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Řadu desetiletí se jedinečné produkty firmy SWIX podílí na úspěších těch nejlepších 
sportovců zimních disciplín nejen z Norska, ale z celého světa. Zároveň naše produk-
ty pomáhají všem sportovním nadšencům vylepšovat jejich dovednosti a zážitky při 
lyžování. Nyní nastal čas, abychom využili svých inovací a znalostí severského klima 

a nabídli svým zákazníkům ty nejlepší produkty pro všechna roční období. 
Naším cílem je překvapovat a být lídrem – tak, že budeme dělat nové věci a trochu jinak.

 
Když si vybíráte produkty značky SWIX, děláte tak proto, že chcete dobře vypadat - 
a dobře se cítit. Když my inovujeme, naším prvotním cílem je maximálně zefektivnit 
váš trénink. Proto pak lyžujete nebo jedete na kole rychleji a lépe, je vám méně zima 

a i když se potíte, máte stále pohodlí.
 

Ve Swixu milujeme ony typicky severské podmínky.  
Teploty, kdy mrzne až praští, i teplé jarní slunce.  

Milujeme sníh. Čerstvý sníh. Mokrý sníh. Pozdní jarní sníh. Lyžování v prašanu. Milujeme 
strmé kopce uprostřed překrásné horské scenérie. Dlouhé neupravené cesty a úzké 
lesní stezky. Štiplavý déšť. Vítr. Pot. Milujeme pocit vyčerpání. A uspokojení. Protože 

není lepší pocit, než z právě dokončeného tvrdého tréninku. Společně.

 Tohle je to, pro co žijeme.

JSME SWIX     
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Systém Cold Wear byl navržen proto, aby si lyžaři snadněji a lépe vybrali vhodné oblečení v závislosti na  
daných povětrnostních podmínkách. Barevné schéma je stejné, jako ono notoricky známé barevné schéma,  

které Swix používá již od roku 1946.  

Každý produkt je opatřen speciální visačkou, která jasně informuje o teplotním rozsahu,  
pro který je daný produkt ideální. 

pRůvOdCe teplOtAmi

ZimaTeplo
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Rukavice & palčáky - tabulka
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Měření šířky: 
Omotejte krejčovský metr okolo své domi-
nantní ruky těsně pod klouby. palec nechejte 
mimo. Sevřete prsty do pěsti. takto zjistíte 
„šířku ruky”.

Měření délky: 
měření provádějte od spodní hrany dlaně ke špič-
ce prostředníčku. tak určíte svoji  „délku prstů“.

Pokud jsou rukavice na lyže či snowboard příliš malé, budou nepohodlné. Avšak jsou-li rukavice příliš veliké, budou se v nich 
ruce těžko zahřívat. Proto je velmi důležité vybrat správně odpovídající velikost rukavic. 
 
Jak správně změřit ruku pro výběr rukavic: 
pro co nejlepší výsledky změřte šířku a délku svojí ruky. většina velikostí rukavic bývá udávána dle šířky, avšak někteří lidé mají dlouhé prsty.  
tehdy vybírejte ty rukavice, které jsou delší. Stejně tak, pokud máte ruku „mezi“ velikostmi, vyberte vždy tu větší.
 
Jak správně změřit ruku pro výběr palčáků: 
Změřte šířku a délku ruky. Jelikož palčáky bývají prostornější než prstové rukavice, je důležitějším rozměrem šířka.
 
Velikosti juniorských rukavic: 
 prosím, mějte na paměti, že i když se velikosti dětských a dospělých rukavic překrývají, dětské prsty bývají kratší a užší než prsty dospělých.
Jelikož velikosti dětí a juniorů se velmi různí, doporučujeme jako vodítko využívat spíš věk dítěte, než přesně měřit ruce a prsty.
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Dámské     
velikosti   XS S m l  Xl 
A - výška - cm  160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
B - Hrudník - cm  83 87 94 100 106
C - pas - cm  62 68 74 80 86
d - Boky - cm  87 93 98 104 110
e - vnitřní šev -cm  75 77 79 81 83
F - délka rukávu* - cm 74 76 78 80 82 
      
Pánské      
velikosti   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. 

Tabulka velikostí
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elite RACiNG
produkty Swix Racing byly speciálně navrženy pro 

špičkové závodníky a profesionální sportovce. Rozsah 
výrobků je taktéž velmi oblíbený mezi sportovními 
nadšenci, kteří řadí běžecké lyžování mezi důležité 

složky svého zimního tréninku. 

ty nejkvalitnější použité materiály a praktická řešení 
mají jediný cíl - poskytnout svým uživatelům maxi-

mální výkonnost, která může rozhodnout o vítězství 
či prohře, ať už při závodě na Světovém poháru nebo 

na standardním tréninku.
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Swix Triac bunda pánská Velikosti: S-XXL  
15151 
Bunda Swix Triac 2.0 byla navržena pro ty, kdo chtějí jen to nejlepší. Bunda je 
vyrobena z jedinečného strečového materiálu Gore Windstopper® se zádovým 
dílem z Lycry.
Model má silikonový potisk na ramenou pro větší ochranu proti dešti. Bunda má 
rovněž reflexivní prvky pro větší viditelnost ve tmě. Dvě kapsy na zip a manžety 
z Lycry. 

•	 lehká, vysoce výkonná lyžařská bunda
•	 perfektní na trénink a závody na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí tu nejlepší bundu na lyžování
•	 Optimální lyžařská bunda s efektními designovými prvky

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 92% polyester, 8% elastan. membrána: 100 WS membrane® 
lycrové panely: 82% polyester, 18% Spandex. lycra 2: 82% polyester/ 18% Spandex 
Síťovina: 100% polyester

10000 

elite RACiNG  // techwear

Swix Triac kalhoty pánské Velikosti: S-XXL 
25211 
Kalhoty Swix Triac 2.0 byly navrženy pro ty, kdo chtějí jen to nejlepší. Jsou 
vyrobeny z jedinečného strečového materiálu Gore Windstopper® se zadním 
dílem z Lycry. Kalhoty mají rovněž reflexivní prvky pro větší viditelnost ve tmě. 
Dvě kapsy na zip a tvarovaná kolena.
Kalhoty mají odepínací část ze síťoviny Schoeller®, a tak se dají přizpůsobit 
pro teplejší nebo chladnější dny.

•	 lehká, vysoce výkonná lyžařská bunda
•	 perfektní na trénink a závody na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí tu nejlepší bundu na lyžování
•	 Optimální lyžařská bunda s efektními designovými prvky

Složení materiálu:  
92% polyester, 8% elastan. membrána: 100 WS membrane ® 
lycrové panely: 82% polyester, 18% Spandex 
lycra 2: 82% polyester/ 18% Spandex

10000

Inovativní bunda se dvěma různými materiály WINDSTOPPER a díly z lycry 
pro ideální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění vlhkosti, padnoucí 
střih a mobilitu. „Laserem řezané“ ventilační otvory v podpaží pro optimální 
prodyšnost. Tvarované rukávy pro lepší mobilitu. 

Swix Elite bunda pánská Velikosti: S-XXL 
15191 

56102

Složení materiálu:  
Gore Windstopper® 3-vrstvý 92% polyester, 8% elastan a Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% 
polyester, strečové díly: 87% polyester, 13% elastan

•	 Nový design manžet
•	 elastické stahování na spodním lemu 
•	 lepené švy 
•	 voděodolné zipy 
•	 Odolné proti vodě a větru 

Inovativní kalhoty se dvěma různými materiály WINDSTOPPER a díly z lycry 
pro ideální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění vlhkosti, padnoucí střih 
a mobilitu. Tvarovaná kolena pro lepší mobilitu. 

Swix Elite kalhoty pánské Velikosti: S-XXL
25201 

•	 elastické stahování v pase
•	 Silikonový proužek kolem kotníků
•	 lepené švy 
•	 voděodolné zipy 
•	 Odolné proti vodě a větru

10000 

Složení materiálu:  
Gore Windstopper® 3-vrstvý 92% polyester, 8% elastan a  
Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% polyester
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elite RACiNG  // techwear

Inovativní bunda se dvěma různými materiály WINDSTOPPER a díly z lycry 
pro ideální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění vlhkosti, padnoucí 
střih a mobilitu. „Laserem řezané“ ventilační otvory v podpaží pro optimální 
prodyšnost. Tvarované rukávy pro lepší mobilitu. 

Swix Elite bunda dámská Velikosti: XS-XL
15196

94301

Složení materiálu:  
Gore Windstopper® 3-vrstvý 92% polyester, 8% elastan a Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% 
polyester, strečové díly: 87% polyester, 13% elastan

•	 Nový design manžet
•	 elastické stahování na spodním lemu 
•	 lepené švy 
•	 voděodolné zipy 
•	 Odolné proti vodě a větru 

Inovativní kalhoty se dvěma různými materiály WINDSTOPPER a díly z lycry 
pro ideální kombinaci odolnosti proti větru, odvádění vlhkosti, padnoucí střih 
a mobilitu. Tvarovaná kolena pro lepší mobilitu. 

Swix Elite kalhoty dámské Velikosti: XS-XL
25206

•	 elastické stahování v pase
•	 Silikonový proužek kolem kotníků
•	 lepené švy 
•	 voděodolné zipy 
•	 Odolné proti vodě a větru

00000

Složení materiálu:  
Gore Windstopper® 3-vrstvý 92% polyester, 8% elastan a  
Gore Windstopper® 2-vrstvý 100% polyester
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Všestranný favorit elitních lyžařů! Optimální odolnost proti větru a odvádění 
vlhkosti dělají z této bundy opravdu jedinečný kousek. Nová generace bundy 
Carbon je nyní o více než 10% lehčí!

CarbonX bunda pánská Velikosti: S-XXL
12231 

•	 tvarované rukávy pro lepší mobilitu
•	 Strečové díly na zádech a na vnitřní straně rukávů pro lepší mobilitu a prodyšnost
•	 Reflexní potisk pro lepší viditelnost ve tmě
•	 Odolné proti větru a vodě

10000

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind membrane. 3-vrstvý 71% polyester, 29% pU 2-směrný streč.  
Strečové díly: 100% lycra made in italy

Všestranný favorit elitních lyžařů! Optimální odolnost proti větru a odvádění 
vlhkosti dělají z této vesty opravdu jedinečný kousek. Nová generace vesty 
Carbon je nyní o více než 10% lehčí!

