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PŘEDSTAVENÍ FIRMY

	 Firma	BANNER	s.r.o.	vznikla	v	 roce	1992	a	plně českou fir-
mou s vlastním provozem výroby	 v	 Sezimově	 Ústi.	 Hlavním	
předmětem	činnosti	společnosti	je	především	výroba	velmi	roz-
sáhlého	sortimentu	oděvů	pro	myslivce,	lesníky,	rybáře,	turistiku	
a	volný	čas.	 (dalším	výrobním	sortimentem	je	výroba	uniforem	
pro	bezpečnostní	složky,	V	současné	době	je	největší	specializo-
vaný	výrobce	oděvů	do	přírody	v	ČR.
	 Kromě	velkoobchodního	prodeje	(lesnické	firmy,	státní	organi-
zace	v	oboru	lesnictví	i	ochraně	přírody,	specializované	obchodní	
organizace…)	a	exportu	do	mnoha	evropských	zemí,	je	důležitou	
aktivitou	naší	firmy	i	maloobchodní	prodej	–	stále	rozšiřujeme	síť	
vlastních–firemních	maloobchodních	prodejen,	spolupracujeme	
i	s	partnerskými	Značkovými	prodejnami	a	naše	výrobky	dodává-
me	i	do	některých	vybraných	dalších	kvalitních	prodejen.
	 Pravidelně	 se	 zúčastňujeme	 specializovaných výstav	 v	 za-
hraničí	(Německo,	Rakousko,	Rusko…)	a	také	většiny	specializo-
vaných	 prodejních	 výstav	 v	 ČR	 (Natura	 Viva,	 Silva	 Regina,	 For	
Fishing…i	 některých	 menších	 regionálních	 výstav),	 kde	 zákaz-
níkům	nabízíme	k	prohlédnutí/koupi	výběr	z	kompletního	sorti-
mentu	našich	výrobků.
	 Firma	 BANNER	 s.r.o.	 zajišťuje	 vývoj a technickou přípravu	
svého	výrobního	programu	vlastními	kapacitami.	Přípravu	a	reali-
zaci	výroby	vlastního	sortimentu	výrobků	umožňuje	vybudované	
silné	technické	zázemí	společnosti.	Oddělení	technické	přípravy	
zpracovává	 technickou	 dokumentaci,	 zajišťuje	 technologickou	
přípravu	výroby,	vzorková	dílna	zhotovuje	vzorky	nových	druhů	
oděvů.	 Velkou	 pozornost	 věnujeme	 kvalitě	 našich	 výrobků.	 Již	
před	započetím	výroby	je	kontrolován	materiál,	kontrola	kvality	
výrobků	začíná	již	v	průběhu	výroby	formou	mezioperační	kont-
roly	a	samozřejmě	jsou	všechny	výrobky	kontrolovány	před	přije-
tím	do	skladu.	
	 Sídlo firmy	je	v	Sezimově	Ústí	I,	kde	firma	vybudovala	areál,	
ve	kterém	jsou	soustředěny	sklady,	provoz	výroby,	dále	všechna	
administrativní,	technická	a	obchodní	oddělení	i	vedení	společ-
nosti.	Pro	velkoobchodní	zákazníky	je	zde	k	dispozici	vzorkovna		
s	plným	sortimentem	výrobků	společnosti.

SORTIMENT v prodejnách

	 Zákazníkům	v	našich	firemních	maloobchodních	prodejnách	
nabízíme	kompletní	výrobní	sortiment	firmy	BANNER	s.r.o.,	který	
zahrnuje	všechny	druhy	oblečení	pro	pobyt	v	přírodě	–	pro	my-
slivce,	lesníky,	rybáře…	Vzhledem	k	použitým	materiálům,	tech-
nologii	zpracování,	ceně	atd.	jsou	tyto	kvalitní	oděvy	určené	pro	
různé	aktivity	v	přírodě,	ale	 i	běžné	nošení	 i	pro	společenské	a		
reprezentativní	účely.	Vyberte	si	z	mnoha	druhů	bund,	vest,	kal-
hot,	košil,	polokošil,	trik,	klobouků,	čepic,	funkčního	prádla,	pono-
žek	atd.	Naše	firemní	prodejny	zásobujeme	přímo z centrálního 
skladu,	který	je	pravidelně	doplňován	z výroby.	
	 Kromě	tohoto	standardního	sortimentu	výrobků	BANNER®,	ve	
firemních	prodejnách	najdete	i	mnoho	výrobků	firmy,	které	jsou	
vyrobeny	 pouze	 v	 malých	 sériích	 speciálně	 pro	 tyto	 prodejny	
(oděvy	s	velmi	zvýhodněnou	cenou,	oděvy	ze	speciálních	mate-
riálů,	malé	série	exklusivních	oděvů)	a	také	některé	druhy	oděvů	
a	doplňků	od	jiných	výrobců	(kožené	oděvy,	klobouky	apod.).		
	 Pod	značkou	BANNER®	zajišťujeme	nyní	 i	výrobu	mnoha	dal-
ších	kvalitních	výrobků	u	spolehlivých	dodavatelů	(batohy,	pouzd-
ra	na	zbraně,	ponožky,	boty…)	tak,	abychom	mohli	nabídnout	v	na-
šich	prodejnách	plný	sortiment	potřeb	pro	myslivce,	rybáře,	turisty	
apod.	Tento	doplňkový	sortiment	budeme	dále	rozšiřovat	ve	spo-
lupráci	s	kvalitními	výrobci	a	před	uvedením	do	prodeje	budeme	
vždy	testovat	kvalitu,	abychom	našim	zákazníkům	zaručili,	že	na	
kvalitou	zboží	se	značkou	BANNER®	se	mohou	vždy	spolehnout.

