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Špičkoví závodníci, kteří vyhrávají, jsou perfekcionisté a vědí, jak dosáhnout oné hranice: toho něčeho navíc, co rozhodne o nejlepším
a druhém nejlepším.
Odborné poznatky, které z této spolupráce získáváme, nám umožňují
dodávat stále lepší produkty a přinášejí prospěch všem s vášní pro sport.
Veškeré produkty, které firma Swix nabízí, byly navrženy s maximální pečlivostí a důkladně testovány, aby vám zaručily právě to něco navíc, ať už
stojíte na startovní čáře Světového poháru, nebo vyrážíte na rekreační
výlet na lyžích.
Filozofií firmy Swix je důraz na sebemenší detaily, které však ve výsledku
znamenají zásadní rozdíl. A tak je naprosto přirozené, že nám naši lyžaři
pomáhají předávat tuto myšlenku prostřednictvím nového konceptu firmy
Swix: Your winning margin.
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Klíčovým faktorem úspěchu této naší snahy je výzkum a vývoj nových
a lepších produktů a sportovních konceptů, a proto firma Swix při vývoji
úzce spolupracuje jak s norskými atlety, tak i závodníky z ostatních zemí.
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Vášnivá touha přispívat k výjimečným sportovním úspěchům, to je ten
hnací motor, který se skrývá pod značkou Swix.
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Jako kolébka lyžování a země některých z nejlepších běžeckých lyžařů
světa je Norsko a Norský národní běžecký tým přirozeně i středem našeho zájmu, sponzorských aktivit a hlavním prvkem v komunikaci značky.
Swix neustále pracuje, aby tyto důležité vazby posílil a i proto jsme
některé klíčové produkty označili logem NSF.
32581 ProFit Light jednodílná kombinéza pánská – 90000 červená
32586 ProFit Light jednodílná kombinéza dámská – 90000 červená
32481 ProFit jednodílná kombinéza pánská – 90000 červená
32486 ProFit jednodílná kombinéza dámská – 90000 červená
15161 RaceX pánská bunda – 90000 červená
15166 RaceX dámská bunda – 90000 červená
12641 Star XC pánská bunda – 90000 červená
12646 Star XC dámská bunda – 90000 červená
12642 Star XC bunda Junior – 90000 červená
13091 Avalanche péřová pánská bunda – 90000 červená
13096 Avalanche péřová dámská bunda – 90000 červená
39971 Polaris PR- polo pánské – 90000 červená
39976 Polaris PR- polo dámské – 90000 červená
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Díky neustálému soustředění na inovaci, design a vysokou výkonnost a
funkčnost si zachováváme silnou pozici na těch nejdůležitějších mezinárodních trzích běžeckého lyžování.
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Značka Swix a její tradice v běžeckém lyžování sahá až do roku 1946.
Tato hrdá norská značka v mnoha ohledech pomohla dostat běžecké
lyžování tam, kde dnes je. Během řady desetiletí se SWIX dopracoval k
velmi důležitým informacím a „snow-how“ díky spolupráci se všemi významnými mezinárodními Ski Pool organizacemi a sponzorství některých
z nejlepších běžeckých národních týmů.
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Dlouholetá tradice a norské dědictví
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Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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Gore WINDSTOPPER® & Tabulka velikostí
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Gore WINDSTOPPER®

			0.00000

Gore WINDSTOPPER® & Tabulka velikosti

Jelikož se neustále snažíme vytvářet ještě lepší oblečení, uzavřeli jsme
dohodu se značkou WINDSTOPPER®. Tato spolupráce nám dala jedinečnou příležitost vytvořit technicky ještě daleko vyspělejší výrobky.
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WINDSTOPPER® materiál nabízí dvojnásobně lepší prodyšné vlastnosti ve srovnání s jinými větruodolnými materiály, přičemž současně
nabízí stejné prodyšné vlastnosti jako materiály bez jakékoli odolnosti
proti větru. 560 milionů mikropórů na každý centimetr membrány
WINDSTOPPER® umožňuje efektivní odpařování vody, a to i při vysoké
intenzitě tréninku.
WINDSTOPPER® materiály jsou k dispozici v různých stupních voděodolnosti. Materiály použité ve výrobcích Swix byly vybrány vždy
pro optimální úroveň odolnosti proti vodě v závislosti na konkrétním
produktu a jeho zamýšlenému účelu použití; proto mohou být produkty
jednotně označené WINDSTOPPER® vyrobeny z různých materiálů.

Velikosti
Dámské				
Velikosti			XS
S
A - Výška - cm		
160-163 164-167
B - Hrudník - cm		
83
87
C - Pas - cm		
62
68
D - Boky - cm		
87
93
E - Vnitřní šev -cm		
75
77
F - Délka rukávu* - cm
74
76

M
168-171
94
74
98
79
78

L
172-175
100
80
104
81
80

						

XL
176-179
106
86
110
83
82

Pánské						
Velikosti			S
M
L
XL
XXL
A - Výška- cm		
176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
B - Hrudník - cm		
94
100
106
112
118
C - Pas - cm		
80
86
92
98
104
D - Boky - cm		
94
100
106
112
118
E - Vnitřní šev -cm		
82
84
86
88
90
F - Délka rukávu* - cm
85
87
89
91
93
					
Juniorské						
Velikosti			
6-8
8 - 10
10 - 12 12-14
14 - 16
A - Výška- cm		
116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
B - Hrudník - cm		
63
67
71
75
79
C - Pas - cm		
57
59
62
66
70
D - Boky - cm		
65
69
73
76
79
E - Vnitřní šev -cm		
57
61
65
70
76
F - Délka rukávu* - cm
59
64
69
74
79

						
* Měřeno od krku uprostřed zad k zápěstí s lehce pokrčenou rukou.
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Výkonnost ve studených podmínkách – Coldwear
Atleti provozující zimní sporty jsou často vystaveni působení extrémního
chladu při tréninku a závodech během zimní sezóny. Chladné a větrné
podmínky mohou ovlivňovat fyzickou výkonnost a mít negativní dopad
na výkonnost.
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Foto: Vegard Breie

ColdWear
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V mnoha sportovních aktivitách, kde záleží na rychlosti, je velmi důležitý
odpor vzduchu. Právě proto je oblečení tenčí a těsnější, tak jako lyžařské
kombinézy používané při závodech běžeckými lyžaři.

750.0
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Cílem tohoto projektu je prozkoumat vliv vystavení celého těla studeným
okolním klimatickým podmínkám na termoregulační reakce a vybrané
fyziologické parametry související s výkonností během vysoké
a maximální zátěže. Výsledky by měly sloužit jako vodítko pro další vývoj
nových materiálů a precizních technologických řešení pro zdokonalování
výkonnosti a pohodlí zimních sportovců.
Jedním z cílů je nalézt limitní hodnoty teploty svalů a pokožky ve vztahu
k fyzické zátěži běžeckých lyžařů. To je nezbytné pro vývoj optimálního
řešení izolace a ochrany proti větru u oblečení na běžecké lyžování. Studie prokázaly, že přední strana těla je obzvlášť vystavená chladu
a větru díky vysoké rychlosti a působení větru.
Fyzické zákonitosti izolace
Izolace lze dosáhnout tehdy, když se zredukuje odvádění a vyzařování
tepla. Materiály s nízkou vodivostí tepla jsou dobrými izolanty. Vzduch je
právě takovým materiálem, a proto, chcete-li zvýšit izolační schopnosti
látky, je potřeba v ní udržet vzduch.
Vítr, který prochází materiálem, mění vzduch uvnitř. V závislosti na teplotě okolního prostředí má tak buď ochlazující nebo oteplující efekt.
Když pracujeme s oblečením pro závodníky v běžeckém lyžování je
tloušťka materiálu minimální. Navíc každá část oblečení přesně padne na
tělo uživatele. Těsně střižený materiál tak nechává velmi málo prostoru
pro izolující vzduch. Proto je síťovina ideální strukturou, jelikož umožňuje
zachytit vzduch jako izolant i ve velmi tenkém materiálu. Objevte novou
revoluční závodní kombinézu Swix ze síťoviny. Víc se o produktu dočtete
v kategorii “Racing”.
Další informace na: www.sintef.no/projectweb/coldwear
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Sport: středně/méně náročné aktivity

Pro X

Avalanche

Pro Fit

Arctic

Horizon

Polar Plus

Start
Touring
Universal
Impulse

Spodní prádlo: všechny aktivity

Star Birkebeiner
Star XC

Carbon

Race X

Pro Fit
Wind guard

Teplota

Classic

1000

Track
Cruising Plus

Výkonnost/Cena

Výkonnost/Cena

Výkonnost/Cena

Star Advanced
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Racing: vysoce/středně náročné aktivity
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Průvoce teplotami

Teploty

Powder
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Pro Fit

Teplota

Teplota

Projekt Cold Wear nám umožnil vyvinout určitou matrici teplot, která poskytuje přehledný souhrn vhodného použití různých produktů za různých
podmínek. Tento systém byl navržen pro snazší výběr toho správného oblečení podle daných klimatických podmínek. Barevné schéma je stejné jako
velmi dobře známé barevné členění vosků, které Swix používá již od roku 1946.
Každý produkt je opatřen zvláštní etiketou uvádějící zamýšlený teplotní rozsah pro použití daného výrobku. Etikety vypadají takto:

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.
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Strategické vizuální body na částech oděvů (záda, lokty a kolena) ELASTICITA - ODVÁDĚNÍ VLHKOSTI - NÁKLON KOLEN/LOKTŮ plní též estetickou funkci jako designový prvek (branding, potisk a výšivky).

			0.00000

Pro vytvoření jasné vizuální identity, budování renomé a zachování
kontinuity dané značkou SWIX a běžeckým lyžováním bylo X vybráno
jako hlavní prvek inspirace pro kolekci funkčního oblečení. Jako vizuální
prvek je X na samotném oblečení zároveň velmi funkční, jelikož reflektuje
rychlost a výkonnost vítězů - klíčové identifikační prvky koncepce SWIX:
Your winning margin.

Historie X

750.0

Historie X
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Měli byste vědět

Měli byste vědět...

Polyamid/Nylon
• výjimečně pevné a elastické vlákno • odolné proti oděru
• snadno se čistí
• třpytivý ”hedvábný” materiál
• nízká absorpce vlhkosti zaručující efektivní odvádění vlhkosti od těla
• příze z polyamidu dodává materiálu teplo a nízkou hmotnost
• polymerový materiál vytvořený ze soli nylonu, rozpuštěné a zapracované do vlákna
Spandex/Elastan/Lycra
• lze opakovaně natahovat bez změny oproti původnímu tvaru a délce
• všeobecně lze napnout o 500% bez přetržení
• pevnější, odolnější a více smršťovací než guma
• lehký, měkký, hladký, přizpůsobivý
• v oděvu umožňuje kombinaci pohodlí a přesného střihu, předchází
“vytahání” oděvu
• odolné proti opotřebení tělovými oleji, antiperspiranty, pleťovými
vodami nebo detergenty
• odolný proti oděru
• Lycra Sport® (power lycra) je reg. název materiálu Spandex, který
používáme v našich závodních kombinézách Swix, kde poskytuje větší
podporu svalům, a proto je velmi vhodný pro tento typ oděvu.
• revoluční Gloss® - Xtra Life Lycra® od Carvico, vyrobeno v Itálii.
• Atlanta® - další Xtra Life Lycra® od Carvico, vyrobeno v Itálii.
Nowind®/Nowind Pro®
• No Wind® dokonalá membrána své generace, odolná proti větru.
• No Wind Pro® dokonalá membrána své generace, odolná proti větru
a vodě
• zaručuje ty nejvyšší výkony při závodech, aktivním i rekreačním sportu
bez omezení pohodlí, lehkosti a tepelné regulace
• udrží v teple a odvede tělesnou vlhkost od těla
Teflon®
• povrchová úprava značky DuPont dodá vláknu a materiálu z něj odpudivost vody a odolnost proti skvrnám bez omezení prodyšnosti
• materiály jsou delší dobu stále jako nové a snadno se udržují
• opakovaným praním se úprava smývá, a proto je nutné materiál znovu
opatřit povrchovou úpravou po cca 15-20 praních.
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Prachové peří
Prachové peří používané v našich produktech ve většině případů pochází
z ptáků chovaných na farmách. Prachové peří velmi dobře drží teplo,
avšak jakmile navlhne snadno se „zbortí“ a velmi pomalu schne. Proto
vždy doporučujeme při sušení oděvů Swix z prachového peří v sušičce
přidat 5-8 tenisových míčků. Míčky při sušení svými nárazy rozdělí jednotlivá pírka od sebe a urychlí proces schnutí. Hustota/síla výplně (Down
Fill Power) je indikátorem kvality, který určuje jak odolná je prachová
výplň proti stlačení. Když je sloupec naplněný směsí prachového peří
zatížen určitou hmotností, zbortí se a z válce lze odečíst danou hodnotu.
Běžně se tyto hodnoty pohybují mezi 500 až 900, např. u péřové bundy
expedition. Nejčastěji používanou měrnou jednotkou prachové výplně
je ”cuin” (cubic inches - krychlové palce), avšak někteří výrobci uvádějí
hodnoty v cm/gram. Směs prachového peří znamená, že obsahuje
jak prachové peří, tak větší pírka. Pokud by materiál obsahoval pouze
prachové peří, nevydržel by v „nadýchaném“ stavu. Ten zaručuje právě
přidané větší peří. Avšak je potřeba mít na paměti, že peří snižuje izolační
schopnosti prachových pírek. Takže jako v čemkoli v životě i zde platí
„zlatý střed“. Směsi prachového peří, například v bundách, jsou obvykle v
poměru 70/30 až 90/10 prachové peří/větší pírka .

750.0

Polyester
• výjimečně pevné a elastické vlákno • odolné proti oděru
• snadno se čistí
• odolné proti srážení a napínání
• odolné proti většině chemikálií
• rychle schne a nemačká se
• pevné a odolné ať mokré či suché
• lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými syntetickými vlákny,
stejně jako se často přidává k přírodním vláknům pro zvýšení jejich
pevnosti

Flís
Flís je tkaná textilie, česaná na jedné nebo obou stranách, a proto má
měkkou, kožešině podobnou strukturu. Flís lze vyrobit jak z vlny, tak
polyesteru. V produktové řadě Swix používáme především polyesterový
flís, neboť odvádí tělesnou vlhkost od těla efektivněji než vlna a izolační
schopnosti za suchého stavu jsou téměř stejné jako u flísu z vlny, stejně
jako schopnost zadržet vzduch.

1000

Proč se oblékat dle zásady 3 vrstev:
1. Spodní vrstva – odvádí vlhkost pryč od pokožky
2. Střední vrstva – izoluje. Materiály, které udrží co největší objem
vzduchu izolují nejefektivněji
3. Vnější vrstva – ochraňuje proti vnějším vlivům okolního prostředí
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Podšívky a vycpávky
Existuje mnoho různých typů syntetických podšívek. Používají se většinou dutá vlákna, aby se zvýšila izolační funkce a materiál se skládá jak
z krátkých, tak dlouhých vláken. Jak Primaloft®, tak Thinsulate® jsou
velmi dobře známé značky syntetických látek. Thinsulate® se specializuje na dosažení co nejlepší izolace na milimetr tloušťky materiálu, zatímco
Primaloft® sám sebe na trhu definuje jako značku s nejlepšími izolačními
vlastnostmi na jednotky hmotnosti. V produktech Swix používáme obě značky.
Povrchové úpravy
Existuje široká škála hydrofobních/vodě odolných povrchových úprav.
Vodu odpuzující (W/R - water repellent) a trvale vodu odpuzující (DWR durable water repellent) jsou obecné termíny používané u povrchových
úprav odolných proti vodě, které naleznete u většiny textilních produktů
Swix. U vybraných produktů používáme úpravu Teflon® od DuPont®, jako
např. u řady Swix Powder. Tyto produkty jsou opatřeny visačkami
s detailním popisem funkčních vlastností značkových materiálů a povrchových úprav. Povrchové úpravy bývají zřídkakdy trvalé a daný produkt
by měl být po 10-15 praních znovu opatřen povrchovou úpravou, aby byla
zachována odpudivost vody. Nezapomeňte materiál po praní „ohřát“, aby
se reaktivovaly aktivní složky ve vodu odpuzující povrchové úpravě.
Těsně tkaný materiál
Existují materiály, které jsou tak těsně tkané, že jsou odolné proti větru.
Například klasická plátěná větrovka je dobrým příkladem a dobře se hodí
na horskou turistiku. Rovněž syntetická vlákna jako polyester a polyamid
mohou být těsně utkána a mít tak přirozené větru odolné vlastnosti. Takový typ materiálů se používá například u vybavení na expedice na jižní pól.