CarbonX vesta pánská Velikosti: S-XXL
11251

•	 Strečové díly na zádech pro lepší mobilitu a prodyšnost
•	 Reflexní potisk pro lepší viditelnost ve tmě
•	 Odolné proti větru a vodě

10000

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind membrane. 3-vrstvý 71% polyester, 29% pU 2-směrný streč.  
Strečové díly: 100% lycra made in italy

elite RACiNG  // techwear

Velikosti: S-XXL

Vynikající produkt na trénink v průběhu celého roku! Tenké a velmi lehké 
kalhoty s úzkým střihem z 3-vrstvé membrány s tvarovanými koleny. 
Preferovaná volba elitních běžeckých lyžařů! Strečové panely vzadu, 
na stehnech a lýtkách pro lepší pohyblivost a cirkulaci vzduchu.

Carbon kalhoty pánské 
22141 

•	 Zip od kolen dolů
•	 Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě
•	 elastický pas se stahovací šňůrkou
•	 elastický proužek se silikonovým povrchem na spodním lemu nohavic
•	 Odolné proti větru a vodě

10000

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind® membrane. 3-vrstvý 71%polyester/29% pU 2-směrný streč. 
m.v.p.10.000g/m2/24hrs. W/p 2.000mmH20. Strečové panely: 100% Carvico lycra®.
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Všestranný favorit elitních lyžařů! Optimální odolnost proti větru a odvádění 
vlhkosti dělají z této bundy opravdu jedinečný kousek. Nová generace bundy 
Carbon je nyní o více než 10% lehčí!

CarbonX bunda dámská Velikosti: XS-XL
12236 

•	 tvarované rukávy pro lepší mobilitu
•	 Strečové díly na zádech a na vnitřní straně rukávů pro lepší mobilitu a prodyšnost
•	 Reflexní potisk pro lepší viditelnost ve tmě
•	 Odolné proti větru a vodě

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind membrane. 3-vrstvý 71% polyester, 29% pU 2-směrný streč.  
Strečové díly: 100% lycra made in italy

Všestranný favorit elitních lyžařů! Optimální odolnost proti větru a odvádění 
vlhkosti dělají z této vesty opravdu jedinečný kousek. Nová generace vesty 
Carbon je nyní o více než 10% lehčí!

CarbonX vesta dámská Velikosti: XS-XL
11256 

•	 Strečové díly na zádech pro lepší mobilitu a prodyšnost
•	 Reflexní potisk pro lepší viditelnost ve tmě
•	 Odolné proti větru a vodě

10000

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind membrane. 3-vrstvý 71% polyester, 29% pU 2-směrný streč.  
Strečové díly: 100% lycra made in italy

elite RACiNG  // techwear

94300

Velikosti: XS-XL

Vynikající produkt na trénink v průběhu celého roku! Tenké a velmi lehké 
kalhoty s úzkým střihem z 3-vrstvé membrány s tvarovanými koleny. 
Preferovaná volba elitních běžeckých lyžařů! Strečové panely vzadu, 
na stehnech a lýtkách pro lepší pohyblivost a cirkulaci vzduchu.

Carbon kalhoty dámské
22146

•	 Zip od kolen dolů
•	 Reflexní prvky pro viditelnost ve tmě
•	 elastický pas se stahovací šňůrkou
•	 elastický proužek se silikonovým povrchem na spodním lemu nohavic
•	 Odolné proti větru a vodě

10000

Složení materiálu:  
pontetorto No Wind® membrane. 3-vrstvý 71%polyester/29% pU 2-směrný streč. 
m.v.p.10.000g/m2/24hrs. W/p 2.000mmH20. Strečové panely: 100% Carvico lycra®.
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ACtive tRAiNiNG
produkty Swix Active traning byly navrženy pro 

nadšence do lyžování a rekreační lyžaře.  
Na všechny výrobky Swix jsou použity vysoce kvalitní 

materiály, zpracované do praktických řešení, která 
svým uživatelům zaručují maximální zážitek pokaždé, 

když vyrazí na lyže.

Kvalita a design pro ty, kdo chtějí dobře vypadat  
a dobře se cítit.
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Bunda Swix Dynamic je vyrobena z měkkého, lehkého, 3-vrstvého  
softshellu. Lehká a pohodlná bunda ze strečového softshellového materiálu. 
Lycra v podpaží a na zádech zaručuje dobrou prodyšnost. Reflexní prvky pro 
lepší viditelnost.
Tento model, s náprsní kapsou vpředu a kapsou na zádech, byl navržen pro 
použití spolu s pásem na nápoj. Zakončení rukávů a lem v pase jsou opatřeny 
elastickým páskem. Bunda se hodí pro ty, kdo lyžují rychle.

Bunda Swix Dynamic je vyrobena z měkkého, lehkého, 3-vrstvého  
softshellu. Lehká a pohodlná bunda ze strečového softshellového materiálu. 
Lycra v podpaží a na zádech zaručuje dobrou prodyšnost. Reflexní prvky pro 
lepší viditelnost.
Tento model, s náprsní kapsou vpředu a kapsou na zádech, byl navržen pro 
použití spolu s pásem na nápoj. Zakončení rukávů a lem v pase jsou opatřeny 
elastickým páskem. Bunda se hodí pro ty, kdo lyžují rychle.

Dynamic bunda pánská Dynamic bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
12936 12931 

•	 pohodlná bunda s lycrou a reflexními prvky
•	 perfektní na výlety na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
•	 lehká strečová bunda na lyže

•	 pohodlná bunda s lycrou a reflexními prvky
•	 perfektní na výlety na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
•	 lehká strečová bunda na lyže

76205 56004

Složení materiálu:  
3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% pU WR2000/ prodyšný 8000 
Strečové panely: 78% nylon/ 22% Spandex. Síťovina: 100% polyester

Složení materiálu:  
3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% pU WR2000/ prodyšný 8000 
Strečové panely: 78% nylon/ 22% Spandex. Síťovina: 100% polyester

ACtive tRANiNG   // techwear

Velikosti: S-XXL

Kalhoty Swix Dynamic jsou vyrobeny z dynamického, lehkého softshellu. 
Lehké a pohodlné kalhoty ze strečového softshellového materiálu. Zadní 
díl z Lycry zaručuje dobrou prodyšnost. Logo Swix z reflexního materiálu. 
Elastický pas se stahovací šňůrkou.

Dynamic kalhoty pánské
22811 

•	 pohodlné kalhoty s lycrou na zadní části
•	 perfektní na výlety na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
•	 lehké strečové kalhoty na lyže

10000

Složení materiálu:  
3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% pU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely:  78% 
nylon/ 22% Spandex. Síťovina: 90% nylon/ 10% Spandex

Velikosti: XS-XL

Kalhoty Swix Dynamic jsou vyrobeny z dynamického, lehkého softshellu. 
Lehké a pohodlné kalhoty ze strečového softshellového materiálu. Zadní 
díl z Lycry zaručuje dobrou prodyšnost. Logo Swix z reflexního materiálu. 
Elastický pas se stahovací šňůrkou.

Dynamic kalhoty dámské
22816

•	 pohodlné kalhoty s lycrou na zadní části
•	 perfektní na výlety na lyžích
•	 pro ty, kdo chtějí vysokou kvalitu
•	 lehké strečové kalhoty na lyže

10000 

Složení materiálu:  
3-vrstvý softshell 75% polyester/ 15% pU WR2000/ prodyšný 8000. Strečové panely:  78% 
nylon/ 22% Spandex. Síťovina: 90% nylon/ 10% Spandex



19SWIX 17/18  /

ACtive tRANiNG   // techwear

Swix Invincible X je lehká bunda na běžecké lyžování z pohodlného 
materiálu rip-stop, se strategicky umístěnými panely. Hodí se jak na zahřátí, 
tak na delší výlety. Vnější prodyšný materiál odpuzuje vodu a zaručuje 
tak nezbytnou pohodu při pohybu venku. Bunda má promyšlený design 
a praktické prvky, které napomáhají optimálním výkonům. Bunda má dvě 
kapsy, Lycrový panel vzadu a elastické manžety. Tuhle bundu jen tak něco 
neporazí!

Swix Invincible X je lehká bunda na běžecké lyžování z pohodlného 
materiálu rip-stop, se strategicky umístěnými panely. Hodí se jak na zahřátí, 
tak na delší výlety. Vnější prodyšný materiál odpuzuje vodu a zaručuje 
tak nezbytnou pohodu při pohybu venku. Bunda má promyšlený design 
a praktické prvky, které napomáhají optimálním výkonům. Bunda má dvě 
kapsy, Lycrový panel vzadu a elastické manžety. Tuhle bundu jen tak něco 
neporazí!

InvincibleX bunda pánská InvincibleX bunda dámskáVelikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
12836 12831 

•	 Sportovní bunda na lyže s promyšleným designem
•	 dokonalá bunda na výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 lehká bunda na lyže z materiálu rip-stop a lycry

•	 Sportovní bunda na lyže s promyšleným designem
•	 dokonalá bunda na výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 lehká bunda na lyže z materiálu rip-stop a lycry

10095

73400

10000

79002

Složení materiálu:  
66% Nylon/34% pU WR 10 K/ prodyšný 1K. panely: lycra 84% polyester, 16% Spandex 
For 1: 90% nylon, 10% Spandex. For 2: 100% polyester.

Složení materiálu:  
66% Nylon/34% pU WR 10 K/ prodyšný 1K. panely: lycra 84% polyester, 16% Spandex 
For 1: 90% nylon, 10% Spandex. For 2: 100% polyester.

Invincible jsou lehké kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného materiálu 
rip-stop, se strategicky umístěnými strečovými panely. Hodí se jak 
na zahřátí, tak na delší výlety. Vnější prodyšný materiál odpuzuje vodu 
a zaručuje tak nezbytnou pohodu při pohybu venku. Perfektní pro ty, kdo 
chtějí optimální rychlost!

Invincible kalhoty pánské 
22821

•	 lehké vysoce kvalitní kalhoty na lyžování
•	 perfektní jak na trénink, tak závody
•	 pro ty, kdo chtějí ty nejlepší kalhoty na lyžování
•	 Optimální kalhoty na lyže s efektními prvky

10000

Složení materiálu:  
66 % Nylon/34 % pU, tp membrána - Wp/mp 10K/1K. lycrové díly: 84 % polyester/16 % 
Spandex. podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex.

Velikosti: S-XXL

Invincible jsou lehké kalhoty na běžecké lyžování z pohodlného materiálu 
rip-stop, se strategicky umístěnými strečovými panely. Hodí se jak na zahřátí, 
tak na delší výlety. Vnější prodyšný materiál odpuzuje vodu a zaručuje tak 
nezbytnou pohodu při pohybu venku. Perfektní pro ty, kdo chtějí optimální 
rychlost!

