnější a nejteplejší rukavice Swix
•  Izolace Primaloft® Silver 270 g/m2 na zadní straně dlaně
•  Izolace Primaloft® 70 g/m2 na vnitřní straně dlaně
•  Zpevněná dlaň, mikro semiš o tloušťce 0,8 mm
•  Rozšířená manžeta

H0813

Barva
Dark navy – 75100

Velikosti: 6–11
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan / 
4 směrný streč / Materiál 2: 63% polyester / 37% polyuretan / 
Materiál 3: 100% polyester / Materiál 4: 170g PrimaLoft® Gold 
Insulation Active

Lynx rukavice pánské

Hřejivé rukavice Lynx jsou univerzální teplé sportovní rukavice, 
které užijete na běžkách i při dalších zimních sportech, kdy 
teplota klesne velmi nízko. Rukavice mají izolaci 170 g / 
m2 Primaloft® na hřbetě ruky a jsou plně podšité česaným 
polyesterem. Svrchní materiál a manžety jsou vyrobené z 
4-směrně pružného materiálu s lycrou. Odolná syntetická kůže 
na dlani a mezi prsty. 

•  Klasické všestranné sportovní rukavice 
•  Vhodné pro běžecké lyžování a další aktivity
•  Pro všechny věkové kategorie 
•  Izolace PrimaLoft® na hřbetu ruky

H0791

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–9
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan / 
4 směrný streč / Materiál 2: 63% polyester / 37% polyuretan / 
Materiál 3: 100% polyester / Materiál 4: 170g PrimaLoft® Gold 
Insulation Active

Lynx rukavice dámské

Hřejivé rukavice Lynx jsou univerzální teplé sportovní rukavice, 
které užijete na běžkách i při dalších zimních sportech, kdy 
teplota klesne velmi nízko. Rukavice mají izolaci 170 g / 
m2 Primaloft® na hřbetě ruky a jsou plně podšité česaným 
polyesterem. Svrchní materiál a manžety jsou vyrobené z 
4-směrně pružného materiálu s lycrou. Odolná syntetická kůže 
na dlani a mezi prsty. 

•  Klasické všestranné sportovní rukavice 
•  Vhodné pro běžecké lyžování a další aktivity
•  Pro všechny věkové kategorie 
•  Izolace PrimaLoft® na hřbetu ruky

H0796

Barva
Black – 10000

Swix Katalog 22/23 125

Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   125Workbook_FW2223_Swix Apparel_CZE.indd   125 04.01.2022   13:2404.01.2022   13:24



Velikosti: 7–11 Složení materiálu: Materiál 1: 86% nylon / 14% 
elastan / 4 směrný streč / Materiál 2: 80% nylon / 20% elastan 
/ 4 směrný streč / Materiál 3: 65% nylon / 35% polyuretan / 
Materiál 4: 100% polyester / 60g izolace / Materiál 5: 100% 
polyester rip stop s PU zátěrem

AtlasX rukavice/palčáky pánské

AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční rukavice/palčáky na 
běžecké lyžování. Neoprenová manžeta se sbalitelnou rukavicí 
na ochranu prstů odolnou proti větru a 60 g/m2 izolace na 
hřbetu ruky je ideální kombinací 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.

•  Optimální rukavice na běžecké lyžování
•  Vynikající kombinace rukavic a palčáků
•  Do manžety sbalitelná vnější rukavice na ochranu prstů odolná 

proti větru

H0971

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–9 Složení materiálu: Materiál 1: 86% nylon / 14% 
elastan / 4 směrný streč  / Materiál 2: 80% nylon / 20% elastan 
/ 4 směrný streč / Materiál 3: 65% nylon / 35% polyuretan / 
Materiál 4: 100% polyester / 60g izolace / Materiál 5: 100% 
polyester rip stop s PU zátěrem

AtlasX rukavice/palčáky dámské 

AtlasX jsou perfektně padnoucí funkční rukavice/palčáky na 
běžecké lyžování. Neoprenová manžeta se sbalitelnou rukavicí 
na ochranu prstů odolnou proti větru a 60 g/m2 izolace na 
hřbetu ruky je ideální kombinací 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.