Správná údržba
Veškeré naše produkty jsou opatřeny etiketami s návodem k údržbě.
Tyto musejí být pečlivě dodržovány. Swix nemůže být odpovědný za
reklamace vzniklé nesprávnou údržbou.

		08102907			37.5

			0.00000

Sviglia®
Nový inovativní materiál Sviglia od italského specialisty na lycru, Carvico,
je lehký jako pírko (pouze 85 g/m2) a zaručuje výjimečnou výkonnost.
Kombinuje eleganci a funkčnost: díky své elasticitě se neshrnuje, nestahuje a netřepí.
Karbonová síťovina
Směs uhlíku z bambusu a polyesteru v novém uhlíkovém síťovém
materiálu Swix má antibakteriální vlastnosti, odpuzuje zápach a rovněž
je přirozeným regulátorem tělesné teploty. Perfektně se hodí na výrobu
sportovního oblečení pro aktivní sportovce.

750.0

Membrány
Moderní chemický průmysl nám umožnil využívat alternativních řešení
těsně tkaným materiálům; velmi tenké membrány, které mohou být zalaminovány do materiálu. Tyto membrány umožňují vlhkosti přejít
ze strany, kde je tlak páry (tělesné vlhkosti) větší, to znamená, z
vnitřní strany oblečení/membrány, kde vzniká tělesná vlhkost, ven. U
dvouvrstvých bund potřebujete ještě jednu vrstvu blíž k tělu, zatímco
u třívrstvých produktů je tato vrstva již zalaminována do membrány a
vnější látky jako například překližka. Membrána s mikro póry funguje
jako filtr, kdy extrémně malé otvory umožňují parám projít z jedné strany
materiálu na druhou, avšak voda v podobě deště nebo sněhu v opačném
směru neprojde. Dvě nejznámější technologie jsou ePTFE (odlehčený
polytetrafluoretylen), který se používá například v Gore-Tex® a PU
(polyuretan), který používáme například v membránách Swix No Wind®
a nebo v Helly-Tech®. PU membrány se více používají ve sportovním
oblečení, jelikož jsou elastičtější než ePTFE.
Pokud je membrána označena jako hydrofilní, znamená to, že aktivně
vodí páru/vodu. Odvádí páru/vlhkost ze strany s vyšším tlakem na vnější
stranu, kde je tlak nižší.
M.V.P. (moisture vapor permeance - propustnost vlhkosti páry) znamená
schopnost odvádět vlhkost a obyčejně se udává jako litr/m2/24hrs. Tato
hodnota udává kolik litrů vody/páry na metr čtvereční je odvedeno za 24
hodin.
Nepromokavost - W/P (water proofness) se obyčejně udává v mm H2O
(vody). Tímto údajem se udává kolik mililitrů vody/páry lze shromáždit ve
válci přímo nad materiálem, než voda začne pronikat skrz materiál.

Měli byste vědět

1000

			0.00000

Jsme hrdí, že můžeme prohlásit, že značka Swix se soustředí na práci
s takovými materiály, které se těší důvěře mezi textilními značkami
(Confidence in Textiles label). A tak i Vy můžete důvěřovat značce Swix.

Etikety funkčních materiálů

X4 Skin®
• první povrchová úprava pletených materiálů příjemná na dotyk
• technologie na bázi vody bezpečná životnímu prostředí
• optimální řešení ochrany proti větru u pletených produktů
• velmi jemné, nízká hmotnost
• záruka stálosti při 50 praních na 60 stupňů, snadná údržba
• tepelně izolační efekt u produktů opatřených technologií X4 Skin
High IQ Cool Comfort®
• vysoce funkční povrchová úprava, díky níž je materiál dokonale prodyšný a odvádí tělesnou vlhkost pryč od těla
• při používání dodává pocit sucha
• zaručuje maximální pohodlí i při náročných aktivitách
• dodává materiálu pocit měkkosti a luxusu
• redukuje efekt statické elektřiny u syntetických vláken
• skvrny lze snadněji vyprat
• dlouhodobý efekt na všech typech vlákna a jejich směsích
• efekt přetrvává i po mnoha praních
Silpure®
• povrchová úprava textilu s trvalými antimikrobiálními činiteli ze stříbra
• vlákna zachovávají materiálu “čerstvost” a redukují nepříjemné pachy
způsobené bakteriemi a plísněmi
• efekt přetrvává i po mnoha praních

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13
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Racing

Textilní produkty řady Swix Racing jsou speciálně vyvinuty pro vrcholové sportovce a profesionální závodníky v běžeckém
lyžování. Kolekce je však svým rozsahem velmi populární i mezi nadšenci do lyžování, kteří berou běžecké lyžování jako
důležitou součást svého zimního tréninkového režimu. Vysoce kvalitní materiály a technická řešení mají jediný cíl - zajistit
svému uživateli maximální výkonnost ať už během závodu na Světovém poháru, nebo “jen” při náročném tréninku.

32581 Jednodílná kombinéza Pro Fit Light, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Jděte si pro zlato! Extrémně lehká, velice měkká
a pohodlná – taková je nová revoluční jednodílná
závodní kombinéza ze síťoviny. Vyniká výjimečnými
izolačními vlastnostmi díky zachycení vzduchu ve
struktuře síťového materiálu. Žádné nepohodlné
švy, kombinéza působí opravdu jako „druhá kůže”.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

Vyzkoušejte si novou kombinézu Swix a poznejte
ten rozdíl. Prohlédněte si ji v akci při použití některými z nejlepších běžeckých závodníku světa.
• Aerodynamický design a střih

Složení materiálu:

750.0

1000

• Zipy na ramenou s pojistkou proti samovolnému
otevření zipu během pohybu.
Do 4 směrů elastická síťovina 80 % Polyester/20 %
Elastan.
90000
Červená

32571 Pro Fit Light dvoudílná kombinéza, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Jděte si pro zlato!. Extrémně lehká, velice měkká
a pohodlná – taková je nová revoluční dvoudílná
závodní kombinéza ze síťoviny. Vyniká výjimečnými
izolačními vlastnostmi díky zachycení vzduchu ve
struktuře síťového materiálu. Žádné nepohodlné
švy, kombinéza působí opravdu jako „druhá kůže”.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

Vyzkoušejte si novou kombinézu Swix a poznejte
ten rozdíl. Prohlédněte si ji v akci při použití některými z nejlepších běžeckých závodníku světa.
• Aerodynamický design a střih.
• Vrchní díl se zipem s pojistkou proti samovolnému
otevření zipu během pohybu.
• Vrchní díl s elastickým spodním lemem se silikonem pro zamezení posunutí během pohybu.
• Kalhoty s pohodlným elastickým pasem se stahovací šňůrkou pro pevnější stažení.
Složení materiálu:
90000
Červená

Poznámky:
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Do 4 směrů elastická síťovina 80 % Polyester/20
% Elastan.

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Racing

			0.00000

32586 Profit Light jednodílná kombinéza, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Jděte si pro zlato!. Extrémně lehká, velice měkká
a pohodlná – taková je nová revoluční jednodílná
závodní kombinéza ze síťoviny. Vyniká výjimečnými
izolačními vlastnostmi díky zachycení vzduchu ve
struktuře síťového materiálu. Žádné nepohodlné
švy, kombinéza působí opravdu jako „druhá kůže”.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

Vyzkoušejte si novou kombinézu Swix a poznejte
ten rozdíl. Prohlédněte si ji v akci při použití některými z nejlepších běžeckých závodníku světa.
• Aerodynamický design a střih

750.0

Složení materiálu:

1000

• Zipy na ramenou s pojistkou proti samovolnému
otevření zipu během pohybu.
Do 4 směrů elastická síťovina 80 % Polyester/20
% Elastan.
90000
Červená

32576 Pro Fit Light dvoudílná kombinéza, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Jděte si pro zlato!. Extrémně lehká, velice měkká
a pohodlná – taková je nová revoluční dvoudílná
závodní kombinéza ze síťoviny. Vyniká výjimečnými
izolačními vlastnostmi díky zachycení vzduchu ve
struktuře síťového materiálu. Žádné nepohodlné
švy, kombinéza působí opravdu jako „druhá kůže”.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

Vyzkoušejte si novou kombinézu Swix a poznejte
ten rozdíl. Prohlédněte si ji v akci při použití některými z nejlepších běžeckých závodníku světa.
• Aerodynamický design a střih.
• Vrchní díl se zipem s pojistkou proti samovolnému
otevření zipu během pohybu.
• Vrchní díl s elastickým spodním lemem se silikonem pro zamezení posunutí během pohybu.
• Kalhoty s pohodlným elastickým pasem se stahovací šňůrkou pro pevnější stažení.
90000
Červená

Složení materiálu:
Do 4 směrů elastická síťovina 80 % Polyester/
20 % Elastan.

Poznámky:
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32481 Pro Fit jednodílná kombinéza, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Závodní kombinéza pro elitní závodníky! Vysoce
kvalitní lykrová kombinéza navržená pro trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Sport Lycra (power lycra)® na stehnech a zadní
části pro větší podporu velkých svalových skupin.
• Lepší ventilace skrz panely ze síťoviny na zádech
a spodních částech paží a nohou.
• Zip vpředu.
Složení materiálu:

10000
Černá

72000
Modrá Royal

750.0

1000

100% Carvico Lycra® Made in Italy.
Panely ze síťoviny: 85 % Nylon/15 % Spandex.

90000
Červená

32491 Pro Fit dvoudílná kombinéza, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Závodní kombinéza pro elitní závodníky! Vysoce
kvalitní lykrová kombinéza navržená pro trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Sport Lycra (power lycra)® na stehnech a zadní
části pro větší podporu velkých svalových skupin.
• Lepší ventilace skrz panely ze síťoviny na zádech
a spodních částech paží a nohou.
• Kalhoty s elastickým pasem se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou
na spodním okraji topu.
Složení materiálu:
100% Carvico Lycra® Made in Italy.
Panely ze síťoviny: 85 % Nylon/15 % Spandex.

10000
Černá

Poznámky:

18
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72000
Modrá Royal

90000
Červená

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Racing

			0.00000

32506 Pro Fit jednodílná kombinéza, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Závodní kombinéza pro elitní závodníky! Vysoce
kvalitní lykrová kombinéza navržená pro trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Sport Lycra (power lycra)® na stehnech a zadní
části pro větší podporu velkých svalových skupin.
• Lepší ventilace skrz panely ze síťoviny na zádech
a spodních částech paží a nohou.
Složení materiálu:

10000
Černá

72000
Modrá Royal

750.0

1000

100% Carvico Lycra® Made in Italy.
Panely ze síťoviny: 85 % Nylon/15 % Spandex.

90000
Červená

32446 Pro Fit dvoudílná kombinéza, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Závodní kombinéza pro elitní závodníky! Vysoce
kvalitní lykrová kombinéza navržená pro trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Sport Lycra (power lycra)® na stehnech a zadní
části pro větší podporu velkých svalových skupin.
• Lepší ventilace skrz panely ze síťoviny na zádech
a spodních částech paží a nohou.
• Kalhoty s elastickým pasem se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou
na spodním okraji topu.
Složení materiálu:
100% Carvico Lycra® Made in Italy.
Panely ze síťoviny: 85 % Nylon/15 % Spandex.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Poznámky:
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Racing

15161 RaceX bunda, pánská

		08102907			37.5

			0.00000

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

			0.00000

Popis produktu:
Špičková funkční 3-vrstvá softshellová bunda
s membránou Gore Windstoper® a lepenými švy.
Těsný střih.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

• Strečové panely na zádových a bočních dílech.
”Laserem vyřezané” ventilační otvory v podpaží
pro optimální cirkulaci vzduchu a větší flexibilitu.
• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu. Strečové
vnitřní manžety pro větší pohodlí.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem v pase.

1000

Složení materiálu:

750.0

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Vodě
odolné zipy. Odolné proti větru a vodě.
Přední strana: Gore Windstopper® 3-vrstvý
100% Polyester.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Zadní strana: 2-vrstvý 78% polyamid/14% elastan/8% PU strečový do 4 směrů. M.V.P. 20.000g/
m2/24hrs, W/P 0mmH2O.
Strečové panely: 100% Lycra

25191 RaceX kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Vysoce kvalitní, funkční 3-vrstvé kalhoty s membránou Gore Windstoper® a lepenými švy a strečovými
panely na zadním dílu a spodních částech nohavic.
Těsný střih.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lepené švy. Tvarovaná kolena pro optimální
flexibilitu.
• Zip podél strany nohavic od stehen dolů. Elastický
pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou. Zipy odolné
proti vodě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Přední strana: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100%
polyester.
Zadní strana: 2-vrstvý 78% polyamid/14% elastan/8% PU strečový do 4 směrů.
10000
Černá

Poznámky:
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Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Racing

			0.00000

15166 RaceX bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Špičková funkční 3-vrstvá softshellová bunda
s membránou Gore Windstopper® a lepenými švy.
Těsný střih.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zádových a bočních dílech.
”Laserem vyřezané” ventilační otvory v podpaží pro
optimální cirkulaci vzduchu a větší flexibilitu.
• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu. Strečové
vnitřní manžety pro větší pohodlí.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem v pase.

750.0

Složení materiálu:

1000

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Vodě odolné
zipy. Odolné proti větru a vodě.
Přední strana: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100%
Polyeter.
Zadní strana: 2-vrstvý 78% polyamide/14% elastane/8%PU strečový do 4 směrů.
10000
Černá

73700
Modrá Pacific

90000
Červená

Strečové panely: 100% Lycra.

25196 RaceX kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Vysoce kvalitní, funkční 3-vrstvé kalhoty s membránou Gore Windstopper® a s lepenými švy a strečovými panely na zadním dílu a spodních částech
nohavic. Těsný střih.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lepené švy. Tvarovaná kolena pro optimální
flexibilitu.
• Zip podél strany nohavic od stehen dolů. Elastický
pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou. Zipy odolné
proti vodě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Přední strana: Gore Windstopper® 3-vrstvý 100%
polyeter.

10000
Černá

Zadní strana: Pontetorto Made in Italy. 2-vrstvý
78% polyamid/14%elastan/8% PU strečový do 4
směrů.

Poznámky:
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15171 ProFit bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Vysoce kvalitní funkční 3-vrstvá softshellová
bunda s membránou a lepenými švy a kapsami.
Těsný střih.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zádových dílech. Laminované strečové panely ze síťoviny na bocích.
”Laserem vyřezané” ventilační otvory v podpaží
pro optimální cirkulaci vzduchu.
• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu. Strečové
vnitřní manžety pro větší pohodlí.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem v pase.

Složení materiálu:

750.0

1000

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Vodě
odolné zipy. Odolné proti větru a vodě.
3-vrstvý 96% polyester/4% spandex PU strečový do 2 směrů. M.V.P. 3.000g/m2/24h, W/P
8.000mmH2O.
10000
Černá

10001
Černá/Modrá
Royal

72000
Modrá Royal

75500
Modrá Bijou

90000
Červená

Laminovaná síťovina: 100% polyesterová síťovina s P/D laminací.
Strečové panely: 90% Nylon/10% Spandex.