Invincible kalhoty dámské
22826

•	 lehké vysoce kvalitní kalhoty na lyžování
•	 perfektní jak na trénink, tak závody
•	 pro ty, kdo chtějí ty nejlepší kalhoty na lyžování
•	 Optimální kalhoty na lyže s efektními prvky

10000 

Složení materiálu:  
66 % Nylon/34 % pU, tp membrána - Wp/mp 10K/1K. lycrové díly: 84 % polyester/16 % 
Spandex. podšívka: síťovina 90 % polyester 10 % spandex.

Velikosti: XS-XL
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Lehká bunda ze 3-vrstvého softshellu s dobře známou membránou Swix 
Hydra-VENT™. Všestranná bunda, perfektní na lehčí tréninky.

Geilo bunda pánská Velikosti: S-XXL
12221

•	 3-vrstvá softshellová bunda
•	 Hydra-veNt™ membrána
•	 lycrové panely pro větší mobilitu
•	 Reflexní designové prvky

56100

10095

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex.  
další materiál: 90% nylon, 10% elastan.

ACtive tRANiNG   // techwear

Kalhoty ze 3-vrstvého softshellu s dobře známou membránou Swix 
Hydra-VENT™. Na lehčí tréninky. Perfektní pro všechny, kdo milují běžecké 
lyžování.

Geilo kalhoty pánské
22181 

•	 3-vrstvý softshell
•	 Hydra-veNt™ membrána
•	 lycrové panely pro větší mobilitu
•	 Reflexní designové prvky

10000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex.  
další materiál: 90% nylon, 10% elastan.

Velikosti: S-XXL
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Lehká bunda ze 3-vrstvého softshellu s dobře známou membránou Swix 
Hydra-VENT™. Všestranná bunda, perfektní na lehčí tréninky..

12226

•	 3-vrstvá softshellová bunda
•	 Hydra-veNt™ membrána
•	 lycrové panely pro větší mobilitu
•	 Reflexní designové prvky

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex.  
další materiál: 90% nylon, 10% elastan.

Geilo bunda dámská Velikosti: XS-XL
15151 

15151 

10043

79000

ACtive tRANiNG   // techwear

Kalhoty ze 3-vrstvého softshellu s dobře známou membránou Swix 
Hydra-VENT™. Na lehčí tréninky. Perfektní pro všechny, kdo milují běžecké 
lyžování.

Geilo kalhoty dámské
22186

•	 3-vrstvý softshell
•	 Hydra-veNt™ membrána
•	 lycrové panely pro větší mobilitu
•	 Reflexní designové prvky

10000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 96% polyester, 4% spandex.  
další materiál: 90% nylon, 10% elastan.

Velikosti: XS-XL  
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Pohodlné všestranné kalhoty na trénink 
se stahovací šňůrkou v pase a dodatečným 
stahováním s knoflíky.

Pohodlné všestranné kalhoty na trénink 
se stahovací šňůrkou v pase a dodatečným 
stahováním s knoflíky.

Universal X  
kalhoty pánské

Universal X  
kalhoty dámské

22661

22666

•	 Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou
•	 Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů
•	 Anatomický střih pro větší mobilitu
•	 Odolné proti vodě a větru

•	 Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou
•	 Obousměrný zip po celé délce od pasu dolů
•	 Anatomický střih pro větší mobilitu
•	 Odolné proti vodě a větru

10000

10000

Složení materiálu:  
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě  
Strečové díly: 100% polyester

Složení materiálu:  
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě  
Strečové díly: 100% polyester

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

ACtive tRANiNG   // techwear
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NORtHeRN  
FUSiON

Kolekce Swix North ern Fusion nabízí funkční 
oblečení i produkty na volný čas vhodné na všechny 
zimní aktivity. Barevná paleta produktů plná energie 
a ten nejlepší izolační materiál jak z přírodního peří, 
tak syntetiky, to představuje kolekce Swix Northern 

Fusion, s níž se perfektně vybavíte jak na trénink, tak 
apres-ski aktivity. 

Nabídka zahrnuje lehké i opravdu teplé bundy, 
kalhoty a produkty střední vrstvy. Swix Northern 

Fusion dokonale kombinuje výkonnost do chladného 
počasí se stylovým designem.
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Péřová bunda Swix Romsdal je ideální, hledáte-li lehkou, odolnou, hřejivou 
a stylovou bundu. Kombinuje na omak měkký materiál 50D softshell s izolací 
z prachového peří. Tato bunda byla navržena tak, aby vás udržela v teple 
a pohodlí během vašich venkovních aktivit. Bundu lze složit do malého 
objemu, má dvě vnější kapsy na zip, jednu vnitřní kapsu, elastické manžety  
a spodní lem. Speciální díly na bocích a na vnitřní straně rukávů zaručují 
maximální volnost pohybu.

Péřová bunda Swix Romsdal je ideální, hledáte-li lehkou, odolnou, hřejivou 
a stylovou bundu. Kombinuje na omak měkký materiál 50D softshell s izolací 
z prachového peří. Tato bunda byla navržena tak, aby vás udržela v teple 
a pohodlí během vašich venkovních aktivit. Bundu lze složit do malého 
objemu, má dvě vnější kapsy na zip, jednu vnitřní kapsu, elastické manžety  
a spodní lem. Speciální díly na bocích a na vnitřní straně rukávů zaručují 
maximální volnost pohybu.

Romsdal  
péřová bunda pánská

Romsdal  
péřová bunda dámská

Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL

1806018059 

•	 lehká a všestranná péřová bunda
•	 Hodí se během 3 ze 4 ročních období
•	 pro ty, kdo chtějí moderní a teplou bundu
•	 lehká, teplá, péřová bunda

•	 lehká a všestranná péřová bunda
•	 Hodí se během 3 ze 4 ročních období
•	 pro ty, kdo chtějí moderní a teplou bundu
•	 lehká, teplá, péřová bunda

76200

1000075000

73400

Složení materiálu:  
 100% polyester 50d – povrchová úprava odolná proti vodě a větru.  
izolace: bílé kachní peří 200gr (90% prachové peří, 10% peří)

Složení materiálu:  
 100% polyester 50d – povrchová úprava odolná proti vodě a větru.  
izolace: bílé kachní peří 200gr (90% prachové peří, 10% peří)

NORtHeRN FUSiON  // techwear



27SWIX 17/18  /

Velikosti: XS-XL

NORtHeRN FUSiON  // techwear

Menali Quilted Short 

KDYŽ MRZNE AŽ PRAŠTÍ
Udrží vás v teple během všech zimních aktivit.

•	 teplé a pohodlné krátké kalhoty  
s perfektním střihem

•	 vhodné jako další vrstva  
za velmi studených dní

•	 Strečové panely

•	  Softshellový zadní díl 

•	 pro použití i za extrémně nízkých teplot

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

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

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

Krátké prošívané kalhoty Swix Menali jsou vycpané vložkou, která zaručuje 
maximání pohodlí a velmi dobře izoluje. Udrží vás v teple při všech 
vašich zimních aktivitách. Strečové panely poskytují vynikající pružnost 
a pohyblivost bez omezení. Ženský design, snadné oblékání, jedna kapsa 
na zip vzadu. Pohodlný střih.

Menali prošívaná sukně MENALI prošívané šaty

Menali  
prošívané kalhoty pánské

Menali  
prošívané kalhoty dámské

Velikosti: XS-XL Velikosti: XS-XL 

Velikosti: S-XXL Velikosti: XS-XL 
19022 

19036 18128

19021 

•	 prošívaná krátká sukně s elastickými panely
•	 vhodné jako další vrstva při chladných dnech
•	 pro použití i za extrémně nízkých teplot
•	 teplá a pohodlná sukně s perfektním střihem

•	 prošívané šaty s elastickými panely
•	 vhodné jako další vrstva při chladných dnech
•	 pro použití i za extrémně nízkých teplot
•	 teplé a pohodlné šaty s perfektním střihem

•	 prošívané krátké kalhoty s elastickými panely
•	 vhodné jako další vrstva při chladných dnech
•	 pro použití i za extrémně nízkých teplot
•	 teplé a pohodlné kalhoty s perfektním střihem

•	 prošívané krátké kalhoty s elastickými panely
•	 vhodné jako další vrstva při chladných dnech
•	 pro použití i za extrémně nízkých teplot
•	 teplé a pohodlné kalhoty s perfektním střihem

93000

10000

10000

10000

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

93000

10000

NORtHeRN FUSiON  // techwear
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Oboustranná bunda s izolační vrstvou kombinuje kvalitní materiály 
a promyšlený design. Je teplá, lehká a prodyšná. Bunda má povrchovou 
úpravu odolnou proti vodě, a tak ji lze nosit jako vnější vrstvu v jakýchkoli 
sněhových podmínkách. Ať už při vysokohorské túře nebo ve městě při 
chladných dnech. Bunda je oboustranná, a tak ji vždy dobře sladíte s dalším 
oblečením. Strečové díly, elastické manžety, kapsa na media, dvě kapsy 
na zip a náprsní kapsa.

Skvělá součást šatníku každé ženy. Tato vesta je perfektním sloučením 
tepelného komfortu, mobility a víceúčelovosti. Kompaktní syntetická izolační 
vrstva zaručuje tepelnou pohodu při fyzické aktivitě. Strečový panel vzadu, 
dvě zateplené kapsy na zip, jedna kapsa na zip vzadu. Pokud se chystáte 
na lyže, kombinujte vestu se sofshellovou bundou nebo větrovkou pro větší 
ochranu a tepelný komfort.

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

BELKA prošívaná bunda dámská MENALI  vesta dámská

DELDA  
lehké softshellové kalhoty dámské

Velikosti: XS-XL Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XL 

18124 17066

28076

11003 11003

10000

00113

Složení materiálu:  
prošívaná strana 100% nylon 20d s celopovrchovou úpravou odolnou proti vodě
potisknutá strana 100% polyester
izolační vrstva: 100% polyester 150g

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

Složení materiálu:  
lehký softshell 100% polyester Wp/mvp=8K/3K - Síťovina vzadu 100%  polyester;  
vložka: Streč 86% Nylon - 14% Spandex

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

Vynikající celoroční bunda na trénink, perfektní kombinace odolnosti proti 
větru, flexibility a nízké hmotnosti. Strečový panel na zádech a 4 směrný 
strečový materiál zaručují pohodlí a pohyblivost.  
Tato bunda uspokojí potřeby všech sportovních nadšenců - voděodolný zip, 
náprsní kapsa, kapsa na media (telefon, mp3, ipod...), kapsa na zip na zádech 
a dvě zateplené kapsy vpředu pojmou všechny vaše potřeby. Reflexní prvky 
pro lepší viditelnost ve tmě. Volnější střih.