•  Optimální rukavice na běžecké lyžování
•  Vynikající kombinace rukavic a palčáků
•  Do manžety sbalitelná vnější rukavice na ochranu prstů odolná 

proti větru

H0976

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6–12 Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid /  
100 % polyuretan / Teflon DWR + 600 mm PU zátěr / Materiál 2: 
100 % polyuretan / 100 % polyester / Materiál 3: 80 % bavlna, 
20 % polyester / Materiál 4: 100 % polyester / Materiál 5: 200 g 
izolace Primaloft®Gold + 60 g prošívané izolace Primaloft® /  
100 % polyester

Endure Split rukavice-klepeta 
unisex 

Endure je vylepšenou verzí palčáků – klepet, které se časem staly 
favority pro trénink v opravdu chladných podmínkách. Měkká 
a teplá izolace 200 g Primaloft® na hřbetu ruky a 60 g izolace 
Primaloft® Gold Eco s technologií Grip Control na dlani. Odolný́ 
model s vodě odolnou úpravou na hřbetu ruky a syntetickou kůží 
na dlani.

•  Vodě odolné rukavice/klepeta
•  Izolace Primaloft® Gold 200 g/m2

•  Funguje na dotykových obrazovkách

H0784

Barva
Black – 10000
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Velikosti: 7/S–12/XXXL
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyuretan / 100 % 
polyamid / Materiál 2: 85 % polyester, 15 % elastan / Materiál 
3: 80 % bavlna, 20 % polyester / Materiál 4: 90 % polyamid,  
10 % elastan / Materiál 5: 100 % polyester

Endure rukavice pánské

Endure je vysoce kvalitní a pohodlná, kompletně podšitá, rukavice 
na běžecké lyžování. Vrchní materiál rukavice je žebrovaný, 
4-směrně strečový materiál a na hřbetu ruky je měkká a hřejivá 
izolace 170 g Primaloft®. Dlaň ze syntetické kůže se zesílením 
mezi palcem a ukazovákem. Silikonová úprava na dlani pro lepší 
úchop hole při lyžování nebo jízdě na kole. Konečky prstů fungují 
na dotykových obrazovkách. Pletená manžeta příjemně obepíná 
zápěstí.

•  Plně podšitá rukavice
•  Izolace Primaloft® 170 g/m2

•  Konce prstů jsou funkční na dotykových obrazovkách

H0293

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6/S–9/XL
Složení materiálu: Materiál 1: 100 % polyuretan / 100 % 
polyamid / Materiál 2: 85 % polyester, 15 % elastan / Materiál 
3: 80 % bavlna, 20 % polyester / Materiál 4: 90 % polyamid,  
10 % elastan / Materiál 5: 100 % polyester

Endure rukavice dámské

Endure je vysoce kvalitní a pohodlná, kompletně podšitá, rukavice 
na běžecké lyžování. Vrchní materiál rukavice je žebrovaný, 
4-směrně strečový materiál a na hřbetu ruky je měkká a hřejivá 
izolace 170 g Primaloft®. Dlaň ze syntetické kůže se zesílením 
mezi palcem a ukazovákem. Silikonová úprava na dlani pro lepší 
úchop hole při lyžování nebo jízdě na kole. Konečky prstů fungují 
na dotykových obrazovkách. Pletená manžeta příjemně obepíná 
zápěstí.

•  Plně podšitá rukavice
•  Izolace Primaloft® 170 g/m2

•  Konce prstů jsou funkční na dotykových obrazovkách

H0297

Barva
Black – 10000

Velikosti: 6/S–11/XXL
Složení materiálu: 55% polyester / 45% vlna

Endure Liner rukavice unisex

Vnitřní rukavice Endure zahřejí vaše ruce jako extra izolační 
vrstva pod dalšími rukavicemi, když zima skutečně udeří. 
Vyrobeny z technické vlněné směsi, která je rychleschnoucí. 
Zajisté oceníte i neabrazivní, měkké švy.