25141 ProFit kalhoty, pánské
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Popis produktu:
Vysoce kvalitní funkční 3-vrstvé softshellové
kalhoty s membránou, lepenými švy a strečovými
panely na zadní straně.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Laminované strečové panely ze síťoviny na
bocích.
• Tvarovaná kolena pro optimální volnost pohybu. Zip na vnější straně nohavic od kolen dolů.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou na spodním lemu. Vodě odolné zipy.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
3-vrstvý 96% polyester/4% spandex PU strečový do 2 směrů. M.V.P. 3.000g/m2/24h, W/P
8.000mmH2O.
10000
Černá

Laminovaná síťovina: 100% polyesterová síťovina s P/D laminací.
Strečové panely: 90% Nylon/10% Spandex.

Poznámky:
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Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Racing

			0.00000

15176 ProFit bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Vysoce kvalitní funkční 3-vrstvá softshellová
bunda s membránou a lepenými švy a kapsami.
Těsný střih.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zádových dílech. Laminované strečové panely ze síťoviny na bocích.
”Laserem vyřezané” ventilační otvory v podpaží
pro optimální cirkulaci vzduchu.
• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu. Strečové
vnitřní manžety pro větší pohodlí.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem v
pase.

750.0

Složení materiálu:

1000

• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě. Vodě
odolné zipy. Odolné proti větru a vodě.

3-vrstvý 96% polyester/4% spandex PU strečový do 2 směrů. M.V.P. 3.000g/m2/24h, W/P
8.000mmH2O.
10000
Černá

20900
Griffin

73700
Modrá Pacific

80000
Purpurová

90000
Červená

Laminovaná síťovina: 100% polyesterová síťovina s P/D laminací.
Strečové panely: 90% Nylon/10% Spandex.

25146 ProFit kalhoty, dámské

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Vysoce kvalitní funkční 3-vrstvé softshellové
kalhoty s membránou, lepenými švy a strečovými panely na zadní straně.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Laminované strečové panely ze síťoviny na
bocích.
• Tvarovaná kolena pro optimální volnost pohybu. Zip na vnější straně nohavic od kolen dolů.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou. Elastický
lem se silikonovou povrchovou úpravou na
spodním lemu.
• Vodě odolné zipy.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
3-vrstvý 96% polyester/4% spandex PU strečový do 2 směrů. M.V.P. 3.000g/m2/24h, W/P
8.000mmH2O.
10000
Černá

Laminovaná síťovina: 100% polyesterová síťovina s P/D laminací.
Strečové panely: 90% Nylon/10% Spandex.

Poznámky:
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12131 Carbon bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenká,
velmi lehká 3-vrstvá bunda s membránou. Velmi
oblíbená elitními běžeckými lyžaři.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu.
• Strečové panely v sedle a ve spodní části rukávů pro větší flexibilitu a lepší cirkulaci vzduchu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem u
spodního lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Strečové manžety.

1000

Složení materiálu:

750.0

• Odolné proti větru a vodě.

Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Strečové panely: 100% Carvico Lycra®. Made
in Italy.

11201 Carbon vesta, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenká,
velmi lehká 3-vrstvá vesta s membránou. Velmi
oblíbená elitními běžeckými lyžaři.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely v sedle a ve spodní části rukávů
pro větší flexibilitu a lepší cirkulaci vzduchu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem u
spodního lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
Strečové panely: 100% Carvico Lycra®. Made in
Italy.
10000
Černá

90000
Červená

22141 Carbon kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenké,
velmi lehké 3-vrstvé membránové kalhoty s
tvarovanými koleny. Velmi oblíbená elitními
běžeckými lyžaři.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely v sedle, na stehnech a
spodních částech nohavic pro větší flexibilitu a
lepší cirkulaci vzduchu. Reflexní prvky pro lepší
viditelnost ve tmě.
• Zip na vnější straně nohavic od kolen dolů.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou. Elastický
lem se silikonovou povrchovou úpravou na
spodním lemu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
polyester/29% PU strečová do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24h. W/P 2.000mmH20.
10000
Černá

24

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

Strečové panely: 100% Lycra® Made in Italy.

12136 Carbon bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Racing

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

			0.00000

Popis produktu:
Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenká,
velmi lehká 3-vrstvá bunda s membránou. Velmi
oblíbená elitními běžeckými lyžaři.

Velikosti: XS, S, M, L, XL

• Tvarované rukávy pro větší flexibilitu.
• Strečové panely v sedle a ve spodní části rukávů
pro větší flexibilitu a lepší cirkulaci vzduchu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem u
spodního lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Strečové manžety.
• Odolné proti větru a vodě.

750.0

1000

Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
Strečové panely: 100% Carvico Lycra®. Made in
Italy.
10000
Černá

80000
Purpurová

90000
Červená

11206 Carbon vesta, dámská
Popis produktu:
Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenká,
velmi lehká 3-vrstvá vesta s membránou. Velmi
oblíbená elitními běžeckými lyžaři.

Velikosti: XS, S, M, L, XL
Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely v sedle a ve spodní části rukávů
pro větší flexibilitu a lepší cirkulaci vzduchu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem u
spodního lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
Polyester/29% PU strečový do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24hrs. W/P 2.000mmH20.
Strečové panely: 100% Carvico Lycra®. Made in
Italy.

10000
Černá

90000
Červená

22146 Carbon kalhoty, dámské
Popis produktu:
Vynikající produkt na celoroční trénování. Tenké,
velmi lehké 3-vrstvé membránové khoty s tvarvami
koleny. Velmi oblíbená elitními běžeckými lyžaři.

Velikosti: XS, S, M, L, XL
Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely v sedle, na stehnech a spodních
částech nohavic pro větší flexibilitu a lepší cirkulaci
vzduchu. Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Zip na vnější straně nohavic od kolen dolů.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou. Elastický lem
se silikonovou povrchovou úpravou na spodním
lemu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Membrána Pontetorto No Wind®. 3-vrstvý 71%
polyester/29% PU strečová do 2 směrů. M.V.
P.10.000g/m2/24h. W/P 2.000mmH20.
Strečové panely: 100% Lycra® Made in Italy.
10000
Černá
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12561 Powder bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Teplá funkční bunda s flísovou podšívkou – velmi se
hodí na trénink a závody při nízkých teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely a ”laserem vyřezané” ventilační
otvory v podpaží pro lepší cirkulaci vzduchu.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.

• Manžeta a límec ze strečového materiálu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

750.0

1000

90% nylon/10% spandex, strečový do 2 směrů.
Povrchová úprava Teflon®.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87% nylon/13%
spandex.
10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Podšívka: 100% polyester z 1 strany česaný 110g/ m2.

11161 Powder vesta, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Teplá funkční vesta s flísovou podšívkou –
velmi se hodí na trénink a závody při nízkých
teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zádech pro lepší cirkulaci
vzduchu.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Límec ze strečového materiálu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
90% nylon/10% spandex, strečový do 2
směrů. Povrchová úprava Teflon®.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87%
nylon/13% spandex.
10000
Černá

Podšívka: 100% polyester z 1 strany česaný
110g/m2.

22751 Powder kalhoty s oddělitelnými šlemi, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Teplé funkční kalhoty se šlemi a flísovou podšívkou – velmi se hodí na trénink a závody při nízkých
teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zadní straně stehen a spodní
části nohavic.
• Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu.
• Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů.
Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou na
spodním lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
0% Nylon/10% Spandex, strečový do 2 směrů.
Povrchová úprava Teflon.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87% nylon/13%
Spandex.
10000
Černá
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Podšívka: 100% Polyester z 1 strany česaný 110g/m2.

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Racing

			0.00000

12566 Powder bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Teplá funkční bunda s flísovou podšívkou – velmi se
hodí na trénink a závody při nízkých teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely a ”laserem vyřezané” ventilační
otvory v podpaží pro lepší cirkulaci vzduchu.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.

• Manžeta a límec ze strečového materiálu.

• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

750.0

1000

90% nylon/10% spandex, strečový do 2 směrů.
Povrchová úprava Teflon®.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87% nylon/13%
spandex.
10000
Černá

20900
Griffin

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Podšívka: 100% polyester z 1 strany česaný 110g/m2.

11166 Powder vesta, dámská
Sises: XS, S, M, L, XL

Popis produktu:
Teplá funkční vesta s flísovou podšívkou – velmi se
hodí na trénink a závody při nízkých teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zádech pro lepší cirkulaci
vzduchu.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Límec ze strečového materiálu.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
90% nylon/10% spandex, strečový do 2 směrů.
Povrchová úprava Teflon®.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87% nylon/13%
spandex.
Podšívka: 100% polyester z 1 strany česaný 110g/m2.
10000
Černá

22756 Powder kalhoty s oddělitelnými šlemi, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Teplé funkční kalhoty se šlemi a flísovou podšívkou – velmi se hodí na trénink a závody při nízkých
teplotách.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zadní straně stehen a spodní
části nohavic.
• Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu.
• Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů.
Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou
na spodním lemu.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
90% Nylon/10% Spandex, strečový do 2 směrů.
Povrchová úprava Teflon.
Strečové panely: z 1 strany česaný 87% nylon/
13% Spandex.
10000
Černá

Podšívka: 100% Polyester z 1 strany česaný 110g/m2.
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Racing

12641 Star XC bunda, pánská

1000

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

10007
Černá/Modrá
Pacific

72000
75000
Modrá Royal Modrá Navy

22861 Star XC kalhoty, pánské

90000
Červená

			0.00000

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.

750.0

Popis produktu:
Lehká bunda z mikrovlákna na zahřátí a trénink se
strečovými panely na zádech, bocích, loktech a v
podpaží pro lepší pohyblivost a prodyšnost.
• ”Laserem vyřezané” otvory v podpaží a horní části
zad pro lepší prodyšnost. Tvarované rukávy pro
lepší pohyblivost.
• Reflexní síťovina a další prvky pro lepší viditelnost
ve tmě. Exkluzivní designové prvky, švy a detaily na
vnitřní straně.
• Límec a manžety z pohodlného funkčního
strečového materiálu. Lehká podšívka ze strečové
mikro-síťoviny.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu a na zadní straně
límce.
• Nepromokavá kapsa na iPod s otvorem na kabel
a poutko na sluchátka. Odolné proti větru a vodě.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

10000
Černá

		08102907			37.5

			0.00000

Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
Strečové panely: 84% Polyester/16% Spandex.
Podšívka: Carvico Sviglia® mikrosíťovina 90%
Polyamid/10% Elastan & síťovina na zadní
straně 95% Polyester/5%Spandex.
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Lehké kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink se
specificky rozmístěnými strečovými panely na zadní
straně pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu. Zip na
vnějších stranách od kolen dolů.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Odolné
proti větru a vodě.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou pro
těsné stažení.
• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Elastický lem se silikonem na spodním okraji
nohavic pro zamezení posouvání nohavic během
pohybu.
• Vnější kapsa a praktická kapsička na vnitřní straně
lemu v pase.
Složení materiálu:
10000
Černá

75000
Modrá Navy

90000
Červená

100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
Strečové panely: 84% Polyester/16% Spandex.
Podšívka: 95% Polyester/5% síťovina Spandex.

22761 Star Advanced kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Lehké kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink.
• Stečové panely na zadní straně pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou pro
těsné stažení.
• Reflexní lemování na viditelnost ve tmě.
• Boční zipy od kolen dolů. Elastický pás s gumovým
povrchem na spodním lemu nohy.
• Větru a vodě odolný.
• K dispozici v extra velké velikosti (XXXL).
Složení materiálu:
100% Polyester s povrchovou úpravou vodolnou
púroti vodě
Strečové panely: 87 % Polyester/13 % Spandex.
10000
Černá
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75000
Modrá Navy

Podšívka: síťovina 100% Polyester.

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams

Photo: Vegard Breie

			0.00000

Racing

750.0

		08102907			37.5

1000

			0.00000
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			0.00000

750.0

1000

Photo: Vegard Breie

Racing

		08102907			37.5

			0.00000

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

12646 Star XC bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Lehká bunda z mikrovlákna na zahřátí a trénink se
strečovými panely na zádech, bocích, loktech
a v podpaží pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• ”Laserem vyřezané” otvory v podpaží a horní části
zad pro lepší prodyšnost. Tvarované rukávy pro lepší
pohyblivost.
• Reflexní síťovina a další prvky pro lepší viditelnost
ve tmě. Exkluzivní designové prvky, švy a detaily na
vnitřní straně.
• Límec a manžety z pohodlného funkčního
strečového materiálu. Lehká podšívka ze strečové
mikro-síťoviny.

10000
Černá

73700
Modrá Pacific

75000
Modrá Navy

80000
Purpurová

90000
Červená

750.0

00100
Bílá

1000

• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu a na zadní straně límce.
• Nepromokavá kapsa na iPod s otvorem na kabel
a poutko na sluchátka. Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
Strečové panely: 84% Polyester/16% Spandex.
Podšívka: Carvico Sviglia® mikrosíťovina 90%
Polyamid/10% Elastan & síťovina na zadní
straně 95% Polyester/5%Spandex.

22866 Star XC kalhoty, dámské

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Lehké kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink se
specificky rozmístěnými strečovými panely na zadní
straně pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší flexibilitu. Zip na
vnějších stranách od kolen dolů.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Odolné
proti větru a vodě.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou pro
těsné stažení.
• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Elastický lem se silikonem na spodním okraji
nohavic pro zamezení posouvání nohavic během
pohybu.
• Vnější kapsa a praktická kapsička na vnitřní straně
lemu v pase.
00100

10000

00100
Bílá

75000

10000
Černá

Složení materiálu:

90000

75000
Modrá Navy

90000
Červená

100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
Strečové panely: 84% Polyester/16% Spandex.
Podšívka: 95% Polyester/5% síťovina Spandex.

22766 Star Advanced kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL

Lehké kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink.
• Stečové panely na zadní straně pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou pro
těsné stažení.
• Reflexní lemování na viditelnost ve tmě.
• Boční zipy od kolen dolů. Elastický pás s gumovým
povrchem na spodním lemu nohy.
• Větru a vodě odolný.
• K dispozici v extra velké velikosti (XXXL).
Složení materiálu:
100% Polyester s povrchovou úpravou vodolnou
púroti vodě
Strečové panely: 87 % Polyester/13 % Spandex.
10000
Černá

75000
Modrá Navy

Podšívka: síťovina 100% Polyester.
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Sport

Produkty Swix řady Sport byly navrženy pro nadšence do lyžování a rekreační lyžaře. Tyto produkty se vyznačují vysoce
kvalitními materiály a praktickým řešením, které zajistí svým uživatelům maximální výkon bez ohledu na jejich zkušenosti.

12661 Start bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Bunda na zahřátí a trénink s efektivními izolačními
vlastnostmi. Podšívka z karbonové síťoviny s efektem knotu pro lepší odvádění vlhkosti. Pohodlné
strečové panely na bocích a loktech pro lepší
pohyblivost. Perfektní pro kombinování s ostatními
produkty pro běžecké lyžování z kategorie Star XC.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Odolné
proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky, provedení švů a detaily.

Složení materiálu:

750.0

1000

• Vnitřní límec a manžety z měkkého pohodlného
strečového materiálu. Lze těsně utáhnout díky
stahovací šňůrce se stopperem na spodním lemu.
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

22651 Touring kalhoty, pánské

Strečové panely: česaný 84% Polyester/16%
Spandex.
Podšívka: Efekt knotu, 48% Carbon/52% Polyester,
100% Polyesterová síťovina.

Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Kalhoty na zahřátí a trénink s efektivními izolačními
vlastnostmi. Podšívka z karbonové síťoviny s
efektem knotu pro lepší odvádění vlhkosti. Pohodlné strečové panely na bocích a loktech pro lepší
pohyblivost. Perfektní pro kombinování s ostatními
produkty pro běžecké lyžování z kategorie Star XC.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Pohodlný elastický pas s knoflíkem a zipem. Praktická kapsička na vnitřní straně lemu.
• Zip od kolen dolů umožňuje zúžení nebo rozšíření
nohavic. Elastická manžeta na dolním okraji nohavic. Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
10000
Černá

Poznámky:
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75000
Modrá Navy

Strečové panely: česaný 84% Polyester/16%
Spandex.
Podšívka: efekt knotu, 48% Carbon/52% Polyester, 100% Polyesterová síťovina.

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

12666 Start bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Bunda na zahřátí a trénink s efektivními izolačními
vlastnostmi. Podšívka z karbonové síťoviny s efektem knotu pro lepší odvádění vlhkosti. Pohodlné
strečové panely na bocích a loktech pro lepší
pohyblivost. Perfektní pro kombinování s ostatními
produkty pro běžecké lyžování z kategorie Star XC.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Odolné
proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky, provedení švů a detaily.

750.0

Složení materiálu:

1000

• Vnitřní límec a manžety z měkkého pohodlného
strečového materiálu. Lze těsně utáhnout díky
stahovací šňůrce se stopperem na spodním lemu.
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
10000
Černá

73700
Modrá Pacific

90000
Červená

Strečové panely: česaný 84% Polyester/16%
Spandex.
Podšívka: Efekt knotu, 48% Carbon/52% Polyester,
100% Polyesterová síťovina.

22656 Touring kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Kalhoty na zahřátí a trénink s efektivními izolačními
vlastnostmi. Podšívka z karbonové síťoviny s
efektem knotu pro lepší odvádění vlhkosti. Pohodlné strečové panely na bocích a loktech pro lepší
pohyblivost. Perfektní pro kombinování s ostatními
produkty pro běžecké lyžování z kategorie Star XC.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Pohodlný elastický pas s knoflíkem a zipem. Praktická kapsička na vnitřní straně lemu.
• Zip od kolen dolů umožňuje zúžení nebo rozšíření
nohavic. Elastická manžeta na dolním okraji nohavic.
Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
10000
Černá

Poznámky:

75000
Modrá Navy

Strečové panely: česaný 84% Polyester/16%
Spandex.
Podšívka: efekt knotu, 48% Carbon/52% Polyester,
100% Polyesterová síťovina.

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

35

12891 Horizon Anorak bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Konečně klasická bunda s kapucí (Anorak) ze super
lehkého polyamidu s vynikající prodyšností a odolností proti větru díky nové inovativní technologii
X4Skin®. Swix uvádí tento produkt specificky zaměřený na turistický segment. Avšak díky designovým
prvkům a detailům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dvousměrný zip pro lepší ventilaci v podpaží a zip
na boku po celé délce pro snazší oblékání/svlékání.
• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Stahovací
pásky na manžetách. Exkluzivní designové prvky a
provedení švů.

750.0

1000

• 2 kapsy vpředu a velká praktická kapsa na hrudi s
ochrannou klopou.
• Kapuci se stahovací šňůrkou a stopperem se dá
srolovat a upevnit páskou s cvočkem.
• Odolné proti větru a vodě.
75000
Modrá Navy

90000
Červená

Složení materiálu:
100% Polyamid s úpravou X4Skin®

22911 Horizon kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Objevte tyto úžasné turistické kalhoty Swix z
lehkého polyamidu s perfektní prodyšností a odolností proti větru díky nové inovativní technologii
X4Skin®. Swix uvádí tento produkt specificky
zaměřený na turistický segment.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Pohodlný elastický pas s knoflíkem a zipem.
• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Zip od kolen dolů umožňuje zúžení nebo rozšíření
nohavic.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• 2 boční kapsy a praktická kapsa na stehně
s ochrannou klopou.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyamid s úpravou X4Skin®
10000
Černá

Poznámky:
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75000
Modrá Navy

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

12896 Horizon Anorak bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Konečně klasická bunda s kapucí (Anorak) ze super
lehkého polyamidu s vynikající prodyšností a odolností proti větru díky nové inovativní technologii
X4Skin®. Swix uvádí tento produkt specificky zaměřený na turistický segment. Avšak díky designovým
prvkům a detailům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dvousměrný zip pro lepší ventilaci v podpaží a zip
na boku po celé délce pro snazší oblékání/svlékání.
• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Stahovací
pásky na manžetách. Exkluzivní designové prvky
a provedení švů.

750.0

1000

• 2 kapsy vpředu a velká praktická kapsa na hrudi
s ochrannou klopou.
• Kapuci se stahovací šňůrkou a stopperem se dá
srolovat a upevnit páskou s cvočkem.
• Odolné proti větru a vodě.
00100
Bílá

75000
Modrá Navy

90000
Červená

Složení materiálu:
100% Polyamid s úpravou X4Skin®

22916 Horizon kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Objevte tyto úžasné turistické kalhoty Swix z
lehkého polyamidu s perfektní prodyšností a odolností proti větru díky nové inovativní technologii
X4Skin®. Swix uvádí tento produkt specificky
zaměřený na turistický segment.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Pohodlný elastický pas s knoflíkem a zipem.
• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Zip od kolen dolů umožňuje zúžení nebo rozšíření
nohavic.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• 2 boční kapsy a praktická kapsa na stehně
s ochrannou klopou.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyamid s úpravou X4Skin®
10000
Černá

75000
Modrá Navy

Podšívka: 100% polyesterová síťovina.

Poznámky:
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13091 Avalanche down bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto vysoce kvalitní 3/4 péřovou bundou s kapucí, s dlouhým střihem až pod kyčle. Velice se hodí
jako vrchní vrstva před a po závodech pro udržení
příjemné teploty. Díky svému střihu a designovým
prvkům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Límec a kapsy s flísovou podšívkou.

• Pohodlné vnitřní strečové manžety.

• Vnitřní kapsy na Mp3 přehrávač a brýle.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.
Složení materiálu:
100% nylon.

750.0

1000

• Odolné proti větru a vodě.

90/10 chmýří/peří.
Síla náplně 550.
10000
Černá

72000
75500
Modrá Royal Modrá Bijou

90000
Červená

13081 Polar Plus down bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto vysoce kvalitní péřovou bundou s kapucí,
s dlouhým střihem až pod kyčle. Velice se hodí
jako vrchní vrstva před a po závodech pro udržení
příjemné teploty. Díky svému střihu a designovým
prvkům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Měkký a pohodlný límec s flísovou podšívkou.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu a kapuci.
• 2 kapsy vpředu (ochranná klopa u dámského
modelu) a praktická vnitřní náprsní kapsa.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
10000
Černá

72100
Modrá Twilight

75000
Modrá Navy

90000
Červená

Podšívka: 100% Polyester.
Výplň: 70/30 chmýří/peří, síla náplně 550.

11721 Polar Plus down vesta, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto nově navrženou vysoce kvalitní péřovou
vestou Swix. Velice se hodí jako vrchní vrstva před
a po závodech pro udržení příjemné teploty. Díky
svému střihu a designovým prvkům se výborně
hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Měkký a pohodlný límec s flísovou podšívkou.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu.
• 2 kapsy vpředu a praktická vnitřní náprsní kapsa.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: 100% Polyester.
10000
Černá
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90000
Červená

Výplň: 70/30 chmýří/peří, síla náplně 550.

Photo: Vegard Breie

			0.00000

750.0

		08102907			37.5

1000

			0.00000

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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			0.00000

750.0

		08102907			37.5

1000

Photo: Vegard Breie

			0.00000

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

13096 Avalanche down bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto vysoce kvalitní péřovou bundou s kapucí,
s dlouhým střihem až pod kyčle. Velice se hodí
jako vrchní vrstva před a po závodech pro udržení
příjemné teploty. Díky svému střihu a designovým
prvkům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Límec a kapsy s flísovou podšívkou.
• Pohodlné vnitřní strečové manžety.

• Vnitřní kapsy na Mp3 přehrávač a brýle.

• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

750.0

1000

• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
spodním okraji.

100% nylon.
90/10 chmýří/peří.
10000
Černá

20900
Griffin

31100
Chocolate

75500
Modrá Bijou

90000
Červená

Síla náplně 550.

13086 Polar Plus down bunda, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto vysoce kvalitní péřovou bundou s kapucí,
s dlouhým střihem až pod kyčle. Velice se hodí
jako vrchní vrstva před a po závodech pro udržení
příjemné teploty. Díky svému střihu a designovým
prvkům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Měkký a pohodlný límec s flísovou podšívkou.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu a kapuci.
• 2 kapsy vpředu (ochranná klopa u dámského
modelu) a praktická vnitřní náprsní kapsa.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
10000
Černá

73700
Modrá Pacific

75000
Modrá Navy

80000
Purpurová

90000
Červená

Podšívka: 100% Polyester.
Výplň: 70/30 chmýří/peří, síla náplně 550.

11726 Polar Plus down vesta, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto nově navrženou vysoce kvalitní péřovou
vestou Swix. Velice se hodí jako vrchní vrstva před
a po závodech pro udržení příjemné teploty. Díky
svému střihu a designovým prvkům se výborně
hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Měkký a pohodlný límec s flísovou podšívkou.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu.
• 2 kapsy vpředu a praktická vnitřní náprsní kapsa.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: 100% Polyester.
10000
Černá

90000
Červená

Výplň: 70/30 chmýří/peří, síla náplně 550.
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22660 Universal kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlné všestranné kalhoty s elastickým pasem
a zapínáním na cvočky.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zadní straně, stehnech
a spodní části nohou.
• Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů.
• Tvarovaná kolena.

• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

100% polyester s úpravou W/R.

Strečové panely: 90% Polyester/10% Spandex.

10000
Černá

750.0

1000

Podšívka: 100% polyesterová síťovina.

70000
Modrá Navy

22837 Classic kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Pohodlné sportovní kalhoty s volnějším střihem.
Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.

• Tvarovaná kolena.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zip od kolen dolů s možností nastavení užších
nebo širších nohavic.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% polyester s úpravou W/R.
Podšívka: 100% polyesterová síťovina

10000
Černá

25130 Impulse kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Perfektní celoroční outdoorové kalhoty s volnějším
střihem.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zip vpředu, poutka na pásek.
• Rovné nohavice s pojistkou proti vniknutí sněhu.
• Tvarovaná kolena pro lepší pohyblivost.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Rib-stop 94% Nylon/6% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

10000
Černá
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Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

22665 Universal kalhoty, dámské

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlné všestranné kalhoty s elastickým pasem
a zapínáním na cvočky.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zadní straně, stehnech
a spodní části nohou.

• Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů.
• Tvarovaná kolena.

• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

100% Polyester s úpravou odolnou proti vodě.
Strečové panely: 90% Polyester/10% Spandex.

10000
Černá

750.0

1000

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

70000
Modrá Navy

22836 Classic kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pohodlné sportovní kalhoty s volnějším střihem.
Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.

• Tvarovaná kolena.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zip od kolen dolů s možností nastavení užších
nebo širších nohavic.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou odolnou proti vodě.
Podšívka: 100% polyesterová síťovina

10000
Černá

25135 Impulse kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Perfektní celoroční outdoorové kalhoty s volnějším
střihem.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zip vpředu, poutka na pásek.
• Rovné nohavice s pojistkou proti vniknutí sněhu.
• Tvarovaná kolena pro lepší pohyblivost.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
Rib-stop 94% Nylon/6% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

10000
Černá
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12531 Track bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Lehká polyesterová bunda z mikrovlákna s podšívkou ze síťoviny a velkým strečovým zádovým dílem,
skvělá pro běžecké lyžování a běžnou sportovní
činnost od podzimu do jara. Perfektní v kombinaci
s teplejšími výrobky z řady Cruising Plus.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost.
• Designové a funkční prvky.

• Podšívka límečku z měkkého pohodlného strečového materiálu.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.

• Stahovací šňůrka se stopperem ve spodním lemu.
Složení materiálu:

750.0

1000

• Odolné proti větru a vodě.

100% Polyester s úpravou DWR.

Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.
10001
Černá/Modrá Royal

72000
Modrá Royal

72001
Modrá Royal/Modrá
Navy

90000
Červená

90002
Červená/Černá

22561 Cruising kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Kalhoty z lehkého polyesterového mikrovlákna
s podšívkou ze síťoviny a strečovými panely na
zádech. Vynikající na běžecké lyžování a sportovní
aktivity obecně od podzimu do jara. Ideální na kombinaci s teplejšími produkty z řady Cruising Plus.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro lepší pohyb.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem nohavic pro zamezení posouvání při
pohybu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.
10000
Černá

Poznámky:
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75000
Modrá Navy

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

12536 Track bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Lehká polyesterová bunda z mikrovlákna s podšívkou ze síťoviny a velkým strečovým zádovým dílem,
skvělá pro běžecké lyžování a běžnou sportovní
činnost od podzimu do jara. Perfektní v kombinaci
s teplejšími výrobky z řady Cruising Plus.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost.
• Designové a funkční prvky.

• Podšívka límečku z měkkého pohodlného strečového materiálu.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.

Složení materiálu:

1000

• Odolné proti větru a vodě.

100% Polyester s úpravou DWR.

750.0

• Stahovací šňůrka se stopperem ve spodním lemu.

Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
00105
Bílá/Černá

72003
Modrá Royal/
Černá

72004
Royal B./Bílá

90001
Červená/Modrá
Navy

90003
Červená/Bílá

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

22566 Cruising kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Kalhoty z lehkého polyesterového mikrovlákna
s podšívkou ze síťoviny a strečovými panely na
zádech. Vynikající na běžecké lyžování a sportovní
aktivity obecně od podzimu do jara. Ideální na kombinaci s teplejšími produkty z řady Cruising Plus.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem nohavic pro zamezení posouvání při
pohybu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.
10000
Černá

75000
Modrá Navy

Poznámky:
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12581 Cruising Plus bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Teplá bunda z polyesterového mikrovlákna s
podšívkou z česané síťoviny vynikající na běžecké
lyžování a ostatní zimní sportovní aktivity. Perfektní
ke kombinaci s lehčími produkty z řady Cruising.
Mechanická ventilace skrz sedlo na zádech.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost.
• Efektní detaily a designové prvky.

• Límec s podšívkou z měkkého flísu.

• Elastické manžety pro větší pohodlí.

• Stahovací šňůrka se stopperem ve spodním lemu.

Složení materiálu:

750.0

1000

• Odolné proti větru a vodě.

100% Polyester s úpravou DWR.
10007
Černá/Modrá
Pacific

72001
Modrá Royal/Modrá
Navy

75001
Modrá Navy/Modrá
Royal

90001
Červená/Modrá
New Navy

Podšívka: česaná síťovina 100% Polyester, flís
100% Polyester.

22571 Cruising Plus kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Teplé kalhoty z polyesterového mikrovlákna s
podšívkou z česané síťoviny vynikající na běžecké
lyžování a ostatní zimní sportovní aktivity. Perfektní
ke kombinaci s lehčími produkty z řady Cruising.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem nohavic pro zamezení posouvání při
pohybu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: česaná síťovina 100% Polyester, flís
100% Polyester.

10000
Černá

Poznámky:
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75000
Modrá Navy

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Sport

			0.00000

12586 Cruising Plus bunda, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Teplá bunda z polyesterového mikrovlákna s
podšívkou z česané síťoviny vynikající na běžecké
lyžování a ostatní zimní sportovní aktivity. Perfektní
ke kombinaci s lehčími produkty z řady Cruising.
Mechanická ventilace skrz sedlo na zádech.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost.
• Efektní detaily a designové prvky.
• Límec s podšívkou z měkkého flísu.
• Elastické manžety pro větší pohodlí.

Složení materiálu:

1000

• Odolné proti větru a vodě.