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

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

MYRENE střední vrstva, bunda 
s kapucí, zip po celé délce

LISMARK bunda pánská

DELDA  
lehké softshellové kalhoty pánské

MYRENE  
střední vrstva, šponovky dámské

Velikosti: XS-XL Velikosti: S-XXL

Velikosti: S-XXLVelikosti: XS-XL

18632
18621

2807528512

10000 10900

76200

10000
10072

93012

93000

00100

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

Složení materiálu:  
4 směrný streč - 100% polyester Wp/mvp=10k/5k; vložka: streč 86% Nylon - 14% Spandex; 
podšívka: síťovina 95% polyester - 5% Spandex

Složení materiálu:  
lehký softshell 100% polyester Wp/mvp=8K/3K - Síťovina vzadu 100% polyester;  
vložka: streč 86% Nylon - 14% Spandex

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

NORtHeRN FUSiON  // techwear
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Tato vesta je perfektním sloučením tepelného komfortu, mobility 
a víceúčelovosti. Kompaktní syntetická izolační vrstva zaručuje tepelnou 
pohodu při fyzické aktivitě. Strečový panel vzadu, dvě zateplené kapsy 
na zip, jedna kapsa na zip vzadu. Pokud se chystáte na lyže, kombinujte 
vestu se sofshellovou bundou nebo větrovkou pro větší ochranu a tepelný 
komfort.

Oboustranná bunda s izolační vrstvou kombinuje kvalitní materiály 
a promyšlený design. Je teplá, lehká a prodyšná. Bunda má povrchovou 
úpravu odolnou proti vodě, a tak ji lze nosit jako vnější vrstvu v jakýchkoli 
sněhových podmínkách. Ať už při vysokohorské túře nebo ve městě při 
chladných dnech. Bunda je oboustranná, a tak ji vždy dobře sladíte s dalším 
oblečením. Strečové díly, elastické manžety, kapsa na media, dvě kapsy 
na zip a náprsní kapsa.

MENALI 2  
prošívaná vesta pánská

BELKA  
oboustranná bunda pánská

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL

17061

18123

11003

11003 

Foto není k dispozici.
Barva produktu je shodná 

jako u dámské verze!

Složení materiálu:  
100% Nylon 20d full dull - úprava odolná proti vodě  
vložka: Strečový mikroflís 93% polyester - 7% Spandex a lehký Softshell 100% polyester 
izolace: 100% polyester 100gr Needle punch

Složení materiálu:  
prošívaná strana 100% nylon 20d s celopovrchovou úpravou odolnou proti vodě
potisknutá strana 100% polyester
izolační vrstva: 100% polyester 150g

NORtHeRN FUSiON  // techwear
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SKY BY SWiX
Sky By Swix je řada elegantních a vysoce kvalitních 

sportovních produktů, které byly vyrobeny speciálně 
pro ženy. 

 Jedinečný design podtrhuje dámský střih.  
Neokoukané a vzrušující barevné kombinace osloví 
aktivní ženy! perfektní při tréninku venku, na cestě 

do fitka nebo jen tak při trávení volného času.
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ReCReAtiON liFeStYle  // SKY

Swix Cirrus hybrid je stylová a teplá bunda vhodná jako střední vrstva, 
vyrobená ze dvou různých materiálů. Přední a zádový díl jsou prošívané, 
zatímco boky, rukávy a kapuce jsou vyrobeny ze směsi elastického materiálu. 
Bunda má kapuci a dvě kapsy. 
Tato elegantní bunda se hodí na každodenní použití, volný čas a výlety.

Cirrus hybrid bunda Velikosti: XS-XL

•	 Kombinovaná bunda s ženským střihem 
•	 Na rekreaci a volný čas
•	 pro sportovně založené ženy
•	 měkká bunda s česanou vnitřní stranou

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 100% polyester, 2: 100% polyester  
vyztužení: 100% polyester 100g

12200

13146

Navrhli jsme ideální dámské kalhoty na běžecké lyžování! Tento model je 
výjimečný svým střihem, použitými materiály a designem. Každý šev byl 
navržen tak, aby byl výsledkem atraktivní design a padnoucí střih. Vybrané 
materiály jsou super měkké a elastické, a tak je zaručeno maximální možné 
pohodlí.  Tréninkové kalhoty pro ženy, které chtějí vypadat dobře, ale nikoliv 
na úkor funkčních vlastností.  

Cloudy kalhoty Velikosti: XS-XL
22806

•	 Kalhoty mají užší střih
•	 díky vyššímu pasu kalhoty dobře sedí
•	 100 % funkční kalhoty z měkkého 3-vrstvého softshellu, zadní díl z česané lycry
•	 praktická kapsa na zip vzadu

12200

10000

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 92% polyester, 8% elastan, membrána: 100 WS membrane® 
lycrové panely: 82% polyester, 18% Spandex, lycra 2: 82% polyester/ 18% Spandex 
Síťovina: 100% polyester
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Vytvořili jsme ideální kus oblečení na outdoorové aktivity! Inspirací byla naše 
klasická lyžařská bunda s kapucí. Stylová klasika! Vyrobená ze 3-vrstvého 
materiálu, který vás udrží v teple a suchu bez ohledu na rozmary počasí. 
Běžecké lyžování, powerwalking, jogging a volný čas - tato bunda se 
hodí na všechno! Bunda obsahuje pečlivě navržené designové prvky, má 
anatomický střih, speciálně navržený pro ženy. Promyšlený design a stahovací 
šňůrka zajistí, že bunda perfektně sedí na zádech. Dodává se s taháčky zipů 
ve třech různých barvách, a tak si můžete bundu doladit podle sebe.

Nejlehčí bunda v kolekci Sky by Swix! Hodí se do teplejších dní, ať už vyrazíte 
na asfalt nebo sníh. Super měkká a pohodlná bunda s ženským designem 
- nabrání na zádech. Díly v podpaží poskytují dobrou pohyblivost. Stylová 
a elegantní bunda s kontrastními zipy. Dodává se s taháčky zipů ve třech 
různých barvách, a tak si můžete bundu doladit podle sebe.

Fantastická, měkká a strečová mikina vhodná jako střední vrstva, speciálně 
navržená pro ženy. Perfektní jako střední vrstva na výlety na lyžích, ale 
rovněž ideální na jogging venku a trénink uvnitř. Dodává se s taháčky zipů 
ve třech různých barvách, a tak si můžete mikinu doladit podle sebe.

Hurricane bunda

Breeze bunda Atmosphere mikina

Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL Velikosti: XS-XL
16346

12096

12076

•	 delší střih s probráním v pase
•	 Nastavitelná šířka pasu
•	 Kapuce se stahovací šňůrkou
•	 Úzké elastické manžety

•	 lehká bunda s ženským střihem
•	 Rychleschnoucí materiál
•	 Stahovací šňůrka na spodním lemu
•	 Zip vpředu s protektorem

•	 Ženský střih s prošíváním na ramenou
•	 4-směrný streč
•	 Směs materiálu, decentní proužky 
•	 Rychleschnoucí materiál
•	 vysoký límec se zipem a protektorem
•	 elegantní logo za krkem

80510

91400

10000

Složení materiálu:  
3-vrstvý materiál 86% polyester/ 14% spandex. 5000g/m2/24h Wp2000mm/H2O/24Hrs 
vnitřní stana - síťovina 100 % polyester.

Složení materiálu:  
Rripstop: 100 % nylon. podšívka: 92 % polyester/ 8 % lycra

Složení materiálu:  
Úplet ze směsi 65 % nylon/ 23 % polyester/ 12 % spandex

67100

ReCReAtiON liFeStYle  // SKY
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StŘedNÍ vRStvA
princip tří vrstev oblečení je velmi důležitý při volbě 
oblečení na venkovní aktivity. používejte praktickou  

a pohodlnou střední vrstvu, přidávejte ji nebo 
ubírejte a regulujte svoji tělesnou teplotu před, 

během a po fyzické aktivitě.
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Swix RaceX Warm je pohodlná a měkká mikina navržená pro aktivní 
trávení volného času. Rovněž je vhodná jako střední vrstva při chladných 
podmínkách.
Vyrobená ze dvou materiálů - Polartec ® a panely z Lycry. Tento model má 
vysoký límeček se zipem.

RaceX Warm mikina pánská Velikosti: S-XXL

•	 lehká a teplá mikina
•	 Sportovní střední vrstva do chladných dní
•	 pro ty, kdo chtějí pohodlnou střední vrstvu
•	 Směs materiálů a sportovní design

Složení materiálu:  
100% polyester, panely: 54% polyester/ 34% nylon/ 12% Spandex

90900

12321 

tOURiNG tRAiNiNG  // Střední vrstva tOURiNG tRAiNiNG  // Střední vrstva

Flísová mikina ze strukturovaného flísu pro lepší izolační vlastnosti se 
sportovním designem. Starlit má na rukávech otvory na palce pro větší teplo 
v případě potřeby.

Flísová mikina ze strukturovaného flísu pro lepší izolační vlastnosti se 
sportovním designem. Starlit má na rukávech otvory na palce pro větší teplo 
v případě potřeby.

Starlit polo mikina pánská

Starlit polo mikina dámská

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

•	 Strukturovaný flís; 220 gramů/m² 
•	 Rukávy s otvory na palce 
•	 Kapsa na zip

•	 Strukturovaný flís; 220 gramů/m² 
•	 Rukávy s otvory na palce 
•	 Kapsa na zip

10000

96100

10008

Složení materiálu:  
100% polyester

Složení materiálu:  
100% polyester

72000

16236 

16231 
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Plánujete jogging v přírodě, Powerwalk nebo trénink uvnitř? Nebo vyrážíte 
do běžecké stopy? Navrhli jsme všestrannou mikinu, vhodnou jako střední 
vrstva, kterou však lze použít i samostatně. Super měkký materiál rychle 
schne a efektivně odvádí vlhkost od těla, a tak se budete cítit příjemně 
a v pohodlí při jakékoli fyzické aktivitě.

Plánujete jogging v přírodě, Powerwalk nebo trénink uvnitř? Nebo vyrážíte 
do běžecké stopy? Navrhli jsme všestrannou mikinu, vhodnou jako střední 
vrstva, kterou však lze použít i samostatně. Super měkký materiál rychle 
schne a efektivně odvádí vlhkost od těla, a tak se budete cítit příjemně 
a v pohodlí při jakékoli fyzické aktivitě.