•  Vnitřní rukavice 
•  Vlněná směs

H2141

Barva
Magnet – 12200
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Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
Složení materiálu: 12% vlna (merino) / 33% polyester (coolmax) / 18% akryl / 31% polyamid (nylon) /  
6% elastan

Endure XC Warm ponožky unisex 50125

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované pro střídající se teploty během zimní sezóny. S 
vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s vysokým 
podílem vlny. Nejlehčí verze naopak obsahuje vlákna „coolmax“, a proto disponuje lepším transportem 
potu od pokožky. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům zásluhou širšího lemu s žebrováním. Froté na 
patě snižuje tvorbu puchýřů.

•  4 varianty ponožek pro běžecké lyžování, oddělené od teplé po nejméně teplou dle barvy
•  Utkáno z příze, která mapuje linii chodidla
•  Adaptivní žebrování a široka manžeta na lýtku
•  Froté stélka
•  Tlumení nárazů v oblasti paty

Barva
Olympian blue – 72107

Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
Složení materiálu: 68% vlna (merino) / 15% akryl / 16% polyamid (nylon) / 1% elastan

Endure XC Extra Warm ponožky unisex 50126

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované pro střídající se teploty během zimní sezóny. S 
vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s vysokým 
podílem vlny. Nejlehčí verze naopak obsahuje vlákna „coolmax“, a proto disponuje lepším transportem 
potu od pokožky. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům zásluhou širšího lemu s žebrováním. Froté na 
patě snižuje tvorbu puchýřů.

•  4 varianty ponožek pro běžecké lyžování, oddělené od teplé po nejméně teplou dle barvy
•  Utkáno z příze, která mapuje linii chodidla
•  Adaptivní žebrování a široka manžeta na lýtku
•  Froté stélka
•  Tlumení nárazů v oblasti paty

Barva
Snow white – 00025
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Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
Složení materiálu: 13% vlna / 13% akryl / 70% polyamid (nylon) / 4% elastan

Endure XC Light ponožky unisex 50124

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované pro střídající se teploty během zimní sezóny.  
S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s vysokým 
podílem vlny. Nejlehčí verze naopak obsahuje vlákna „coolmax“, a proto disponuje lepším transportem 
potu od pokožky. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům zásluhou širšího lemu s žebrováním. Froté na 
patě snižuje tvorbu puchýřů.

•  4 varianty ponožek pro běžecké lyžování, oddělené od teplé po nejméně teplou dle barvy
•  Utkáno z příze, která mapuje linii chodidla
•  Adaptivní žebrování a široka manžeta na lýtku
•  Froté stélka
•  Tlumení nárazů v oblasti paty

Barva
Swix red – 99990

Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
Složení materiálu: 28% tactel / 23% polyester / 46% polyamid (nylon) / 3% elastan

Endure XC Extra Light ponožky unisex 50123

Endure je ponožkové kvarteto speciálně optimalizované pro střídající se teploty během zimní sezóny.  
S vědomím, že nejvíce tepla uniká skrze stélku, nejteplejší verze ji má vyplněnou měkkým froté s vysokým 
podílem vlny. Nejlehčí verze naopak obsahuje vlákna „coolmax“, a proto disponuje lepším transportem 
potu od pokožky. V oblasti lýtka dochází k menším otlakům zásluhou širšího lemu s žebrováním. Froté na 
patě snižuje tvorbu puchýřů.