100% Polyester s úpravou DWR.
72004
Modrá Royal/Bílá

73701
90001
Modrá Pacific/Černá Červená/Modrá
Navy

90003
Červená/Bílá

750.0

• Stahovací šňůrka se stopperem ve spodním lemu.

Podšívka: česaná síťovina 100% Polyester,
flís 100% Polyester.

22576 Cruising Plus kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Teplé kalhoty z polyesterového mikrovlákna s
podšívkou z česané síťoviny vynikající na běžecké
lyžování a ostatní zimní sportovní aktivity. Perfektní
ke kombinaci s lehčími produkty z řady Cruising.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem nohavic pro zamezení posouvání při
pohybu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: česaná síťovina 100% Polyester,
flís 100% Polyester.
10000
Černá

75000
Modrá Navy

Poznámky:
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Photo: Vegard Breie

Strední vrstva

Princip tří vrstev je obzvlášť důležitý, pokud se oblékáte na nějakou outdoorovou činnost. Jedním z aspektů je používání
praktické a pohodlné střední vrstvy, kterou lze obléci či svléci, když potřebujete regulovat tělesnou teplotu před, během
a po fyzické aktivitě.

16121 Polaris polo, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Střední vrstva

		08102907			37.5

			0.00000

Měkká a teplá mikina vhodná jako střední vrstva, na
lyže a outdoorové aktivity.
• Vaflová struktura na vnitřní straně zajišťuje lepší
odvádění vlhkosti.
• Síťovina v podpaží a strečové panely na stranách
pro větší flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
Složení materiálu:

100% Polyester lehce česaný na vnitřní straně
180g/m2.

00004
Bílá/ Modrá Navy

10000
Černá

72000
Modrá Royal

75002
Modrá Navy/Bílá

750.0

1000

Panely ze síťoviny: 75% Nylon, 25% Spandex

90000
Červená

16141 Cirrus Tech bunda, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Super strečová funkční bunda s těsným střihem,
zipem po celé délce, vhodná na lyže a outdoorové
aktivity - vynikající na zahřívání.
• Dekorativní švy.
Složení materiálu:
92% Polyester, 8% Spandex z 1 strany česaný
200g/m2.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

75000
Modrá Navy

90000
Červená

16171 Horizon mikina, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Zcela nová super elastická do 4 směrů strečová
mikina z inovativní nové karbonové síťoviny s efektem knotu pro větší odvádění vlhkosti – vynikající
na náročné aktivity. Lze použít jako střední vrstvu
nebo rovnou na tělo jako teplejší spodní prádlo.
Perfektní v kombinaci např. s produkty z řady Start/
Touring a Horizon.
• Exkluzivní design a provedení švů a panelů.
• Design límečku inspirovaný oblečením na cyklistiku.
Složení materiálu:
Efekt knotu, 48% Carbon (bambusový uhlík)/52%
Polyester 150g/m2.

10000
Černá
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75000
Modrá Navy

90000
Červená

		08102907			37.5

			0.00000

16126 Polaris polo, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Střední vrstva

Měkká a teplá mikina vhodná jako střední vrstva, na
lyže a outdoorové aktivity.
• Vaflová struktura na vnitřní straně zajišťuje lepší
odvádění vlhkosti.
• Síťovina v podpaží a strečové panely na stranách
pro větší flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
Složení materiálu:

100% Polyester lehce česaný na vnitřní straně
180g/m2.

00001
Bílá/Azalea

00200
Vanilková

10000
Černá

72000
Modrá Royal

73700
Modrá Pacific

80000
Purpurová

750.0

1000

Panely ze síťoviny: 75% Nylon, 25% Spandex

90000
Červená

16146 Cirrus Tech bunda, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Super strečová funkční bunda s těsným střihem,
zipem po celé délce, vhodná na lyže a outdoorové
aktivity - vynikající na zahřívání.
• Dekorativní švy.
Složení materiálu:
92% Polyester, 8% Spandex z 1 strany česaný
200g/m2.

10000
Černá

73700
Modrá Pacific

75000
Modrá Navy

80000
Purpurová

16176 Horizon mikina, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Zcela nová super elastická do 4 směrů strečová
mikina z inovativní nové karbonové síťoviny s efektem knotu pro větší odvádění vlhkosti – vynikající
na náročné aktivity. Lze použít jako střední vrstvu
nebo rovnou na tělo jako teplejší spodní prádlo.
Perfektní v kombinaci např. s produkty z řady Start/
Touring a Horizon.
• Exkluzivní design a provedení švů a panelů.
• Design límečku inspirovaný oblečením na cyklistiku.
Složení materiálu:
Efekt knotu, 48% Carbon (bambusový uhlík)/52%
Polyester 150g/m2.

00100
Bílá

10000
Černá

75000
Modrá Navy

90000
Červená
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16161 Podium flísová mikina, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Střední vrstva

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlná jednoduchá flísová mikina na zahřátí
nebo použití při tréninku zimních sportů. Efektní
vyšité prvky.
• Krátký zip u krku.
Složení materiálu:

10000
Černá

31100
Chocolate

72000
Modrá Royal

75000
Modrá Navy

750.0

1000

100% Polyester, flís.

90000
Červená

16181 Podium flísová mikina, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Pohodlná jednoduchá flísová mikina na zahřátí
nebo použití při tréninku zimních sportů. Efektní
vyšité prvky.
• Zip po celé délce.
Složení materiálu:
100% Polyester, flís.

10000
Černá

Poznámky:
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31100
Chocolate

72000
Modrá Royal

75000
Modrá Navy

90000
Červená

99900
Červená Mix

		08102907			37.5

			0.00000

16166 Podium flísová mikina, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Střední vrstva

• Krátký zip u krku.
Složení materiálu:

1000

100% Polyester, flís.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

73700
Modrá Pacific

80000
Purpurová

750.0

Pohodlná jednoduchá flísová mikina na zahřátí
nebo použití při tréninku zimních sportů. Efektní
vyšité prvky.

90000
Červená

16186 Podium flísová mikina, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pohodlná jednoduchá flísová mikina na zahřátí
nebo použití při tréninku zimních sportů. Efektní
vyšité prvky.
• Zip po celé délce.
Složení materiálu:
100% Polyester, flís.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

73700
Modrá Pacific

80000
Purpurová

90000
Červená

99900
Červená Mix

Poznámky:
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Oblecení pro juniory
Funkční oblečení Swix nabízí vysoce kvalitní produkty pro běžkaře juniory. Produkty řady Swix Junior představují ta
samá technická kritéria jako všechny ostatní výrobky kolekce funkčního oblečení Swix. A proto i děti a junioři v rozsahu
6 - 16 let mají k dispozici optimální produkty, které jim zajistí maximálně příjemné zážitky z lyžování.

32492 Pro Fit dvoudílná kombinéza pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:

			0.00000

Junioři

		08102907			37.5

			0.00000

Závodní kombinéza pro elitní závodníky! Vysoce
kvalitní lykrová kombinéza navržená pro trénink
a závody budoucích běžeckých šampionů.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Sport Lycra (power lycra)® na stehnech a v zadní
části pro větší podporu velkých svalových skupin.
• Krátký zip s pojistkou proti otevření.

• Kalhoty s elastickým pasem se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonovou povrchovou úpravou
na spodním okraji topu.
Složení materiálu:

72000
Modrá Royal

750.0

1000

100% Carvico Lycra® Made in Italy.

90000
Červená

12642 Star XC bunda pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:
Pohodlná bunda z mikrovlákna na zahřátí a trénink
s chytře rozmístěnými strečovými panely na
zádech, bocích, loktech a v podpaží pro lepší pohyblivost a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• „Laserem vyřezané“ ventilační otvory v podpaží.
Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Odolné
proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě. Exkluzivní designové prvky, provedení švů a detaily.
• Vnitřní límec a manžety z měkkého pohodlného
strečového materiálu.
• Lze těsně utáhnout díky staho- vací šňůrce se
stopperem na spodním lemu.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
72000
Modrá Royal

80000
Purpurová

90000
Červená

Strečové panely: česaný 92% Polyester/8%
Spandex.
Podšívka: 100% mikroflís.

22862 Star XC kalhoty pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:
Pohodlné kalhoty z mikrovlákna na zahřátí a trénink
s chytře rozmístěnými strečovými panely na
zadní straně až ke kolenům pro lepší pohyblivost
a prodyšnost.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost. Zip na
straně od kolen dolů. Odolné proti větru a vodě.
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonem na okraji nohavice.
• Vnější kapsa a kapsička na vnitřní straně pasu.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR neobsahující FC.
Strečové panely: česaný 84% Polyester/16%
Spandex.
Podšívka: 100% mikroflís..
10000
Černá
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75000
Modrá Navy

90000
Červená

Popis produktu:

Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Junioři

			0.00000

13082 Polar Plus bunda pro juniory

		08102907			37.5

			0.00000

Buďte v teple a pohodlí i ve studených podmínkách
s touto vysoce kvalitní péřovou bundou s kapucí.
Velice se hodí jako vrchní vrstva před a po lyžování
pro udržení příjemné teploty. Díky svému střihu
a designovým prvkům se výborně hodí i do města.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Exkluzivní designové prvky a provedení švů.
• Měkký a pohodlný límec s flísovou podšívkou.
• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu a kapuci.

100% Polyester s úpravou DWR.

750.0

Složení materiálu:

1000

• 2 kapsy vpředu (ochranná klopa u dámského
modelu) a praktická vnitřní náprsní kapsa.
• Odolné proti větru a vodě.

Podšívka: 100% Polyester.
10000
Černá

72100
Modrá Twilight

80000
Purpurová

90000
Červená

99900
Červená Mix

Výplň: 70/30 chmýří/peří, síla náplně 550.

12672 Star Advanced bunda pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Lehká, celoroční bunda z mikrovlákna na zahřátí
a trénink.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely vzadu, v podpaží a na bočních
stranách pro větší flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
• Tvarované rukávy. Reflexní prvky pro viditelnost
ve tmě.
• Strečové manžety a límec.
• Elastická stahovací šňůrka se stopperem na
dolním lemu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% polyester s úpravou DWR (durable water
repellent).
Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.
10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

99900
Červená Mix

22772 Star Advanced kalhoty pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:
Absolutní bestseller! Lehké všestranné kalhoty
z mikrovlákna na zahřátí a trénink.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečové panely na zadní straně a stehnech pro
lepší pohyblivost a prodyšnost.
• Tvarovaná kolena.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě.
• Zip na straně od kolen dolů. Elastický lem se
silikonem na okraji nohavice.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% polyester s úpravou DWR (durable water
repellent).
Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
10000
Černá

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.
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12532 Track bunda pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

			0.00000

Junioři

		08102907			37.5

			0.00000

Lehká polyesterová bunda z mikrovlákna
s podšívkou ze síťoviny a velkým strečovým zádovým dílem, skvělá pro běžecké lyžování a běžnou
sportovní činnost od podzimu do jara. Perfektní
v kombinaci s teplejšími výrobky z řady Cruising Plus
family.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost.
• Designové a funkční prvky.

• Podšívka límečku z měkkého pohodlného strečového materiálu.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.

750.0

1000

• Stahovací šňůrka se stopperem ve spodním lemu.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

100% Polyester s úpravou DWR.
10001
Černá/ Modrá
Royal

72000
Modrá Royal

72004
90001
Modrá Royal/Bílá Červená/Modrá
Navy

90003
Červená/Bílá

Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

22562 Cruising kalhoty pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:
Kalhoty z lehkého polyesterového mikrovlákna
s podšívkou ze síťoviny a velkým strečovým
panelem na zádech. Vynikající na běžecké lyžování
a spor- tovní aktivity obecně od podzimu do jara.
Ideální na kombinaci s teplejšími produkty z řady
Cruising Plus.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonem na okraji nohavice.
• Odolné proti vodě a větru.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.
10000
Černá

Poznámky:
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75000
Modrá Navy

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Popis produktu:

Junioři

			0.00000

12582 Cruising Plus bunda pro juniory

		08102907			37.5

			0.00000

Teplá bunda z mikrovlákna s podšívkou z česané síťoviny. Vynikající na běžecké lyžování a ostatní zimní
sportovní aktivity. Ideální na kombinaci s lehčími
produkty z řady Cruising.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarované rukávy pro větší pohyblivost. Elastická
páska v manžetách pro větší pohodlí během používání.
• Efektní designové prvky.

• Mechanická ventilace skrz sedlo na zádech.
• Límec s podšívkou z měkkého flísu.

• Odolné proti vodě a větru.

750.0

1000

• Lze těsně utáhnout díky stahovací šňůrce se
stopperem na spodním lemu.

Složení materiálu:
10007
Černá/Modrá
Pacific

72001
Modrá Royal/Modrá
Navy

90003
Červená/Bílá

22572 Cruising Plus kalhoty pro juniory
Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: 100% Polyester česaná síťovina, flís
100% Polyester.

Popis produktu:
Teplé kalhoty z mikrovlákna s podšívkou z česané
síťoviny. Vynikající na běžecké lyžování a ostatní
zimní sportovní aktivity. Ideální na kombinaci s
lehčími produkty z řady Cruising.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Tvarovaná kolena pro větší pohyblivost.
• Pohodlný elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Elastický lem se silikonem na okraji nohavice.
• Odolné proti vodě a větru.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou DWR.
Podšívka: 100% Polyester česaná síťovina, flís
100% Polyester.
10000
Černá

75000
Modrá Navy

Poznámky:
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22625 Universal, kalhoty pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: 6, 8, 10, 12, 14 let

			0.00000

Junioři

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlné celoroční kalhoty s elastickým pasem
a knoflíky na zapínání.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Strečový panel na zadní straně stehen, dolní
a horní části nohou.
• Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů.
• Tvarovaná kolena

• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:

100% polyester s úpravou W/R.

Strečové panely: 91% Polyester/9% Spandex.

10000
Černá

750.0

1000

Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

70000
Modrá Navy

22838 Classic, kalhoty pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: 6, 8, 10, 12, 14 let

Pohodlné všestranné kalhoty s volnějším střihem.
Tvarovaná kolena.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zip od kolen dolů s možností zúžení nebo rozšíření
nohavic.
• Elastický pas se stahovací šňůrkou.
• Odolné proti větru a vodě.
Složení materiálu:
100% Polyester s úpravou W/R.
Strečové panely: 90% Polyester/10% Spandex.
Podšívka: 100% Polyesterová síťovina.

10000
Černá

Poznámky:
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70000
Modrá Navy

Popis produktu:

Velikosti: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16 let

Junioři

			0.00000

16122 Polaris polo, pro juniory

		08102907			37.5

			0.00000

Měkká a teplá mikina jako střední vrstva na lyžování
a outdoorové aktivity.
• Waflovitá struktura na vnitřní straně maximalizuje
odvádění vlhkosti od těla a zvyšuje pohodlí.
• Strečová síťovina v podpaží a podél boků pro větší
flexibilitu a cirkulaci vzduchu.
Složení materiálu:

100% Polyester lehce česaný na vnitřní straně
185g/m2.

10000
Černá

72700
Regatta Blue

72000
Modrá Royal

75000
Modrá Navy

750.0

1000

Panely ze síťoviny: 75% Nylon, 25% Spandex.

90000
Červená

36042 Podium fleece, sada pro děti/juniory
Velikosti: 2–4, 4–6, 6–8, 8–10, 10–12 let

Popis produktu:
Připravte své dítě na vítězství zlaté medaile! Měkká,
velmi pohodlná mikroflísová mikina a kalhoty pro
děti se stejným designem jako elitní závodní kombinéza používaná Norským Národním Lyžařským
Týmem.
• Efektní vyšité prvky.
• Dodává se v estetickém PU obalu na zip.
Složení materiálu:
100% micro flís 170g/m2.