Eternity mikina pánská

Eternity mikina dámská

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL
16336 

16331 

•	 Úzký střih s vysokým límečkem
•	 Směs materiálů
•	 Zip vpředu, protektor
•	 praktická kapsa vzadu 

•	 Úzký střih s vysokým límečkem
•	 Směs materiálů
•	 Zip vpředu, protektor
•	 praktická kapsa vzadu 

10000

56100

57000

Složení materiálu:  
Úplet 44 % nylon, 48 % polyester, 8 % spandex

Složení materiálu:  
Úplet 44 % nylon, 48 % polyester, 8 % spandex

tOURiNG tRAiNiNG  // Střední vrstva
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FUNKčNÍ pRádlO
Funkční prádlo Swix bylo vyvinuto tak, aby fungovalo při 

nejvyšší fyzické námaze jak při tréninku, tak během závodů. 
efektivně odvádí vlhkost a rychle schne.

Funkční prádlo Swix je testováno a používáno Norskými 
Národními týmy a dalšími špičkovými atlety.
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00000
00000

10812 10812

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

vysoké nároky na výkonnost a pohodlí. 

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

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

RaceX triko dl. rukáv pánské

RaceX kalhoty pánské

RaceX triko dl. rukáv dámské

RaceX kalhoty dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL 

Velikosti: XS-XL

40411 

41411 

40416 

41416 

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

11200

11200

11200

11200

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

ACtive tRAiNiNG  // Funkční prádlo

00000
00000
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ACtive tRAiNiNG  // Funkční prádlo

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

11200

10812

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

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

RaceX triko dl. rukáv, zip pánské

RaceX triko dl. rukáv, zip, dámské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40421 

40426  

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

11200

10812
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Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro 
aktivní sportovce, kteří mají vysoké nároky 
na výkonnost a pohodlí. 

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

RaceX triko kr. rukáv pánské

RaceX triko kr. rukáv, dámské

Velikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XL

40451

40456

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

00000 

00000

Složení materiálu:  
100 % polyester

ACtive tRAiNiNG  // Funkční prádlo

Složení materiálu:  
100 % polyester

Nová generace dokonalého funkčního prádla. Ultra 
strečový a lehká materiál. Optimálně odvádí vlhkost 
od těla. Vhodné na závody a teplejší dny.

Nová generace dokonalého funkčního prádla. Ultra 
strečový a lehká materiál. Optimálně odvádí vlhkost 
od těla. Vhodné na závody a teplejší dny.

RaceX Light 
triko kr. rukáv pánské

RaceX Light triko kr. rukáv dámské

Velikosti:  S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

40501

40506

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

10086

76201

56002

92500

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

RaceX Wind 
triko dl. rukáv pánské

RaceX Wind triko dl. rukáv dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL

40441

40446

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Bezešvé díly v podpaží
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování
•	 design ”X fit”

10000

10000

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester
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Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

Funkční prádlo Swix Race X Wind bylo vyvinuto pro 
sportovce, kteří mají vysoké nároky na výkonnost 
a pohodlí v podmínkách s vysokou větrností nebo 
jiných extrémních podmínkách.

RaceX Wind boxerky pánskéRaceX Wind kalhoty pánské

RaceX Wind boxerky dámskéRaceX Wind kalhoty dámské

Velikosti: S-XXLVelikosti: S-XXL

Velikosti: XS-XLVelikosti: XS-XL 

4144141421

4144641426

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

10000 10000

1000010000

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

ACtive tRAiNiNG  // Funkční prádlo
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JUNiOŘi
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Lehká všestranná bunda z mikrovlákna a podšívkou z funkční síťoviny. Tato 
bunda byla specificky navržena pro turistiku a rekreační využití kdykoli 
během roku, avšak hodí se dobře i na lehčí trénink. 

Epic bunda pro juniory Velikosti: 116-164

12842

•	 vyztužený lycrový límec
•	 měkké manžety z lycry pro větší pohodlí
•	 elastická stahovací šňůrka na spodním lemu
•	 dvě kapsy na zip
•	 Odolné proti větru a vodě

10000 10000

Složení materiálu:  
66% Nylon/34% pU WR 10 K/ prodyšný 1K, panely: lycra 84% polyester, 16% Spandex  
For 1: 90% nylon, 10% Spandex, For 2: 100% polyester

JUNiOR // Funkční oblečení

Teplá mikina vhodná jako střední vrstva. Ideální na trénink a každodenní 
použití. Pro ty, kdo chtějí sportovní „look“. Strukturovaný flís.

Lehké všestranné kalhoty z mikrovlákna a podšívkou z funkční síťoviny. Tyto 
kalhoty byly specificky navrženy pro turistiku a rekreační využití kdykoli 
během roku, avšak hodí se dobře i na lehčí trénink. 

Pohodlné všestranné tréninkové kalhoty se stahovací šňůrkou v pase 
a dodatečným zapínáním na knoflíčky.

Starlit polo mikina pro juniory

Epic kalhoty pro juniory Universal X kalhoty pro juniory

Velikosti: 116-164

Velikosti: 116-164 Velikosti: 116-164

•	 Strukturovaný flís; 220 gramů/m² 
•	 Rukávy s otvory na palce 
•	 Kapsa na zip

•	 elastická stahovací šňůrka v pase.
•	 Zip na zadní straně nohavic od kolen dolů.
•	 Odolné proti větru a vodě.

•	 Strečové díly na zadní straně, stehnech a kolenou
•	 Obousměrné zipy po celé délce od pasu dolů
•	 Anatomicky střižená kolena pro lepší mobilitu
•	 Odolné proti větru a vodě

Složení materiálu:  
100% polyester

Složení materiálu:  
100% polyester

Složení materiálu:  
100% polyester s úpravou odolnou proti větru a vodě 
Strečové panely: 100% polyester 
podšívka: 100% polyesterová síťovina

96100

72000

16232 

22512 22662

96100

72000
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Funkční prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovce, kteří mají 
vysoké nároky na výkonnost a pohodlí. 

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

RaceX triko dl. rukáv pro juniory

RaceX kalhoty pro juniory

Velikosti: 116-164 

Velikosti: 116-164 

40412

41412

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

•	 Maximální	prodyšnost
•	 Superelastické, do 4 směrů 
•	 Ultra lehký materiál
•	 Úprava proti zápachu
•	 technologie předcházející žmolkování

00010

00009

00007

00007

Složení materiálu:  
100 % polyester

Složení materiálu:  
100 % polyester

Velikosti: 56-98

Sportovní dětské funkční body pro příští generaci lyžařů. 
   

RaceX dětské body
40413

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

00000

00009

Složení materiálu:  
100 % polyester

JUNiOR  // Funkční prádlo
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RUKAviCe  
& pAlčáKY

výzkumy prováděné firmou Swix Sport dokazují, 
že ruce, a obzvláště pak prsty, bývají více než jiné 

části těla vystavené působení chladného klima, kdy 
dochází ke snížení teploty pokožky.

Kolekce rukavic Swix představuje jak tenké rukavice, 
tak modely zcela podšité, pro profesionální 

i rekreační sportovce. vysoce kvalitní materiály 
a praktický design navržený specificky pro různá 
použití a  povětrnostní podmínky zaručují svým 

uživatelům maximální pohodlí.



Značka udávající „laťku“ mezi syntetickými izolačními materiály.  izolace 
primaloft® je volbou dobrodruhů, kteří potřebují spolehlivou ochranu 
do extrémních podmínek. mikrovlákna zachycují tělesné teplo, a proto 
je tento materiál jedním z termicky nejefektivnějších syntetických 
izolantů na trhu. díky odpudivosti vody dokáže izolovat i v tom 
nejvlhčím prostředí  – dokáže zachovat 98% tepla i v mokrém stavu. 
tyto nepřekonané tepelné vlastnosti jsou doprovázeny prodyšností, 
malým objemem a výjimečnou měkkostí - jedná se zkrátka o špičku mezi 
izolačními materiály.

technologie Outlast® zvyšuje funkčnost textilií tím, že jim umožňuje 
proaktivní regulaci teploty, díky čemuž řada textilií dokáže pracovat s teplotou 
a vlhkostí. Outlast znamená technologii, s níž lze přinášet pohodlnější 
produkty do každodenního života. Jakmile jste schopni regulovat teplotu, 
teplo a vlhkost, zákazníci se budou ve vašich produktech cítit „prostě dobře“.

technologie původně vyvinuta pro NASA, aby chránila astronauty před 
teplotními výkyvy v kosmu.

primaloft® 

technologie Outlast®



Gore-tex® 

Více tepla. Delší dobu. Odolné proti vodě a prodyšné.
Rukavice vyrobené z materiálu GORe-teX s technologií Gore warm 
jsou dlouhodobě odolné proti vodě, větru a zároveň jsou dobře 
prodyšné. Na to je spoleh. i v těch nejnáročnějších podmínkách udrží 
optimální systém vnitřní podšívky, membrány a vnější vrstvy vaše 
ruce déle v teple.

Více sucha. Delší dobu. Odolné proti vodě a prodyšné.
Rukavice vyrobené z materiálu GORe-teX s technologií Gore 
active  jsou dlouhodobě odolné proti vodě, větru a zároveň vysoce 
prodyšné. Na to je spoleh. Optimální systém vnitřní podšívky, 
membrány a vnější vrstvy zaručuje tu nejlepší prodyšnost. tím 
zaručuje maximální pohodlí při různých úrovních fyzické aktivity.
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
RUKAviCe & pAlčáKY
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Rukavice Swix CompetitionX GWS je výsledkem 
dvou let intenzivního vývoje ve spolupráci se 
sportovci: Bø, Svendsen, Northug, Glørsen a 
dalšími. Funkční rukavice perfektní jak na trénink, 
tak závody. Úzký střih s elastickým palcem 
perfektně padne na ruku. Prodyšný, proti větru 
odolný, elastický materiál GORE® WINDSTOPPER® 
na hřbetu. Odolná dlaň ze syntetické kůže se 
silikonovou úpravou.

Rukavice Swix CompetitionX GWS je výsledkem 
dvou let intenzivního vývoje ve spolupráci se 
sportovci: Bø, Svendsen, Northug, Glørsen a 
dalšími. Funkční rukavice perfektní jak na trénink, 
tak závody. Úzký střih s elastickým palcem 
perfektně padne na ruku. Prodyšný, proti větru 
odolný, elastický materiál GORE® WINDSTOPPER® 
na hřbetu. Odolná dlaň ze syntetické kůže se 
silikonovou úpravou.