•  4 varianty ponožek pro běžecké lyžování, oddělené od teplé po nejméně teplou dle barvy
•  Utkáno z příze, která mapuje linii chodidla
•  Adaptivní žebrování a široka manžeta na lýtku
•  Froté stélka
•  Tlumení nárazů v oblasti paty

Barva
Dark navy – 75100
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Velikosti: 53
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl / 30% vlna / 
Materiál 2: 92% polypropylen / 8% Spandex

Tradition čepice dětská 

Čepice Tradition ve vylepšenou verzí našeho letitého 
bestselleru. Vylepšili jsme její střih, složení materiálu, 
směsi vlny a akrylu, zůstává.

•  Pletená vlněná směs
•  Merino vlna
•  Mikron: 19,5

46594

Barva
Bright white – 00000

Velikosti: OS
Složení materiálu: 70% akryl / 30% vlna/ podšívka  
z polycolonu

Norway čepice dětská

Hřejivá akrylová čepice s motivem norské vlajky. Ideální 
pro na lyžování v chladnějších dnech.

46662

Barva
Red – 90000

Velikosti: OS
Složení materiálu: Materiál 1: 70% akryl / 30% vlna / 
Materiál 2: 92% polypropylen / 8% elastan

Marka čepice dětská

Klasická pletená zimní čepice s bambulkou ze směsi vlny 
a akrylu. Všestranná čepice vhodná nejen na běžecké 
lyžování. 

46642

Barva
Snow White/Red – 00026
Dark navy – 75100

Velikosti: OS
Složení materiálu: 100% polyester

Fresco čelenka dětská 

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

46612

Barva
Snow white – 00025
Dark navy – 75100
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Velikosti: 4/S–7/XL Složení materiálu: Materiál 1: 100% polyamid 
/ 100% polyuretan / Teflon DWR + 600mm PU zátěr / Materiál 2: 100 % 
polyuretan / 100 % polyester / Materiál 3: 80 % bavlna, 20 % polyester / 
Materiál 4: 100 % polyester / Materiál 5: 200 g izolace Primaloft® Gold  
+ 60 g prošívané izolace Primaloft® / 100 % polyester

Endure Split rukavice-klepeta 
dětská 

Endure je vylepšenou verzí palčáků – klepet, které se časem staly 
favority pro trénink v opravdu chladných podmínkách. Měkká 
a teplá izolace 200 g Primaloft® na hřbetu ruky a 60 g izolace 
Primaloft® Gold Eco s technologií Grip Control na dlani. Odolný́ 
model s vodě odolnou úpravou na hřbetu ruky a syntetickou kůží 
na dlani.

•  Vodě odolné rukavice/klepeta
•  Izolace Primaloft® Gold 200 g/m2

•  Funguje na dotykových obrazovkách

H0785

Barva
Black – 10000

Velikosti: 4/S–7/XL
Složení materiálu: Materiál 1: 85% polyester / 15% elastan / 
4 směrný streč / Materiál 2: 63% polyester / 37% polyuretan / 
Materiál 3: 100% polyester / Materiál 4: 170g PrimaLoft®Gold 
izolace

Lynx rukavice dětské 

Hřejivé rukavice Lynx jsou univerzální teplé sportovní rukavice, 
které užijete na běžkách i při dalších zimních sportech, kdy 
teplota klesne velmi nízko. Rukavice mají izolaci 170 g/m2  
Primaloft® na hřbetě ruky a jsou plně podšité česaným 
polyesterem. Svrchní materiál a manžety jsou vyrobené z 
4-směrně pružného materiálu s lycrou. Odolná syntetická kůže 
na dlani a mezi prsty. 