72000
Modrá Royal

90000
Červená

Poznámky:
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36032 Preppy flísový set pro děti/juniory
Velikosti: 2–4, 4–6, 6–8, 8–10, 10–12 let

Popis produktu:

			0.00000

Preppy kolekce

		08102907			37.5

			0.00000

Preppy je nový maskot vosků Swix! Byl inspirací při
návrhu této velmi měkké a pohodlné kombinace
mikiny a kalhot z mikroflísu pro děti.
• Vyšité efektní prvky.
Složení materiálu:

65000
Zelená Galapagos

72000
Modrá Royal

90000
Červená

46509 Preppy flísová čepice
Složení materiálu:

Velikosti: jedna velikost

100% Polyester, flís.

90000
Červená

46510 Preppy flísový nákrčník
Složení materiálu:

Velikosti: jedna velikost

100% Polyester, flís.

90000
Červená
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750.0

1000

100% mikro flís 170g/m2.

		08102907			37.5

			0.00000

Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

1000

100% Polyester flís.

65000
Zelená Galapagos

72000
Modrá Royal

			0.00000

46511 Preppy, lyžařská flísová čepice

750.0

Preppy kolekce

90000
Červená

46512 Preppy, Ski headover
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester.

65000
Zelená Galapagos

72000
Modrá Royal

90000
Červená

H0216 Preppy, flísové rukavice pro děti/juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dvouvrstvé flísové rukavice pro děti vhodné na
hraní na sněhu a ostatní outdoorové aktivity.
• Design inspirovaný voskovacím maskotem Swix
Preppy.
• Snadno nastavitelné pásky na suchý zip.
• Logo Swix.

90000
Červená
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Photo: Stian L. Solum

Pr

Swix nabízí pohodlné reklamní oblečení a oblečení na volný čas,
vhodné jako oděv do obchodu nebo na různé události.

40081 Neblina triko, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Pr

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlné tričko pro každodenní použití jak pro
koncové uživatele tak pro obchodníky do prodejny.
Designové prvky převzaté z kolekce funkčního
oblečení.
S u m mer

stinks

Think S
n

S u m mer

ow

stinks

Think S
n

ow

Složení materiálu:

00100
Bílá

750.0

1000

62% Polyester/33%Bavlna/5% Spandex.

90000
červená

40091 Glide polokošile, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Pohodlná polokošile pro každodenní použití jak pro
koncové uživatele, tak pro obchodníky do prodejny.
Designové detaily inspirované kolekcí funkčního
oblečení. Klasické polo s žebrovanými rukávy
a límečkem.
Složení materiálu:
100% Polyester.

00100
Bílá

39961 / 39966 Polaris PR vesta, pánská a dámská
Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL Popis produktu:
Měkká a pohodlná vesta vhodná pro PR účely nebo
pro obchodníky do prodejny.
• Waflovitá struktura na vnitřní straně pro maximální odvádění vlhkosti
• Strečová síťovina podél boků pro lepší flexibilitu
a cirkulaci vzduchu
• Praktická kapsa ze síťoviny na zádech
Složení materiálu:
100% Polyester lehce česaný na vnitřní straně
Panely ze síťoviny: 75% Nylon, 25% Spandex

90000
Červená

66

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pr

			0.00000

40086 Neblina triko, dámské

		08102907			37.5

			0.00000

Pohodlné tričko pro každodenní použití jak pro
koncové uživatele tak pro obchodníky do prodejny.
Designové prvky převzaté z kolekce funkčního
oblečení.
S u m mer

stinks

Think S
n

S u m mer

ow

stinks

Think S
n

ow

Složení materiálu:

00100
Bílá

750.0

1000

62% Polyester/33% Bavlna/5% Spandex.

90000
Červená

40096 Glide polokošile, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pohodlná polokošile pro každodenní použití jak pro
koncové uživatele, tak pro obchodníky do prodejny.
Designové detaily inspirované kolekcí funkčního
oblečení. Klasické polo s žebrovanými rukávy
a límečkem.
Složení materiálu:
100% Polyester.

00100
Bílá

39971 / 39976 Polaris PR polo, pánské a dámské
Pánské velikosti Pánské: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Popis produktu:
Měkká a pohodlná mikina jako střední vrstva vhodná pro PR účely nebo pro obchodníky do prodejny.
Waflovitá struktura na vnitřní straně pro maximální
odvádění vlhkosti
• Strečová síťovina v podpaží, podél boků pro lepší
flexibilitu a cirkulaci vzduchu
• Praktická kapsa ze síťoviny na zádech
Složení materiálu:
100% Polyester lehce česaný na vnitřní straně
185g/m2.
Panely ze síťoviny: 75% Nylon, 25% Spandex.

90000

90000
Červená
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40111 Blizzard mikina na zip, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Pr

		08102907			37.5

			0.00000

Super měkká a pohodlná mikina s výrazným
zipem po celé délce vhodná pro PR účely nebo pro
obchodníky do prodejny. Kapsy vpředu. Žebrované
manžety na rukávech a spodním lemu. Vyšité logo
a designové prvky inspirované kolekcí funkčního
oblečení.
Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

65% Bavlna/35% Polyester česaný na vnitřní
straně

90000
Červená

40121 Classic mikina s kapucí, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Super měkká a pohodlná mikina s kapucí vhodná
pro PR účely nebo pro obchodníky do prodejny.
Kapsy vpředu. Žebrované manžety na rukávech
a spodním lemu. Vyšité logo a designové prvky
inspirované kolekcí funkčního oblečení.
S u m m er

stinks

Think S
no

w

S u m m er

stinks

Think S
no

w

Složení materiálu:
65% Bavlna/35% Polyester česaný na vnitřní
straně

10000
Černá

90000
Červená

PR281 PR mikina s kapucí, pánská
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Super měkká a pohodlná mikina s kapucí vhodná
pro PR účely nebo pro obchodníky do prodejny. Kapsy vpředu. Kapuce se stahovací šňůrkou. Žebrované
manžety na rukávech a spodním lemu. Potisk a loga
nejznámějších mezinárodních běžeckých organizací. Inspirovaná závodními prvky.
Složení materiálu:
50% Bavlna/50% Polyester česaný na vnitřní
straně

11100
Charcoal

68

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pr

			0.00000

40126 Classic mikina s kapucí, dámská

		08102907			37.5

			0.00000

Super měkká a pohodlná mikina s kapucí vhodná
pro PR účely nebo pro obchodníky do prodejny.
Kapsy vpředu. Žebrované manžety na rukávech
a spodním lemu. Vyšité logo a designové prvky
inspirované kolekcí funkčního oblečení.
S u m m er

stinks

Think S
now

S u m m er

stinks

Think S
now

Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

65% Bavlna/35% Polyester česaný na vnitřní
straně

90000
Červená

PR286 PR mikina s kapucí, dámská
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Super měkká a pohodlná mikina s kapucí vhodná
pro PR účely nebo pro obchodníky do prodejny. Kapsy vpředu. Kapuce se stahovací šňůrkou. Žebrované
manžety na rukávech a spodním lemu. Potisk a loga
nejznámějších mezinárodních běžeckých organizací. Inspirovaná závodními prvky.
Složení materiálu:
50% Bavlna/50% Polyester česaný na vnitřní
straně

11100
Charcoal

Poznámky:
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Cepice

Při jakékoliv činnosti, za studených podmínek, je hlava jednou z částí těla odpovědných za největší tepelné ztráty. Proto
je velmi důležité nosit takovou pokrývku hlavy, která zajistí potřebnou ochranu v závislosti na úrovni prováděné činnosti. Swix nabízí širokou řadu čepic navržených pro různé teploty a účely.
Norská lyžařská asociace a další špičkoví lyžaři dávají přednost čepicím Swix jak při samotném lyžování, tak na stupních
vítězů při přebírání medailí.

46504 Swix Windstopper čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

1000

Gore Windstopper®.

750.0

80% Polyester/20% Elastane.

			0.00000

Čepice

		08102907			37.5

			0.00000

10000
Černá

46505 Swix Windstopper čelenka
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

80% Polyester/20% Elastane.
Gore Windstopper®.

10000
Černá

46502 New Race čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polypropylenu.
Panel ze síťoviny: 95% mikro polyester/5%
Spandex.

00001
Bílá/Azalea
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10000
Černá

75000
Modrá Navy

90000
Červená

70% Acrylic/30% Vlna.

1000

Podšívka z polypropylenu.

00100
Bílá

10000
Černá

70000
72700
80000
Modrá Navy Modrá Regatta Purpurová

90000
Červená

			0.00000

Složení materiálu:

Velikosti: 53, 56, 58

Čepice

750.0

46179 Classic čepice

		08102907			37.5

			0.00000

90800
Malinová

46529 Classic čepice s vlajkou
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polypropylenu.

00100
Bílá

001AK
Bílá Aker

10000
Černá

70000
Modrá Navy

46187 Race čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Akryl/30% Vlna.
Podšívka z polypropylenu.
Panel ze síťoviny: 95% mikro polyester/5%
Spandex.

00000
jasně bílá

10000
Černá

70000
Modrá Navy

90000
Červená

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

73

46536 Triac čepice
Popis produktu:

Velikosti: 56, 58

			0.00000

Čepice

		08102907			37.5

			0.00000

Speciální provedení čepice Start podle nové revoluční lyžařské hole a rukavice Swix Triac XC.
Složení materiálu:

750.0

1000

• 80% Polyester/20% Elastane.

10000
Černá

46178 Start čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

80% Polyester/20% Elastane.

00100
Bílá

10000
Černá

70000
Modrá Navy

90000
Červená

46194 Start čelenka
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

80% Polyester/20% Elastane.

00000
Jasně bílá
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10000
Černá

70000
Modrá Navy

90000
Červená

Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

Čepice

00000
Jasně bílá

10000
Černá

70000
Modrá Navy

750.0

1000

Síťovina: 95% Polyester/5% Spandex.

			0.00000

46402 Pro Fit čepice

		08102907			37.5

			0.00000

90000
Červená

46528 Pro Fit čelenka
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

Síťovina 95% Polyester/5% Spandex.

00000
Jasně bílá

10000
Černá

70000
Modrá Navy

90000
Červená

46182 Track čelenka
Složení materiálu:

Velikosti: 51, 53, 56, 58

70% Akryl/30% Vlna.
Podšívka z polypropylenu.

00100
Bílá

10000
Černá

70000
Modrá Navy

90000
Červená
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46530 Track čelenka s vlajkou
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.

00100
Hvit

10000
Černá

70000
Modrá Navy

46190 Gunde čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polycolonu.

70000
Modrá Navy

90000
Červená

46404 Gunde čelenka
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polycolonu.

70000
Modrá Navy
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90000
Červená

750.0

1000

Podšívka z polypropylenu.

			0.00000

Čepice

		08102907			37.5

			0.00000

1000

100% Polyester.

70000
Modrá Navy

			0.00000

Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

Čepice

750.0

46430 Gunde headover

		08102907			37.5

			0.00000

90000
Červená

46431 ProX headover
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester.

00100
Bílá

10000
Černá

46192 Stripes čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 53, 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polycolonu.

70000
Modrá Navy

90000
Červená
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46503 Logo, čepice s logem SWIX
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.

90000
Červená

46422 VR Kick čepice
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester, flís.
Podšívka z mikroflísu.
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90000
Červená

46309 Blue S nákrčník
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester, flís.
Podšívka z mikroflísu.

72000
Modrá Royal
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750.0

1000

Podšívka z polycolonu.

			0.00000

Čepice

		08102907			37.5

			0.00000

Složení materiálu:
70% Acrylic/30% Vlna.

1000

Podšívka z polycolonu.

			0.00000

Velikosti junior: Jedna velikost

Velikosti: 56, 58

Čepice

750.0

46200 Norway čepice

		08102907			37.5

			0.00000

90000
Červená

46500 Norway čepice pro juniory
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

70% Acrylic/30% Vlna.
Podšívka z polycolonu.

90000
Červená

46540 Fresco čepice
Popis produktu:

Velikosti: 56, 58

Pohodlná jednoduchá flísová čepice vhodná na
lyžování a ostatní zimní sporty. Vyšité designové
prvky.
Složení materiálu:
100% Polyester, flís.

00100
Bílá

10000
Černá

72000
Modrá Royal

73700
Modrá Pacific

90000
Červená
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46506 Old School čepice
Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

70% Acrylic/30% Vlna.

72004
Modrá Royal/Bílá

75001
Modrá Navy/
Royal

90001
Červená/Modrá
Navy

90003
Červená/Bílá

46507 Norway headover
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester.

90000
Červená

R0091 Earmuffs, klapky na uši
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester.

00000
Jasně bílá
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10000
Černá

90000
Červená

750.0

1000

Podšívka z polypropylenu.

			0.00000

Čepice

		08102907			37.5

			0.00000

70% Acrylic/30% Wool.

1000

Podšívka z polypropylenu.

72000
Modrá Royal

			0.00000

Složení materiálu:

Velikosti: 56, 58

Čepice

750.0

46308 Promo čepice

		08102907			37.5

			0.00000

90000
Červená

46508 Swix NSF headover
Složení materiálu:

Velikosti: Jedna velikost

100% Polyester.

00000
Jasně bílá

10000
Černá

Poznámky:
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Spodní prádlo

Špičkové spodní prádlo Swix bylo vyvinuto k maximálním výkonům při vysoké fyzické zátěži během tréninků a závodů.
Efektivně odvádí tělesnou vlhkost a rychle schne.
Spodní prádlo Swix je testováno a používáno v praxi Norskými národními týmy běžeckého lyžování. Každý oděv byl
navržen tak, aby svým uživatelům poskytl to něco navíc, co rozhodne o jejich úspěchu a vítězství.

Spodní prádlo Pro Fit
PRO FIT je funkční, technické spodní prádlo na trénink a závody. Oděv je prodyšný a odvádí vlhkost pryč od těla. High
IQ Cool Comfort® a Silpure® zajišťují maximální pohodlí za všech okolností. Úspěšná fyzická aktivita je úzce propojena
se správným výběrem vhodného oblečení. Schopnost podávat kvalitní výkon klesá, pokud se neřeší tělesná vlhkost. Je
zásadní, aby zvolený oděv udržel tělo v suchu a pohodlí. Spodní prádlo Swix Vám umožní podávat ty nejlepší výkony.
• Těsně tkaný materiál
• Měkké a pohodlné
• Efektivní odvádění vlhkosti
Složení materiálu: 100% polyester, žebrovaný s efektem “knotu”, antibakteriální vlastnosti 130 g/m2.

Therese Johaug

“Extrémně lehké, hezky vypadá a perfektně se nosí.”

Petter Northug

“Dokonale padne na tělo, je lehké a prodyšné.”

Spodní prádlo Pro Fit Windguard
Spodní prádlo Pro Fit Windguard je funkční spodní prádlo odolné proti větru. Oděv je prodyšný a odvádí vlhkost pryč od
těla, zatímco ochraňuje před větrem nejvíce exponované části těla díky technologii X4Skin® Windguard.
Revoluční úprava X4Skin® umožňuje výjimečnou ochranu proti větru bez použití membrán tak, jak to můžete vidět u
produktů jiných značek. Tím je produktům Swix Pro Fit windguard zaručena vysoká elasticita a nízká hmotnost. Stejně
jako kategorie Pro Fit, tak i Pro Fit Windguard má povrchovou úpravu High IQ Cool Comfort® a Silpure®, které zaručují
maximální pohodlí za všech podmínek. Úspěšná fyzická aktivita je úzce spojena s výběrem toho správného oblečení.
Schopnost podávat kvalitní výkony klesá, pokud není vyřešeno odvádění tělesné vlhkosti od těla, a proto je nezbytné
vybrat si oblečení, které udrží tělo v suchu a pohodlí a ochrání jej před vlivy okolního prostředí.
Spodní prádlo Swix Pro Fit Windguard vám pomůže dosáhnout maximálních výkonů.