CompetitionX GWS pánské

CompetitionX GWS dámské

Velikosti:  
8/M-11/XXL

Velikosti:  
6/S-9/XL

H0221

H0226

•	 Běžecké rukavice s optimálním střihem
•	 vysoce kvalitní rukavice na závody a trénink
•	 pro ty, kdo chtějí ty nejlepší výsledky

•	 Běžecké rukavice s optimálním střihem
•	 vysoce kvalitní rukavice na závody a trénink
•	 pro ty, kdo chtějí ty nejlepší výsledky

10000

90900

Složení materiálu:  
GORe® WiNdStOppeR® 3 
vrstvy 84% peS/ 8% elastan/ 
8% eptFe. dlaň: 55% Nylon/ 
45% pU.

Složení materiálu:  
GORe® WiNdStOppeR® 3 
vrstvy 84% peS/ 8% elastan/ 
8% eptFe. dlaň: 55% Nylon/ 
45% pU.

90900

10000

CROSS COUNtRY  //  Rukavice & palčáky

Hovedsponsor for det Norske Skiskytterlandslaget
m

ain sponsor of the Norw
egian biathlon team
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Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké 
lyžování speciálně upravená pro použití s holemi 
Swix Triac 3.0. Síťovina Schoeller® je strategicky 
umístěna pro měkčí úchop a prodyšnost pod 
poutkem hole. Perfektní na tvrdé tréninky a závody 
na lyžích za středně chladných zimních dní, na 
kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou 
manžetou a palcem optimálně sedí na ruce. Odolná 
dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

Swix Triac light je lycrová rukavice na běžecké 
lyžování speciálně upravená pro použití s holemi 
Swix Triac 3.0. Síťovina Schoeller® je strategicky 
umístěna pro měkčí úchop a prodyšnost pod 
poutkem hole. Perfektní na tvrdé tréninky a závody 
na lyžích za středně chladných zimních dní, na 
kolečkové lyže nebo tréninky na jaře a na podzim. 
Díky úzkému střihu s těsně padnoucí elastickou 
manžetou a palcem optimálně sedí na ruce. Odolná 
dlaň ze syntetické kůže se silikonovou úpravou.

Swix Triac light pánské

Swix Triac light dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0941

H0946

•	 lehké závodní rukavice, kvalita Světových pohárů
•	 perfektní rukavice na trénink a závody

•	 lehké závodní rukavice, kvalita Světových pohárů
•	 perfektní rukavice na trénink a závody

10000

10000

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

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

Swix NaosX jsou lehké flexibilní závodní rukavice 
z česané lycry. Díky tvarovaným prstům optimálně 
padnou. Úzký střih se perfektně hodí na trénink 
a závody na lyžích za středně chladných zimních 
dní, na kolečkové lyže nebo na podzimní běhání. 
Syntetická kůže na dlani se zesílením mezi palcem 
a ukazovákem. Silikon na hřbetu a dlani pro lepší 
úchop.

Swix NaosX jsou lehké flexibilní závodní rukavice 
z česané lycry. Díky tvarovaným prstům optimálně 
padnou. Úzký střih se perfektně hodí na trénink 
a závody na lyžích za středně chladných zimních 
dní, na kolečkové lyže nebo na podzimní běhání. 
Syntetická kůže na dlani se zesílením mezi palcem 
a ukazovákem. Silikon na hřbetu a dlani pro lepší 
úchop.

NaosX pánské

NaosX dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0241

H0246

•	 lehké a flexibilní závodní rukavice
•	 vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
•	 perfektní pro všechny úrovně dovednosti
•	 tvarované prsty a silikonová úprava

•	 lehké a flexibilní závodní rukavice
•	 vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
•	 perfektní pro všechny úrovně dovednosti
•	 tvarované prsty a silikonová úprava

10000

00000

10000

00000

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.

CROSS COUNtRY  //  Rukavice & palčáky
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Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL
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Swix TaurusX GWS jsou teplé závodní palčáky s 
větruodolným a prodyšným materiálem GORE® 
WINDSTOPPER® na hřbetu. Měkká a teplá izolace 
100g PrimaLoft® na hřbetu. Ideální palčáky na 
běžecké lyžování  za obzvlášť chladných dní. Izolace 
60g PrimaLoft® Gold Eco Grip Control na dlani pro 
jistý úchop hole. Syntetická kůže na dlani se zesílením 
mezi palcem a ukazovákem. Pletená manžeta pevně 
obepíná zápěstí.

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

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

Swix NovaX GWS over mitt je praktická rukavice - 
palčák z větru odolného a prodyšného materiálu 
GORE® WINDSTOPPER®. Palčáky lze pohodlně 
obléci na běžecké rukavice a díky opravdu velikému 
otvoru překrývají i závodní poutko na holi. 
Syntetická kůže na dlani  se zesílením mezi palcem 
a ukazovákem.

TaurusX GWS pánské AtlasX pánské

NovaX GWS over mitt unisexAtlasX dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti:  
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/XS-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0251 H0281

H0260H0286

•	 izolace primaloft®
•	 GORe® WiNdStOppeR®

•	 Optimálně padnoucí běžecké rukavice
•	 vynikající kombinace rukavic a palčáků
•	 do manžety uschovatelný kryt odolný proti větru

•	 Optimálně padnoucí běžecké rukavice
•	 vynikající kombinace rukavic a palčáků
•	 do manžety uschovatelný kryt odolný proti větru

•	 Skvělá rukavice na rukavice
•	 perfektní před a po závodu
•	 pro ty, kdo ze sebe dávají všechno
•	 GORe® WiNdStOppeR®

10000 10000

1000010000

Složení materiálu:  
GORe® WiNdStOppeR® 95% peS/ 5% 
eptFe. 65% Nylon/ 35% pU. 100% 
peS. 100g primaloft® Gold insulation 
eco+ 60g primaloft® Gold eco Grip 
Control

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan. 80% 
Nylon/ 20% elastane. dlaň: 65% 
Nylon/ 35% pU. podšívka: 100% 
polyester. 60 g izolace. Kryt: 100% pU 
potažený peS.

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan. 80% 
Nylon/ 20% elastane. dlaň: 65% 
Nylon/ 35% pU. podšívka: 100% 
polyester. 60 g izolace. Kryt: 100% pU 
potažený peS.

Složení materiálu:  
GORe® WiNdStOppeR® 3 vrstvy 
95% peS/ 5% eptFe. dlaň: 65% 
Nylon/ 35% pU.

CROSS COUNtRY  //  Rukavice & palčáky

Swix Chara jsou neuvěřitelně měkké palčáky na 
běžecké lyžování speciálně navržené pro ženy. 
Pohodlná izolace 100g PrimaLoft® na hřbetu a 
kompletní podšívka z česaného polyesteru. Stylová 
a teplá manžeta z funkční vlněné směsi. Vhodné 
jak na lyžování, tak jiné zimní aktivity. Hřbet ruky 
ze 4-směrně strečového materiálu pro optimální 
pohyblivost. Dlaň odolná proti vodě kompatibilní s 
dotykovými displeji.

Chara dámské

Velikosti: 
6/S-9/XL 

H0676

•	 izolace primaloft®
•	 pro ty, komu snadno mrznou ruce

12200

92500

Složení materiálu:  
92% polyester/ 8% elastan.  
dlaň: 55% polyester/ 45% pU. 
podšívka: 100% polyester. 100g 
primaloft® Gold insulation eco. 
manžeta: 90% Nylon/ 10% vlna.
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Swix PegasusX jsou funkční rukavice na závody a 
trénink. Poskytují optimální úchop hole. Perfektně se 
hodí na závody na lyžích a na vysoce náročné tréninky, 
na jízdu na kolečkových lyžích či na kole při velmi 
nízkých teplotách. Úzká manžeta z neoprenu těsně 
obepíná zápěstí. Rukavice mají  dlaň ze syntetické 
kůže, zesílení mezi palcem a ukazovákem a silikonovou 
úpravu na ukazováku a prostředníku.

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

PegasusX pánské

PegasusX dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0231

H0236

•	 perfektně padnoucí rukavice na běžecké lyžování
•	 vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
•	 Silikon na ukazováku a prostředníku

•	 perfektně padnoucí rukavice na běžecké lyžování
•	 vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
•	 Silikon na ukazováku a prostředníku

90900

90900

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.  
manžeta: 60% pryž/ 40% polyester.

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.  
manžeta: 60% pryž/ 40% polyester.

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

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

Pollux pánské

Pollux dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0751

H0756

•	 dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
•	 perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
•	 vhodné pro všechny úrovně dovednosti
•	 Odolná rukavice s izolací primaloft®

•	 dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
•	 perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
•	 vhodné pro všechny úrovně dovednosti
•	 Odolná rukavice s izolací primaloft®

10000

79000

00017

90012

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.  
podšívka: 100% polyester. 133 g primaloft® 
Silver insulation eco na hřbetu.

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.  
podšívka: 100% polyester. 133 g primaloft® 
Silver insulation eco na hřbetu.

CROSS COUNtRY  //  Rukavice & palčáky

Velikosti: 
6/XS-11/XXL

Swix Vega jsou palčáky - klepeta perfektní na lyžování 
za obzvlášť chladných dní nebo pro ty, komu snadno 
mrznou ruce. Mají měkkou a teplou izolaci 200g 
PrimaLoft® na hřbetu a 60g PrimaLoft® Gold Eco 
Grip Control na dlani. Odolný model s vnější vrstvou z 
materiálu rip stop a syntetickou kůží na dlani a mezi 
prsty. Manžeta pevně obepíná zápěstí.

Swix Vega jsou palčáky - klepeta perfektní na lyžování 
za obzvlášť chladných dní nebo pro ty, komu snadno 
mrznou ruce. Mají měkkou a teplou izolaci 200g 
PrimaLoft® na hřbetu a 60g PrimaLoft® Gold Eco 
Grip Control na dlani. Odolný model s vnější vrstvou z 
materiálu rip stop a syntetickou kůží na dlani a mezi 
prsty. Manžeta pevně obepíná zápěstí.

Vega pánské

Vega dámské

Velikosti: 
8/M-11/XXL

Velikosti: 
6/S-9/XL

H0781

H0786

•	 teplé a odolné palčáky - klepeta
•	 Na běžecké lyžování za obzvlášť chladných dní
•	 pro ty komu snadno mrznou ruce
•	 velký objem pohodlné izolace primaloft®

•	 teplé a odolné palčáky - klepeta
•	 Na běžecké lyžování za obzvlášť chladných dní
•	 pro ty komu snadno mrznou ruce
•	 velký objem pohodlné izolace primaloft®

10000

79000

10000

57000

Složení materiálu:  
100% pU potažený peS. 65% 
Nylon/ 35% pU. podšívka: 100% 
peS. 200g primaloft® Gold 
insulation eco +  60g primaloft® 
Gold insulation eco Grip Control.