•  Klasické všestranné sportovní rukavice 
•  Vhodné pro běžecké lyžování a další aktivity
•  Pro všechny věkové kategorie 
•  Izolace PrimaLoft® na hřbetu ruky

H0792

Barva
Black – 10000

Velikosti: 4/S–7/XL
Složení materiálu: Materiál 1: 86% nylon / 14% elastan / 
Materiál 2: 65% nylon / 35% PU / Materiál 3: 100% polyester / 
133g izolace PrimaLoft® Silver eco

Pollux rukavice dětské

Pollux jsou klasické běžkařské rukavice s vynikajícím střihem, 
které jsou ideální na běžky a výlety v nízkých teplotách. Rukavice 
mají 4-směrně strečovou lycru a odolnou syntetickou kůži na 
dlani a mezi prsty. Izolace PrimaLoft® 133 g/m2 a podšívka 
z česaného polyesteru na hřbetu ruky zajistí teplo a pohodlí. 
Pletená manžeta, která příjemně obepne zápěstí.

•  Teplé běžkařské rukavice s výborně padnoucím střihem
•  Ideální na lyžování nebo výlety v chladném počasí
•  Vhodné pro všechny úrovně dovedností
•  Odolné rukavice s izolací PrimaLoft®

H0872

Barva
Black – 10000
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Tabulka velikostí Swix
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DÁMSKÉ VELIKOSTI XS S M L XL

A • Výška – cm 160–163 164–167 168–171 172–175 176–179

B • Obvod hrudi – cm 83 87 94 100 106

C • Pas – cm 62 68 74 80 86

D • Boky – cm 87 93 98 104 110

E • Vnitřní šev – cm 75 77 79 81 83

F • Délka rukávu* – cm 74 76 78 80 82

PÁNSKÉ VELIKOSTI S M L XL XXL

A • Výška – cm 176–179 180–183 184–187 188–191 192–195

B • Obvod hrudi – cm 94 100 106 112 118

C • Pas – cm 80 86 92 98 104

D • Boky – cm 94 100 106 112 118

E • Vnitřní šev – cm 82 84 86 88 90

F • Délka rukávu* – cm 85 87 89 91 93

DĚTSKÉ VELIKOSTI 6 – 8 8 – 10 10 – 12 12 – 14 14 – 16

A • Výška – cm 116–122 128–134 140–146 152–158 164–170

B • Obvod hrudi – cm 63 67 71 75 79

C • Pas – cm 57 59 62 66 70

D • Boky – cm 65 69 73 76 79

E • Vnitřní šev – cm 57 61 65 70 76

F • Délka rukávu* – cm 59 64 69 74 79

* Měření provádějte od středu zad za krkem k zápěstnímu kloubu při lehce pokrčené paži.

DĚTI
(věk)

DĚTI ŽENY MUŽI UNISEX OBVOD
(cm)

DÉLKA 
(cm)

VELIKOST
(palce)

7–8 S 10.5 13.8 4

9–10 M XS 13 14.9 5

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

Pokud jsou lyžařské a snowboardové rukavice příliš malé, jsou nepohodlné. Pokud jsou 
naopak velké, vaše ruka bude mít problém se zahřát. Proto je správná volba velikosti 
rukavic velmi důležitá.

Jak změřit velikost rukavic:
Pro dosažení nejlepších výsledků změřte šířku i délku vaší ruky. Většinou velikost rukavic 
určuje šířka ruky, ale někteří lidé mají dlouhé prsty. Zvolte si velikost rukavic podle toho, 
která je delší. Pokud se pohybujete mezi velikostmi, zvolte větší velikost.

Jak změřit velikost rukavic-palčáků:
Změřte si šířku a délku ruky. Protože jsou palčáky prostornější, je šířka tím nejdůležitějším 
faktorem při měření.

Velikost rukavic pro juniory:
Vezměte prosím na vědomí, že pokud se dětské a dospělé velikosti překrývají, dětské prsty 
bývají kratší a užší než u dospělých. Vzhledem k tomu, že junioři a batolata se mohou 
velikostně výrazně lišit, doporučujeme používat obecné věkové směrnice pro dětské 
velikosti rukavic oproti skutečnému měření rukou dítěte.

E

A F

B

C

D

Rukavice a palčákyOblečení
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Ty nejlepší produkty pro vaše outdoorová  
dobrodružství bez ohledu na podmínky.
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