41301 Pro Fit triko s logem, dlouhý rukáv, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.

• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá

41201 Pro Fit, triko s logem, krátký rukáv, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00002
Jasně bílá/Bijou Bílá

41331 Pro Fit kalhoty s logem, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dlouhé kalhoty.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá
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		08102907			37.5

			0.00000

40296 Pro Fit triko s logem, dlouhý rukáv, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Spodní prádlo

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá

40206 Pro Fit triko s logem, krátký rukáv, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00001
Jasně bílá/Růžová
Azalea

40336 Pro Pro Fit kalhoty s logem, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dlouhé kalhoty.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá
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41291 Pro Fit triko na zip, s logem, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.

• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá

40316 Pro Fit triko na zip, s logem, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

RO FIT je funkční spodní prádlo na trénink a závody.
Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.

V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

00000
Jasně bílá

Poznámky:
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		08102907			37.5

Photo: Vegard Breie

			0.00000

750.0

Spodní prádlo

1000

			0.00000

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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Spodní prádlo

Therese Johaug

“Extrémně lehké, hezky vypadá a perfektně se nosí.”

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams

Petter Northug

“Dokonale padne na tělo, je lehké a prodyšné.”

Photo: Vegard Breie

Spodní prádlo

41290 Pro Fit triko se zipem, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.

• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

72000
Modrá Royal

41300 Pro Fit triko, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

41200 Pro Fit triko, krátký rukáv, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá
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72000
Modrá Royal

		08102907			37.5

			0.00000

40310 Pro Fit triko se zipem, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Spodní prádlo

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

72000
Modrá Royal

40300 Pro Fit triko, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

40200 Pro Fit triko, krátký rukáv, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

72000
Modrá Royal
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41330 Pro Fit kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dlouhé kalhoty.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.

• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

72000
Modrá Royal

41320 Pro fit boxerky, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Boxerky.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

Poznámky:
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		08102907			37.5

			0.00000

41336 Pro Fit kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Spodní prádlo

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dlouhé kalhoty.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

10000
Černá

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

72000
Modrá Royal

41326 Pro Fit boxerky, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Boxerky.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

Poznámky:
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41381 Pro Fit Windguard triko, krátký rukáv, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.

• Těsně tkané; anatomický střih.

1000

• Efektivně odvádí vlhkost.

750.0

• Měkké a pohodlné.

10000
Černá

41351 Pro Fit Windguard triko se zipem, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.

10000
Černá

Poznámky:

94

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

		08102907			37.5

Photo: Vegard Breie

			0.00000

750.0

Spodní prádlo

1000

			0.00000

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams
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			0.00000

750.0

1000

Photo: Vegard Breie

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

		08102907			37.5

			0.00000

41386 Pro Fit Windguard triko, krátký rukáv, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Spodní prádlo

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Měkké a pohodlné.

1000

• Efektivně odvádí vlhkost.

750.0

• Těsně tkané; anatomický střih.

10000
Černá

41356 Pro Fit Windguard triko, dlouhý rukáv, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Triko s dlouhým rukávem, stojáčkem a krátkým
zipem.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.

10000
Černá

Poznámky:
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41361 Pro Fit Wind boxerky, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Boxerky.

• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.

• Těsně tkané; anatomický střih.

1000

• Efektivně odvádí vlhkost.

750.0

• Měkké a pohodlné.

10000
Černá

41371 Pro Fit Wind kalhoty, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Dlouhé kalhoty.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.

10000
Černá

Poznámky:
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		08102907			37.5

			0.00000

41366 Pro Fit Wind boxerky, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

			0.00000

Spodní prádlo

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Boxerky.

• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Měkké a pohodlné.

1000

• Efektivně odvádí vlhkost.

750.0

• Těsně tkané; anatomický střih.

10000
Černá

41376 Pro Fit Wind kalhoty, dámské
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Pro Fit je funkční spodní prádlo s technologií X4
Skin® Windguard, velmi lehké, odolné proti větru,
vhodné na trénink a závody. Obzvláště se hodí do
chladných dní nebo větrných podmínek.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Kalhoty.
• Udrží vás v teple a dodá extra ochranu proti větru
a dalším vlivům klimatickým podmínek.
• Odolné proti větru.
• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.

10000
Černá

Poznámky:
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41341 Pro Fit rukavice, Unisex
Popis produktu:

Velikosti: S/M, L/XL

			0.00000

Spodní prádlo

		08102907			37.5

			0.00000

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody. Lehké, měkké a tenké rukavice k použití
pod další rukavice nebo samostatně během jarního
nebo podzimního tréninku.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.

• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

41342 Pro Fit nákrčník, Unisex
Popis produktu:

Velikosti: Jedna velikost

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink
a závody. Měkký a lehký nákrčník do chladných dní.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:
100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

Poznámky:

100

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

		08102907			37.5

			0.00000

41340 Pro Fit kukla, Unisex
Popis produktu:

Velikosti: Jedna velikost

			0.00000

Spodní prádlo

PRO FIT je funkční spodní prádlo na trénink a
závody. Měkká a lehká kukla k použití pod čepice
Swix pro větší ochranu krku a obličeje při extrémně
chladných dnech.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Těsně tkané; anatomický střih.
• Měkké a pohodlné.
• Efektivně odvádí vlhkost.
Složení materiálu:

750.0

1000

100% polyester, žebrovaný s “efektem knotu”
a antibakteriálními vlastnostmi.

10000
Černá

50001 Swix X-Country ponožky, 2ks
Popis produktu:

Velikosti: 35–39, 40–45

Ideální funkční ponožky Swix na běžecké lyžování.
Navrženy tak, aby dokonale padly do běžeckých bot.
Hodí se na zimní sporty.
• Síťovina na klenbě a bocích chodidla pro lepší
odvádění vlhkosti.
• Směs vlny/akrylu zaručuje perfektní izolační
vlastnosti.
• Polypropylen má výbornou schopnost odvádět
vlhkost.
• Ploché švy pro větší pohodlí.
• Ochranné panely z froté na obzvlášť namáhaných
místech nohy.
• Elastický kotník proti shrnování ponožky.
• Zesílení na nártu a kotníku pro lepší stabilitu
ponožky na noze během použití.
10000
Černá

Složení materiálu:
37% Polypropylen/23%Polyamid/19% vlna
Virgin/19% Akryl/2% Elastan.

Poznámky:
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Photo: Vegard Breie

Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams

Bezecké rukavice

Výzkumy prováděné firmou Swix Sport prokázaly, že ruce a především prsty jsou výrazně exponované části těla, pokud
jde o pokles teploty pokožky ve studených povětrnostních podmínkách. Pokles teploty pokožky negativně ovlivňuje
naši fyzickou výkonnost.
Kolekce rukavic Swix nabízí jak tenké rukavice tak modely s podšívkou pro závodníky i rekreační lyžaře. Vysoce kvalitní
materiály a praktický design navržený pro různé oblasti použití a odlišné klimatické podmínky zajišťují svým uživatelům
maximální pohodlí. Norská lyžařská asociace (Norwegian Ski Association) a další špičkoví lyžaři dávají přednost rukavicím značky Swix.

H0301 Gore XC 1000 rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Rukavice

		08102907			37.5

			0.00000

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Race Fit technologie pro ještě větší komfort a
pocit při nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

750.0

1000

• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.

10024
Černá/Červená

H0311 Track rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální pohodlí a kvalitní
výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana ze strečové lykry s žebrováním a
neoprénovým panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

90002
Červená/Černá

H0202 New Race rukavice, pánské
Popis produktu:
Běžecká rukavice pro pány i dámy s novým designem a anatomickým střihem pro vysoce kvalitní
výkony.

Velikosti: S, M, L, XL
Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana Wind Blocker.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.

10000
Černá
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72000
Modrá Royal

90000
Červená

Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Rukavice

			0.00000

H0306 Gore XC 1000 rukavice, dámské

		08102907			37.5

			0.00000

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Race Fit technologie pro ještě větší komfort a
pocit při nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

750.0

1000

• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.

10024
Černá/Červená

H0316 Track rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální pohodlí a kvalitní
výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana ze strečové lykry s žebrováním a
neoprénovým panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

90002
Červená/Černá

H0201 New Race rukavice, dámské
Popis produktu:
Běžecká rukavice pro pány i dámy s novým designem a anatomickým střihem pro vysoce kvalitní
výkony.

Velikosti: S, M, L
Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana Wind Blocker.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.
• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.

10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená
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Běžecké rukavice – Race

H0331 Christy mitt rukavice, pánské

		08102907			37.5

			0.00000

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

			0.00000

Popis produktu:
Běžecké rukavice (palčáky) v dámském i pánském
provedení v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Velikosti: S, M, L, XL

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10000
Černá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

90000
Červená

H0206 Viento mitt rukavice Unisex
Popis produktu:

Velikosti: S/M, L/XL

• Odolná proti vodě, větru, prodyšná, membrána
Windblocker® na horní straně s podšívkou z česaného flísu.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Zesílená, vyztužená dlaň Amara a extra dlouhá
strečová manžeta připravená na systém poutka na
rukojeti lyžařské hole.
• Jedinečný systém utažení manžety umožňující
oblečení rukavic bez sejmutí poutka lyžařské hole.
• Reflexní prvky.
• Froté na palci.
• Chamude® syntetická kůže na dlani.

10000
Černá

H0164 365-Training, rukavice, Unisex
Popis produktu:

Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL

Velmi lehké tréninkové rukavice – perfektní na
lyžování v létě, kolečkové lyže, cyklistiku atd.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Elastická manžeta na zápěstí pro těsnější obepnutí ruky.
• Syntetická kůže Chamude® na dlani.
• Tvarované pro lepší úchop.

10000
Černá
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		08102907			37.5

			0.00000

Běžecké rukavice – Race

H0336 Christy mitt rukavice, dámské

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

			0.00000

Popis produktu:
Běžecké rukavice (palčáky) v dámském i pánském
provedení v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Velikosti: S, M, L

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Technologie Race Fit pro nekompromisní pohodlí
a pocit z nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10000
Černá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

90000
Červená

H0506 Supernova Racing Over mitt rukavice
Popis produktu:

Velikosti: S/M, L/XL

Běžecké rukavice (palčáky) „na rukavice“ v dámském
i pánském provedení v novém módním designu,
velmi elegantní, perfektně padnou, pro ultra kvalitní
výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
• XL zapínání na suchý zip. Prodyšná membrána
Hydra-VENT.
• Reflexní prvky a kontrastní švy.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

Poznámky:
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H0341 Icon rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Běžecké rukavice – Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Běžecké rukavice v dámském i pánském provedení
v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper
a neoprénovým panelem, podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.

1000

• Izolace Primaloft.

750.0

• Prodyšná membrána Hydra-VENT.

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

H0381 Star XC 100 rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí a
kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

72003
Royal B./Černá

90002
Červená/Černá

H0411 CXC-1 rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10008
Černá/Bílá
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72004
Royal B./Bílá

90003
Červená/Bílá

		08102907			37.5

			0.00000

H0346 Icon rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Běžecké rukavice – Sport

Běžecké rukavice v dámském i pánském provedení
v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro ultra kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper
a neoprénovým panelem, podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.

750.0

• Izolace Primaloft.

1000

• Prodyšná membrána Hydra-VENT.

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

H0446 Star XC 100 rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí a
kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

73701
98002
Pacific B./Černá Azalea P./Černá

H0416 CXC-1 rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10008
Černá/Bílá

72004
Royal B./Bílá

90003
Červená/Bílá
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H0401 Lillehammer rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Běžecké rukavice – Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10008
Černá/Bílá

72004
Royal B./Bílá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

90003
Červená/Bílá

H0204 Star XC rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová žebrovaná vnější strana s česanou
podšívkou.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Thinsulate.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

75000
Modrá Navy

90000
Červená

H0431 Split mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Dámské a pánské běžecké rukavice v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou,
pro maximální pohodlí a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana Ripstop. Podšívka SWIX-Dry.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00100
Bílá

110

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

10000
Černá

72000
Modrá Royal

90000
Červená

		08102907			37.5

			0.00000

H0406 Lillehammer rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Běžecké rukavice – Sport

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana. Podšívka SWIX-Dry.

• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

10008
Černá/Bílá

73702
Pacific B./Bílá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

98001
Azalea P./Bílá

H0203 Star XC rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí
a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová žebrovaná vnější strana s česanou
podšívkou.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí
a pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Thinsulate.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

73700
Modrá Pacific

80000
Purpurová

H0436 Split mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice v novém módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou,
pro maximální pohodlí a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana Ripstop. Podšívka SWIX-Dry.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00100
Bílá

10000
Černá

73700
Modrá Pacific

98000
Azalea Pink
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H0351 Icon mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Běžecké rukavice – Sport

		08102907			37.5

			0.00000

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí a
kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper a
neoprénovým panelem, podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

H0356 Icon mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Dámské a pánské běžecké rukavice řady SWIX
Nordic v novém módním designu, velmi elegantní,
perfektně padnou, pro maximální teplo, pohodlí a
kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do obzvlášť
studených podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper a
neoprénovým panelem, podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Nárazy absorbující panel na dlani SWIX Shock-Eze.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

Poznámky:
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			0.00000

750.0

		08102907			37.5

1000

			0.00000
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H0342 Gore XC 1000 rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Běžecké rukavice – Junior

		08102907			37.5

			0.00000

Běžecké rukavice pro juniory v novém módním
designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro
ultra kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Vnější strana s materiálem Gore Windstopper,
podšívka SWIX-Dry.
• Race Fit technologie pro ještě větší komfort a
pocit při nošení.
• Vroubkované prsty a hřbet palce pro otírání potu.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

750.0

1000

• Manžeta ze strečové lykry s taháčkem pro snazší
oblékání.

10024
Černá/Červená

H0205 Star XC rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Běžecké rukavice pro juniory v novém módním
designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro
maximální teplo, pohodlí a kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější strana s žebrovaným flexibilním
panelem. Podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Thinsulate.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10000
Černá

Poznámky:

114
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90000
Červená

		08102907			37.5

			0.00000

H0302 Stride rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Běžecké rukavice – Junior

Běžecké rukavice pro juniory v novém módním
designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro
kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen na jarní tréninky,
do letních a podzimních dní, stejně jako do
mírných zimních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

•Žebrovaná vnější strana s reflexními prvky a
lykrovými detaily.
• Anatomický design Race Fit pro nekompromisní
pohodlí a pocit při nošení.
• Manžeta COOL-prene s vyztužením a taháčkem
pro snazší oblékání.

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

90002
Červená/Černá

H0322 Classic ll rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Běžecké rukavice pro juniory v novém módním
designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro
maximální pohodlí, teplo a kvalitní výkony.

Tento produkt byl navržen do mírných zimních
a chladných letních podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Lykrová vnější část, podšívka SWIX-Dry.
• Anatomický design pro nekompromisní pohodlí a
pocit při nošení.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

10008
Černá/Bílá

72004
Royal B./Bílá

90003
Červená/Bílá

H0332 Split mitt rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Běžecké rukavice (palčáky) pro juniory v novém
módním designu, velmi elegantní, perfektně padnou, pro kvalitní výkon.

Tento produkt byl navržen do běžných zimních
podmínek.
V roce 1946 firma Swix zavedla revoluční metodu
do užívání vosků na lyže využívající barevné členění,
které se časem stalo skutečnou legendou. Stejný
systematický přístup k různým produktům volíme
i u našich textilních výrobků. A tak snadno poznáte,
do jakých podmínek byl daný textilní produkt navržen.

• Ripstop na vnější straně. Podšívka SWIX-Dry.
• Prodyšná membrána Hydra-VENT.
• Izolace Primaloft.
• Dlaň a prsty z materiálu Chamude, zesílený palec
a dlaň.