Složení materiálu:  
100% pU potažený peS. 65% 
Nylon/ 35% pU. podšívka: 100% 
peS. 200g primaloft® Gold 
insulation eco +  60g primaloft® 
Gold insulation eco Grip Control.
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Swix PegasusX jsou funkční rukavice na závody a 
trénink. Poskytují optimální úchop hole. Perfektně se 
hodí na závody na lyžích a na vysoce náročné tréninky, 
na jízdu na kolečkových lyžích či na kole při velmi 
nízkých teplotách. Úzká manžeta z neoprenu těsně 
obepíná zápěstí. Rukavice mají  dlaň ze syntetické 
kůže, zesílení mezi palcem a ukazovákem a silikonovou 
úpravu na ukazováku a prostředníku.

Swix Vega jsou palčáky - klepeta perfektní na lyžování 
za obzvlášť chladných dní nebo pro ty, komu snadno 
mrznou ruce. Mají měkkou a teplou izolaci 200g 
PrimaLoft® na hřbetu a 60g PrimaLoft® Gold Eco 
Grip Control na dlani. Odolný model s vnější vrstvou z 
materiálu rip stop a syntetickou kůží na dlani a mezi 
prsty. Manžeta pevně obepíná zápěstí.

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

PegasusX pro juniory Vega pro juniory Pollux pro juniory

Velikosti: 
4/S-7/XL

Velikosti: 
4/S-7/XL

Velikosti: 
4/S-7/XL

H0232 H0782 H0752

•	 perfektně padnoucí rukavice na běžecké lyžování
•	 vhodné jak na trénink, tak závody na lyžích
•	 Silikon na ukazováku a prostředníku

•	 teplé a odolné palčáky - klepeta
•	 Na běžecké lyžování za obzvlášť chladných dní
•	 pro ty komu snadno mrznou ruce
•	 velký objem pohodlné izolace primaloft®

•	 dokonale padnoucí teplé rukavice na běžecké lyžování
•	 perfektní na lyže nebo výlety za chladného počasí
•	 vhodné pro všechny úrovně dovednosti
•	 Odolná rukavice s izolací primaloft®

90900 79000

57000

10000

76205

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastane. dlaň: 
65% Nylon/ 35% pU. manžeta: 60% 
Rubber/ 40% peS. podšívka: 100% 
peS. izolace: 100g primaloft® Gold 
Active.

Složení materiálu:  
100% pU potažený peS. 65% 
Nylon/ 35% pU. podšívka: 100% 
peS. 200g primaloft® Gold eco +  
60g primaloft® Gold eco

Složení materiálu:  
86% Nylon/ 14% elastan.  
dlaň: 65% Nylon/ 35% pU.  
podšívka: 100% polyester. 133 g 
primaloft® Silver eco na hřbetu.

JUNiOR // Rukavice & palčáky
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ 
RUKAviCe & pAlčáKY

AlpiNe  //  Rukavice & palčáky
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Závodní sjezdové rukavice navržené, používané 
a ověřené Světovým Šampionem  – Aksel Lund 
Svindalem. Ochranné zóny o vysoké hustotě 
absorbující nárazy, s klouby z titanu a zesílením stran 
pro maximální ochranu před nárazy o branky. Zesílená 
manžeta odolná proti nárazům a zapínání na suchý 
zip na straně dlaně. Vodě odolná vložka  Aqua-VENT 
a izolace Primaloft. Jemná kůže na vnější straně. 
Zesílené švy na palci a vyztužený konec palce. 

Svindal Signature Pro Giant Slalom

Velikosti: XS-XL

H1411

•	 ideální pro sjezdové závodníky
•	 vložka Aqua-veNt a izolace  primaloft®

10000

Složení materiálu:  
100% kůže

AlpiNe  //  Rukavice & palčáky

Svindal Giant Slalom  pro juniory

Velikosti: S-XL

H1142

Složení materiálu:  
100% kůže

10000

Závodní sjezdové rukavice navržené, používané 
a ověřené Světovým Šampionem  – Aksel Lund 
Svindalem. Ochranné zóny o vysoké hustotě 
absorbující nárazy, s klouby z titanu a zesílením stran 
pro maximální ochranu před nárazy o branky. Zesílená 
manžeta odolná proti nárazům a zapínání na suchý 
zip na straně dlaně. Vodě odolná vložka  Aqua-VENT 
a izolace Primaloft. Jemná kůže na vnější straně. 
Zesílené švy na palci a vyztužený konec palce. 

•	 ideální pro sjezdové závodníky
•	 vložka Aqua-veNt a izolace  primaloft®
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Swix Sonic je funkční lehká sjezdová rukavice. 
Podšívka z termoregulačního materiálu Outlast® 
původně vyvinutého pro NASA zaručuje tepelnou 
pohodu a pohodlí bez ohledu na intenzitu fyzické 
aktivity. Rukavice mají izolaci 100g PrimaLoft® na 
hřbetu ruky a 80g PrimaLoft® Gold Eco Grip Control 
na dlani pro jistý úchop hole. Odolný dvouvrstvý 
vnější materiál. Zesílená kožená dlaň. Úzká elastická 
manžeta s odepínací páskou na zápěstí.

Swix Bjorli GTX® je lehká všestranná sjezdová 
rukavice s tvarovanými prsty pro optimálně 
padnoucí střih. Technologie GORE-TEX® + 
Gore active zajišťuje maximální prodyšnost 
a spolehlivou odolnost proti vodě. Rukavice 
je ideální na sjezdovky za středně chladných 
zimních dní nebo na vysokohorskou turistiku při 
nižších teplotách. Odolná, vodu odpuzující dlaň se 
zesílením mezi palcem a ukazovákem.

Swix Sonic pánské

Bjorli GTX® dámské

Velikosti:  
6/S-9/XL

Velikosti:  
8/M-11/XXL

H2131

H3016

•	 lehké vysoce kvalitní rukavice
•	 vhodné na sjezdovky nebo horskou turistiku
•	 termoregulační podšívka Outlast®

•	 lehké sjezdové rukavice
•	 pro ty, kdo se spokojí pouze s tím nejlepším
•	 vložka GORe-teX® a tvarované prsty

10000

10000

00000

Složení materiálu:  
92% peS/ 8% teflon. Kůže. 100% 
peS/Akryl s pCm kapslemi. 100g 
primaloft® Gold insulation eco+ 
80g primaloft® Gold insulation eco 
a Grip Control.

Složení materiálu:  
100% pU potažený polyester. dlaň: 70% 
pU/ 30% polyester. vložka GORe-teX®. 
podšívka: 100% polyester. izolace: 200g + 
133g dlaň

AlpiNe  // Rukavice & palčáky

Palčáky Swix Trysil jsou luxusní, měkké a teplé. Ideální 
pro chladné dny na svahu. Klasický design s „ženskými“ 
prvky umožňuje sladit palčáky s oblečením do města. 
Solidní podšívka z pohodlné izolace PrimaLoft®: 200g+ 
133g na hřbetu a 200g na dlani, navíc extra vrstva 
izolace 133g PrimaLoft® na prstech. Úzká vnitřní 
manžeta z česaného flísu. Odolná, vodu odpuzující dlaň 
ze syntetické kůže.

Trysil dámské

Velikosti:  
6/S-9/XL

H3086

•	 teplé a stylové palčáky na sjezdovky
•	 perfektní na chladné dny
•	 Solidní vrstva izolace primaloft®

10000

Složení materiálu:  
100% pU potažený nylon. 55% peS/ 45% 
pU. podšívka: 100% peS. Hřbet: 200g+ 
133g+ 133g primaloft® Gold insulation 
eco. dlaň: 200g primaloft® 
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Velikosti:  
6/S-9/XL
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čepiCe & čeleNKY
při pobytu venku za studených podmínek dochází 

právě přes hlavu k největším ztrátám tělesného 
tepla. proto je nezbytné nosit takovou čepici, která 

zajistí odpovídající ochranu během dané aktivity. 

Swix nabízí široký výběr čepic navržených pro různé 
povětrnostní podmínky a oblasti použití.
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Čepice Tradition je pokračováním ve vývoji našeho 
po léta nejprodávanějšího modelu. Zachováno bylo 
složení materiálu, směs vlna-akryl, zatímco střih 
jsme ještě vylepšili, aby čepice lépe seděla.  

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

Tradition
46574

12300

90000

72000

96100

Race Warm je teplá závodní čepice vhodná 
do relativně chladných dní. Silná česaná lykra 
poskytuje vynikající izolaci, přičemž nesnižuje 
dobré odvádění vlhkosti.

Race Light je druhá nejlehčí čepice v produktové 
řadě a hodí se do mírně chladných zimních dní. 
Lehká česaná lykra zaručuje dobrou izolaci 
a zároveň je dostatečně prodyšná. 

Dámská čepice Race Warm je teplá závodní čepice 
vhodná do relativně chladných dní. Silná česaná 
lykra poskytuje vynikající izolaci, přičemž nesnižuje 
dobré odvádění vlhkosti. Dámské designové prvky 
a otvor vzadu na protažení culíku.

Čepice Race Ultimate Light je ušitá ze síťoviny 
a česané lykry. Tato kombinace poskytuje 
perfektní rovnováhu mezi izolačními vlastnostmi 
a odváděním vlhkosti. Čepice se hodí do mírnějších 
zimních dní.

Race Warm WINDSTOPPER je teplá závodní 
čepice vhodná do chladných a nebo deštivých/
větrných dní. Silná česaná lykra v kombinaci s díly 
WINDSTOPPER v přední části zaručují vynikající 
izolaci a ochranu před přírodními živly.

Race light Race ultimate light

Race warm Race warm dámská Race warm WINDSTOPPER

Velikosti: 56,58

Velikosti: 56,58

Velikosti: 56,58

Velikosti: 56,58

Velikosti: 56,58

46565 46566

46567 46568 46569

10000

10000 90900

96100

00000

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

Složení materiálu:  
87% polyester 13% spandex 330g

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

Složení materiálu:  
87% polyester 13% spandex  
Síťovina: 85% polyester, 15% spandex 165g

Složení materiálu:  
Windstopper: 92% peS 8%el, 
podklad: 92% peS 8% el, 
laminace: 89%peS, 7%el, 4% eptFe 
lykra: 87% polyester, 13% spandex 380g

čepice & čelenky

10000

00019
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Čelenka Race Ultra light je ta nejtenčí v produktové 
řadě a hodí se perfektně na teplejší dny. Struktura 
ze síťoviny poskytuje vynikající ventilaci a zároveň 
dobře izoluje. 

Race Warm je teplá závodní čelenka vhodná 
do relativně chladných dní. Silná česaná lykra 
poskytuje vynikající izolaci, přičemž nesnižuje 
dobré odvádění vlhkosti.