00100
Bílá

10000
Černá

72000
Modrá Royal

9000
Červená
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Sjezdové rukavice

Kvalita, zpracování a důraz na každý detail byly základem našeho úspěchu již od prvního dne, a nikde se to neodrazilo lépe než v naší
nové kolekci sjezdových rukavic a palčáků SWIX pro sezónu 2012/2013.
Každý druh je pečlivě vytvářen naším týmem textilních odborníků a specialistů na výrobu rukavic. Naši odborníci kontroly jsou zde
proto, aby zajistili, že konečný produkt splňuje naše náročné normy a následně odráží základní hodnoty Swix Sport:
”Přinášet zábavu, svobodu a radost ze života jak při rekreačním, tak závodním lyžování.”

Aker er hovedsponsor for Petter Northug, Therese Johaug og langrennslandslaget.

All Mountain
Kolekce SWIX All Mountain poskytuje cross-over / hybridní design s důrazem na kvalitu zhotovení a funkční vlastnosti. Všechny modely, které jsou představeny v této kolekci, jsou vhodné pro extrémní lyžování, freeriding i běžné lyžování. Vytvořeny k tomu, aby dlouho
vydržely... Pouze od firmy Swix.

System 3-1™
Kolekce Swix System 3-1™ poskytuje konečnému uživateli opravdu výhody třech rukavic v jedné.
Glove #1 – Zcela izolovaná, voděodolná rukavice s vysoce funkčními vlastnostmi a provedením.
Glove #2 – Do 4 směrů strečové rukavice, měkké, s mikroflísovou podšívkou, s dlaní a prsty s povrchovou úpravou a flísovou manžetou. Ideální pro volný čas a mírnější podmínky.
Glove #3 – Do silně mrazivých dnů si oblečte tenkou spodní rukavici a na ní si vezměte druhou vnější rukavici. Vrstva navíc vám poskytne
větší pohodlí a teplo.

Gore Classics
Kolekce rukavic a palčáků Swix Gore Classics zahrnuje dynamické produkty s klasickým designem, vysoce výkonné funkční materiály,
odolné povrchové úpravy dlaně. Všechny produkty z řady Gore Classics používají materiál Gore-Tex®, nejuznávanější značku mezi
prodyšnou ochranou odolnou proti větru a vodě.

Leather-Lux™
Kolekce Swix Leather-Lux™ obsahuje špičkový výběr rukavic a palčáků, vyrobených z hladké kůže s anatomickým přesně padnoucím střihem pro maximální pohodlí a výkon. Všechny druhy Swix Leather-Lux™ jsou ošetřeny technologií Swix aqua-SHIELD™ pro
voděvzdornost. Tím se prodlužuje životnost a pružnost rukavice a tím i větší zábava na sjezdovkách.

For Ladies Only
Každý produkt v této kolekci byl pečlivě vytvořen tak, aby uspokojil funkční požadavky žen nadšených do zimních sportů. Kombinací
softshell materiálu a hladké kůže vznikl produkt, který dokazuje, že SWIX splnil závazek vytvořit pro ženy takový výrobek, který tu
ještě nebyl.

Base Essentials
Kolekce rukavic a palčáků Swix Base Essentials nabízí produkty z funkčních materiálů, s odolnou povrchovou úpravou dlaní,
odolností proti vodě a dlouhodobou odolností proti opotřebení. Navrženy aby udržely ruce v teple a suchu v těch nejnáročnějších
podmínkách, rukavice z kolekce Swix Base Essentials zaručují pohodlí a výkonnost na něž se dá bez obav spolehnout.

Techni-Lites
Kolekce rukavic Swix Techni-Lites představuje výběr stylů a designů, které zaručují dokonale padnoucí střih a obratnost. S použitím
strečových materiálů na vnější straně kombinovaných s povrchově upravenou dlaní a lehčí izolační vrstvou, nabízí tato kolekce ideální
řadu rukavic vhodných na lyžování v teplejších podmínkách a nebo lenošení après ski.

Juniors
Navržené pro kompletní ochranu rukou před povětrnostními vlivy a zachování optimální výkonnosti. Kolekce rukavic a palčáků pro
juniory Swix nabízí vysoce kvalitní funkční vlastnosti, vynikající pohodlí a dlouhodobou odolnost proti opotřebení.

Kids
Navržené pro kompletní ochranu rukou před povětrnostními vlivy a udržení rukou v teple a suchu.
Funkční materiály a izolační prvky zaručují maximální a přetrvávající pohodlí pro příjemný pobyt v přírodě.

World Cup Racing
Kolekce závodních rukavic Swix World Cup Racing kombinuje vysoce výkonné funkční materiály s ultra odolnými prvky proti nárazům
o branky a praporky. Navržena s pomocí technologie Flex-Fit pro snížení únavy rukou a zvýšení výkonnosti. Každý díl s vyšší hustotou
a/nebo vyztužením byl navržen tak, aby rukavice jako taková uživateli perfektně padnula, nesnižovala obratnost a podporovala pohodlí a ochranu ruky. Ať už jde o souboj o první příčky v těch nejnáročnějších závodech nebo prostě jen požadavek té nejvyšší kvality,
kolekce Swix World Cup Racing dodává atletům vyznávajícím zimní sporty sebedůvěru a spoleh, který od závodních rukavic očekávají.

H1001 Top Dog rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – All Mountain

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex

• Softshellová strečová vrchní strana pro lepší pocit
a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

00107
Bílá/Crimson R.

00109
Bílá/Deep N.

10000
Černá

750.0

• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T

11002
Charcoal/Černá

H1031 Warrior rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější vrstva z kůže a materiálu Ripstop pro lepší
pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

11002
Charcoal/Černá

91201
Crimson R./
Černá

H1321 Avant Garde II rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější vrstva z kůže a materiálu Ripstop pro lepší
pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá
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10000
Černá

11002
Charcoal/Černá

75201
Modrá Deep
Navy/Černá

91201
Crimson R./
Černá

		08102907			37.5

			0.00000

H1026 Warrior rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Sjezdové rukavice – All Mountain

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex

• Vnější vrstva z kůže a materiálu Ripstop pro lepší
pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

750.0

• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T

91201
Crimson R./
Černá

H1501 Warrior mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější vrstva z kůže a materiálu Ripstop pro lepší
pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá

H1506 Warrior mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější vrstva z kůže a materiálu Ripstop pro lepší
pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá
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H1061 Sidewinder rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – System 3-1

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice SWIX v pánském i dámském
provedení s výhodami 3 v 1.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Do 4 směrů strečová vnitřní rukavice s dlaní s
povrchovou úpravou pro systém 3-1.
• Izolace MicroLoft

• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

11002
Charcoal/Černá

750.0

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

75201
91201
Deep N./Černá Crimson R./Černá

H1056 Sidewinder rukavice ,dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice SWIX v pánském i dámském
provedení s výhodami 3 v 1.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Do 4 směrů strečová vnitřní rukavice s dlaní s
povrchovou úpravou pro systém 3-1.
• Izolace MicroLoft
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

Poznámky:
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10000
Černá

91201
Crimson R./
Černá

		08102907			37.5

			0.00000

H1161 Sovereign rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Leather Lux™

Luxusní sjezdové rukavice a palčáky SWIX v provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro
vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex

• Vnější strana z hladké luxusní kůže

• IV ZONE I.T. izolace s DuPont ComforMax Premium

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

11400
Chrome/Černá

750.0

• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě

91202
Crimson R./Bílá

H1146 Sovereign rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Luxusní sjezdové rukavice a palčáky SWIX v provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro
vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější strana z hladké luxusní kůže
• IV ZONE I.T. izolace s DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

91202
Crimson R./Bílá

Poznámky:
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H1141 Trekker rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Gore Classic

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex

• Vrchní strana Taslan pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft

• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

10029
Grid

10000
Černá

750.0

• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem

50001
Žlutá/Černá

H1541 Trekker mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vrchní strana Taslan pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem
• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá

H1671 Storm mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vrchní strana Ripstop pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft
• Mini manžeta
• Syntetická dlaň a prsty

10000
Černá
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		08102907			37.5

			0.00000

H1126 Trekker rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Sjezdové rukavice – Gore Classic

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex

• Vrchní strana Taslan pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft

• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

750.0

• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem

10029
Grid

H1546 Trekker mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vrchní strana Taslan pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem
• Celá dlaň a prsty z kůže

10000
Černá

H1736 Storm mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v hybridním
designovém provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem pro vysokou výkonnost.
• Vložka Gore-Tex
• Vrchní strana Ripstop pro větší odolnost a delší
životnost
• Izolace MicroLoft
• Mini manžeta
• Syntetická dlaň a prsty

10000
Černá
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H1176 Marcy rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Sjezdové rukavice – Speciálě pro ženy

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice SWIX pro ženy s jemným designem a anatomickým střihem pro vysoce kvalitní
výkony.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• SWIX Stretch Softshell, Quilted Microfiber na vnější vrstvě s koženými prvky pro větší luxus a pohodlí
• Izolace Primaloft

• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

750.0

1000

• Celá dlaň a prsty z kůže

10028
Černá/Demitasse

H1186 Flora rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice SWIX pro ženy s jemným designem a anatomickým střihem pro vysoce kvalitní
výkony.
• Vložka Gore-Tex
• SWIX Stretch Softshell, hladká kůže a Ripstop
na vnější vrstvě s koženými prvky pro větší luxus a
pohodlí
• Izolace Primaloft
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem
• Celá dlaň a prsty z kůže

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

75301
Powder B./Černá

91201
Crimson R./
Černá

H1786 Lola mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice SWIX pro ženy s jemným designem a anatomickým střihem pro vysoce kvalitní
výkony.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Vnější vrstva z mikrovlákna
• Izolace Primaloft
• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím
• Celá dlaň a palec z kůže

00100
Bílá
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10000
Černá

30500
Demitasse

75300
Powder Blue

91200
Crimson Červená

		08102907			37.5

Photo: Vegard Breie

			0.00000

750.0

Sjezdové rukavice – Speciálě pro ženy

1000

			0.00000

Funkční oblečení Swix | Katalog 12/13

125

H1211 Charleston rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Base Essentials

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v designovém
provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem
pro vysokou výkonnost.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Ripstop a Cordura na vnější straně s efektními
detaily pro větší teplo a pohodlí
• Izolace MicroLoft

• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

750.0

1000

• Syntetická dlaň a prsty

11002
91201
Charcoal/Černá Crimson R./Černá

H1701 Charleston mitt rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v designovém
provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem
pro vysokou výkonnost.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Ripstop a Cordura na vnější straně s efektními
detaily pro větší teplo a pohodlí
• Izolace MicroLoft
• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem
• Syntetická dlaň a prsty

10000
Černá

Poznámky:
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		08102907			37.5

			0.00000

H1236 Charleston rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Sjezdové rukavice – Base Essentials

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v designovém
provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem
pro vysokou výkonnost.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Ripstop a Cordura na vnější straně s efektními
detaily pro větší teplo a pohodlí
• Izolace MicroLoft

1000

• Syntetická dlaň a prsty

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

750.0

• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem

91201
Crimson R./
Černá

H1766 Charleston mitt rukavice, dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX v designovém
provedení pro dámy i pány s anatomickým střihem
pro vysokou výkonnost.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Ripstop a Cordura na vnější straně s efektními
detaily pro větší teplo a pohodlí
• Izolace MicroLoft
• Zužující se vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
se stopperem
• Syntetická dlaň a prsty

10000
Černá

Poznámky:
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			0.00000

750.0

		08102907			37.5

1000

			0.00000

		08102907			37.5

			0.00000

H1261 Rebel rukavice, pánské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Techni-Lites

Sjezdová rukavice SWIX do teplejších podmínek
v pánském i dámském provedení s jemným ale
odolným designem a anatomickým střihem pro
větší výkonnost.
• • Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• SWIX Stretch Softshell na vnější straně

• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Lehká izolace MicroLoft

1000

• Dlaň a prsty z kůže Amara

10000
Černá

750.0

• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím

11000
Charcoal

H1286 Rebel rukavice, Dámské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdová rukavice SWIX do teplejších podmínek
v pánském i dámském provedení s jemným ale
odolným designem a anatomickým střihem pro
větší výkonnost.
• • Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• SWIX Stretch Softshell na vnější straně
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Lehká izolace MicroLoft
• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím
• Dlaň a prsty z kůže Amara

10000
Černá

30500
Demitasse

97000
Pink Mist

Poznámky:
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H1002 Warrior rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Pro juniory

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX pro juniory s
hybridním designem a anatomickým střihem pro
ultra kvalitní výkony.
• Vložka Gore-Tex

• Vnější vrstva z Cordury a materiálu Ripstop pro
lepší pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace s DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

11002
Charcoal/Černá

750.0

1000

• Dlaň a prsty z kůže Amara

91201
Crimson R./
Černá

H1102 Charleston rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX pro juniory s
hybridním designem a anatomickým střihem pro
ultra kvalitní výkony.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Vnější vrstva z Cordury a materiálu Ripstop pro
lepší pocit a pohodlí při nošení
• Izolace MicroLoft
• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím
• Syntetická dlaň a prsty

00105
Bílá/Černá

10000
Černá

74801
Lt. Blue/Černá

91201
Crimson R./
Černá

H1502 Warrior mitt, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX pro juniory s
hybridním designem a anatomickým střihem pro
ultra kvalitní výkony.
• Vložka Gore-Tex
• Vnější vrstva z Cordury a materiálu Ripstop pro
lepší pocit a pohodlí při nošení
• IV ZONE I.T. izolace s DuPont ComforMax Premium
• Termoregulační kapsa se zipem odolným proti
vodě
• Moderní vysoká manžeta se stahovací šňůrkou
Uni-T
• Dlaň a prsty z kůže Amara

10000
Černá
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		08102907			37.5

			0.00000

H1602 Charleston mitt rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

			0.00000

Sjezdové rukavice – Pro juniory

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX pro juniory s
hybridním designem a anatomickým střihem pro
ultra kvalitní výkony.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Vnější vrstva z Cordury a materiálu Ripstop pro
lepší pocit a pohodlí při nošení
• Izolace MicroLoft

1000

• Syntetická dlaň a prsty

750.0

• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím

10000
Černá

H1612 Lola Mitt rukavice, pro juniory
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L, XL

Sjezdové rukavice a palčáky SWIX pro juniory s
hybridním designem a anatomickým střihem pro
ultra kvalitní výkony.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Vnější vrstva z mikrovlákna
• Izolace Microloft
• Mini manžeta s oboustranným mikroflísovým
zápěstím
• Dlaň a palec z kůže Amara.

00100
Bílá

10000
Černá

30500
Demitasse

50100
Autumn Žlutá

75300
Powder Blue

91200
Crimson Červená

Poznámky:
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H1523 Elements mitt rukavice, dětské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

			0.00000

Sjezdové rukavice – pro děti

		08102907			37.5

			0.00000

Sjezdové rukavice/palčáky SWIX pro děti z měkkého
materiálu s velkým otvorem pro snadné oblékání.
• Vysoce funkční voděodolná membrána Aqua-VENT
• Vnější vrstva z Cordury a mikrovlákna s reflexními
prvky
• Izolace MicroLoft

1000

• Syntetická dlaň

10000
Černá

10008
Černá/Bílá

10012
Černá/červená
Crimson

750.0

• Extra dlouhá a široká manžeta pro větší ochranu

10013
Černá/Růžová
Mist

H1533 Open Wide mitt rukavice, dětské
Popis produktu:

Velikosti: S, M, L

Sjezdové rukavice/palčáky SWIX pro děti z měkkého
materiálu s velkým otvorem pro snadné oblékání.
• Vodě odolná membrána
• Vnější vrstva z Cordury s reflexními prvky
• Izolace MicroLoft
• Extra dlouhý zip pro snadné oblékání
• Syntetická dlaň

00100
Bílá

Poznámky:
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10000
Černá

91200
Crimson Červená