Velikosti: 56,58

Velikosti: 56,58

Složení materiálu:  
85% polyester 15% spandex 165g

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

Race ultra light

Race warm

46570

46571

10000

10000

00019

00000

čepice & čelenky

Velikosti: 56,58

Gunde
46190

70000

90000

Lyžařská čepice Gunde byla poprvé představena 
roku 1974, původně jako marketingová idea. 
Barevné proužky po obvodu čepice představovaly 
stávající barvy vosků v tehdejší nabídce.
Čepice dostala jméno po 6ti násobném 
olympijském medailistovi, švédském běžeckém 
lyžaři, Gunde Svanovi. Tuto „retro“ čepici 
pozná každý fanoušek běžeckého lyžování a je 
perfektním vánočním dárkem. Barevné kódy byly 
pro Swix odjakživa důležité, takže i zde červená 
znamená Racing a modrá Training.

Velikosti: 56,58Složení materiálu:  
70% Akryl/30% vlna. 
podšívka z polycolonu.

Versatile
46579

00000

96100

10000

72000

Dobře padnoucí čepice z polyesterové tkaniny pro 
všestranné použití. Materiál je elastický a dobře 
prodyšný. Čepice má hlubší střih a lze ji přetáhnout 
hluboko přes uši. Dvojitý materiál na čele a přes uši 
zajišťuje tepelný komfort i při chladných dnech.

Velikosti: 56,58Složení materiálu:  
87% polyester, 13% elastan
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Skogul je čepice s volnějším střihem. Vyrobena ze 
směsi vlny a akrylu (50:50) pro více tepla a pohodlí. 
Vyšívané designové prvky a velká bambule 
dodávají čepici „klasický“, ale zároveň „trendy“ 
vzhled.   

Čepice Embla byla navržena speciálně pro ženy a 
má pohodlný střih. Vyrobená ze směsi 50/50 vlna 
a akryl poskytuje teplo a pohodlí. Pletený vzor a 
balbule z falešné „srsti“ dodávají čepici „ženský“ 
vzhled.

Skogul Embla dámská

Velikost: OS Velikost: OS

46582 46583

12100

90900

94100

Složení materiálu:  
50% Akryl, 50% vlna 
podšívka: 92% polypropylen, 8% spandex

Složení materiálu:  
50% Akryl, 50% vlna

čepice & čelenky

Měkký nákrčník s potiskem po celé ploše, ideální 
na běžecké lyžování a turistiku.

Comfy

Velikost: OS 

46434

•	 praktický nákrčník
•	 Na trénink a volný čas
•	 pohodlný nákrčník s potiskem

90900

96102

75002

Složení materiálu:  
100 % polyester
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Velikost: OS 

Čepice s volnějším střihem. Vyrobená ze směsi 
50/50 vlna a akryl poskytuje teplo a pohodlí. 
Pletený vzor a klasický design.

Čepice Tradition Flash je pokračováním ve vývoji 
našeho po léta nejprodávanějšího modelu. 
Zachováno bylo složení materiálu, směs vlna-akryl, 
zatímco střih jsme ještě vylepšili, aby čepice lépe 
seděla. Tato čepice obsahuje reflexní vyšívané 
prvky. 

Vilje pro juniory

Tradition flash pro juniory

Velikost: 53       

46592

46595

73409

72000

76200

90900

Složení materiálu:  
50% Akryl, 50% vlna

Složení materiálu:  
70% Akryl, 30% vlna  
podšívka: 92% polypropylene, 8% Spandex

Velikost: OS

JUNiOR  //  čepice & čelenky
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pONOŽKY
mít nohy v teple je základ jakékoli činnosti. při vývoji 

našich ponožek se soustředíme na prodyšnost, 
rychlé schnutí a výkonnost.  

Kolekce Swix zahrnuje ponožky silné i tenké, vysoké  
i krátké, pro všechny druhy činností.
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Silnější ponožka na běžecké lyžování navržená tak, 
aby byl zaručen maximální přenos energie přes 
nohu do boty/lyže. Froté na chodidle a lýtku více 
hřeje a poskytuje větší pohodlí a odolnost. Díky 
extra široké manžetě zesílené elastanem ponožka 
dokonale padne. Ponožka obsahuje materiál s 
nízkým třením, Friction Free, na špičce a patě 
a výrazně snižuje tvorbu puchýřů.

Tenká ponožka na běžecké lyžování navržená tak, 
aby byl zaručen maximální přenos energie přes 
nohu do boty/lyže. Froté na patě a špičce poskytuje 
větší pohodlí a odolnost. Vzduchové kanálky pod 
chodidlem a na nártu poskytují optimální ventilaci. 
Díky extra široké manžetě zesílené elastanem 
ponožka dokonale padne. Ponožka obsahuje 
materiál s nízkým třením, Friction Free, na špičce 
a patě a výrazně snižuje tvorbu puchýřů.

O něco silnější ponožka na sjezdové lyžování 
navržená pro optimální přenos energie mezi nohou 
a botou. Froté na patě a špičce poskytuje větší 
pohodlí a odolnost. Díky extra široké manžetě 
zesílené elastanem ponožka dokonale padne. 
Ponožka obsahuje materiál s nízkým třením, 
Friction Free, na špičce a patě a výrazně snižuje 
tvorbu puchýřů.

Cross country lightCross country warm Alpine Cruising

Velikosti: 37-48 Velikosti: 37-48

5011150121 50231

•	 maximální prodyšnost 
•	 technologie předcházející tvorbě puchýřů
•	 dobře izoluje 
•	 vysoce funkční střih
•	 Rychle schnoucí 

•	 maximální prodyšnost 
•	 technologie předcházející tvorbě puchýřů
•	 dobře izoluje 
•	 vysoce funkční střih
•	 Rychle schnoucí 

•	 maximální prodyšnost 
•	 technologie předcházející tvorbě puchýřů
•	 dobře izoluje 
•	 vysoce funkční střih
•	 Rychle schnoucí 

90900
10000

10000

90900

10000

Složení materiálu:  
50% merino vlna, 21% Akryl, 21% 
nylon, 5% Friction free, 2% lycra

Složení materiálu:  
50% merino vlna, 21% Akryl, 21% 
nylon, 5% Friction free, 2% lycra

Složení materiálu:  
49% merino vlna, 39% nylon,  
5% Friction free, 2% lycra

ponožky

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

Blåswix

Velikosti: 35-45

50012

•	 lyžařská ponožka v balení Blåswix
•	 perfektní na lyžařské závody
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 perfektní směs vlny a syntetického materiálu

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

72000

Velikosti: 34-48
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Ponožka na běžecké lyžování, která udrží vaše 
nohy v teple i za chladných podmínek po celý den 
ve stopě.

Ponožka na běžecké lyžování, která udrží vaše 
nohy v teple i za chladných podmínek po celý den 
ve stopě.

Velikosti: 29-34

Velikosti: 29-34

•	 Běžecká ponožka v barevném designu
•	 pro každodenní použití a výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 Barevná ponožka s froté na patě a špičce

•	 Běžecká ponožka v barevném designu
•	 pro každodenní použití a výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 Barevná ponožka s froté na patě a špičce

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

Track balení 2ks pro juniory

Track balení 2ks pro juniory

50016

50016

79000

56000

Sjezdová vlněná ponožka. Perfektní kombinace vlny a 
syntetického materiálu pro teplo, padnoucí střih, měkčí 
pocit v botě a odvádění vlhkosti. Ideální na slalom.

Sjezdová vlněná ponožka. Perfektní kombinace vlny 
a syntetického materiálu pro teplo, padnoucí střih, 
měkčí pocit v botě a odvádění vlhkosti. Ideální na 
slalom.

Slope balení 2ks

Slope balení 2ks

Velikosti: 40-45

Velikosti: 35-39

50015

50015

•	 Sjezdová ponožka v barevném designu
•	 perfektní na slalom za chladných dní
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 perfektní směs vlny a syntetického materiálu

•	 Sjezdová ponožka v barevném designu
•	 perfektní na slalom za chladných dní
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 perfektní směs vlny a syntetického materiálu

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

76200

12100

ponožky

Ponožka na běžecké lyžování, která udrží vaše 
nohy v teple i za chladných podmínek po celý den 
ve stopě.

Ponožka na běžecké lyžování, která udrží vaše 
nohy v teple i za chladných podmínek po celý den 
ve stopě.

Velikosti: 40-45

Velikosti: 35-39

•	 Běžecká ponožka v barevném designu
•	 pro každodenní použití a výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 Barevná ponožka s froté na patě a špičce

•	 Běžecká ponožka v barevném designu
•	 pro každodenní použití a výlety na lyžích
•	 pro nadšence do lyžování a turistiky
•	 Barevná ponožka s froté na patě a špičce

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

Složení materiálu:  
70% akryl 30% vlna

Track balení 2ks

Track balení 2ks

50014

50014

57000

11500

Velikosti: 34-48
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pROmO
Swix nabízí pohodlné oblečení na volný čas  

a pro propagační účely, vhodné jak pro obchodníky 
do obchodu, tak jako outfit na eventy.
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Velikost: OSSložení materiálu:  
100% bavlna

Tradiční kšiltovka s výrazným logem. Kšiltovka má 
konstrukci s plastovým jádrem a je tak odolná proti 
vodě a mokrému sněhu. Praktická pro servismany 
a další členy technického zázemí.

PR kšiltovka
PR300

•	 tradiční kšiltovka s výrazným logem
•	 Konstrukce s plastovým jádrem, odolná proti vodě  

a mokrému sněhu

90000

Pohodlná bavlněná polokošile s krátkým rukávem. 
Úplet s kontrastními proužky na límci a rukávech. 
Vyšité logo Swix a další designové prvky.

Pohodlná bavlněná polokošile s krátkým rukávem. 
Úplet s kontrastními proužky na límci a rukávech. 
Vyšité logo Swix a další designové prvky.

Spotlight piquet polo pánské

Spotlight piquet polo dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 

40271

40277

•	 volný střih
•	 límec a lem rukávů z 1x1 žebrování
•	 Kovové knoflíčky vpředu

•	 volný střih
•	 límec a lem rukávů z 1x1 žebrování
•	 Kovové knoflíčky vpředu

00000

75000

75000

00000

Složení materiálu:  
100 % bavlna 250g/m2

Složení materiálu:  
100 % bavlna 250g/m2

promo

0.7l lahev na nápoj jak na trénink, tak na volný čas. 
K dostání ve 2 barevných provedení.

Lahev na nápoj 0,7 litru

Objem: 0,7 l

46999

96100

72000

Složení materiálu:  
100% peHd
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poznámky:
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