SPECIALIZOVANÉ PLNOSORTIMENTNÍ

FIREMNÍ PRODEJNY BANNER®– EXCLUSIVE	&	OUTDOOR	
BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR - Nám. I.P. Pavlova č.1, PRAHA (tel.: 224 941 262)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	- ul. 28.října 184, OSTRAVA (tel.: 596 622 720)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Hybešova 8, BRNO (tel.: 543 211 614)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Kollárova 8, PLZEŇ (tel.: 377 320 672)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Palackého 17, JIHLAVA	(tel.: 485 100 667)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Rudolfovská tř. 12, Č. BUDĚJOVICE	(tel.: 386 322 549)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Sokolovské nám. 283, LIBEREC (tel.: 485 100 667)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Ovčárecká ul. 415, KOLÍN (tel.: 321 719 116)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Jana Palacha 1405, PARDUBICE (tel.: 466 301 699)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Palackého ul.508, TRUTNOV (tel.: 499 819 211)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Velká Michalská 188, ZNOJMO (tel.: 515 221 181)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Dvořákovo nábřeží 12, PŘÍBRAM (tel.: 318 692 076)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Lidická 195, STRAKONICE (tel.: 383 392 017)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Hlavní třída 282, ŠUMPERK (tel.: 583 210 792)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Claudiusova  429, JINDŘ. HRADEC (tel.: 384 385 137)

BANNER®	-	EXCLUSIVE&OUTDOOR	-	Krížna 8, BRATISLAVA	(tel.: +421/255 569 067)

RANGER	-	Náměstí Fr. Křižíka 1886, TÁBOR  (tel.: 381 252 091)

ZNAČKOVÉ PRODEJNY BANNER®	
AGRO	-	ZN.	PRODEJNA	BANNER®		-	TRNAVA u Třebíče 244 (tel.: 568 823 914)

DO PŘÍRODY - ZN.	PRODEJNA	BANNER®	-		Pod Střelnicí 246 - ŽATEC (tel.: 721 449 881)

CENTRUM - ZN.	PRODEJNA	BANNER®	-		5.května 3/A - SVITAVY (tel.: 461 532 479)

PRODEJNY

	 V	našich	plnosortimentních	Firemních	prodejnách	BANNER®-	
EXCLUSIVE	&	OUTDOOR	i	částečně	ve	Značkových	prodejnách	
si	 vyberete	 nejen	 ze	 standardního	 sortimentu	 našich	 výrobků-
-oděvů	do	přírody,	ale	najdete	zde	i	mnoho	malosériově	vyrábě-
ných	oděvů-pouze	pro	naše	prodejny	a	mnoho	zboží	ve	zvýhod-
něných	„Akčních“	nabídkách.	
	 Kromě	oděvů	si	vyberete	i	ze	široké	nabídky	obuvi,	klobouků,	
čepic	a	dalších	doplňků,	ale	i	nože,	batohy,	dalekohledy,	dárkové	

předměty	a	mnoho	a	mnoho	dalšího	zboží.	Ve	firemních	prodej-
nách	v	PRAZE	a	v	TÁBOŘE	můžete	kupovat	také	střelivo	a	zbraně.
	 Ve	 všech	 firemních	 prodejnách	 najdete	 aktuální přehled 
všech platných speciálních „akčních“ nabídek-nástěnky	s	ob-
razovými	„akčními“	nabídkami,	zboží	je	přehledně	v	prodejně	vy-
staveno	a	prodavačky	všem	zákazníkům	podají	o	zboží	podrobné	
informace.	Pro	zákazníky	našich	prodejen	je	důležitou výhodou	
oproti	konkurenčním	prodejnám	je	jistě	i	mnoha	zákazníky	oce-
ňovaná	možnost	výběru	a	odzkoušení	mnoha	velikostí	oděvů	 -	
v	našich	prodejnách	je	plný velikostní sortiment	oděvů.

PREZENTACE PRODEJEN A INTERNETOVÁ PRODEJNA 
www.banner-shop.cz

	 Na	 těchto	 internetových	 stránkách	 v	 odkazu	 PREZENTACE 
„KAMENNÝCH“ PRODEJEN	 najdete	 informace	o	 jednotlivých	
Firemních	i	Značkových	prodejnách	–	adresy,	kontakty,	otevíra-
cí	doby	 -	vč.	aktuálních	 informacích	o	změnách	 i	o	speciálních		
a	„akčních“	nabídkách.	Můžete	si	prohlédnout	i	fotografie	prode-
jen	a	mapky	zobrazující	polohu	prodejny	ve	městě.
	 Ve	 firemní	 INTERNETOVÉ PRODEJNĚ	 můžete	 jednoduše		
a	pohodlně	zakoupit/objednat	zaslání	zboží	za	ceny	shodné	s	ce-
nami	ve	firemních	kamenných	prodejnách.	Firemní	E-shop	nabízí	
kompletní	standardní	sortiment	výrobků	BANNER®	a	část	doplň-
kového	 sortimentu	 z	 prodejen.	 Přehled	 zboží	 v	 E-shopu	 můžete	
využít	i	jako	inspiraci	pro	nákup	v	našich	kamenných	prodejnách.
	 Zboží	 vám	 zašleme	 prostřednictvím	 České	 pošty-na	 dobírku	
přímo	z	našeho	velkoobchodního	skladu	obratem,	případně	bě-
hem	několika	dní	 (nabízíme	pouze	 zboží,	 které	opravdu	 máme	
k	 dispozici	 ve	 skladu	 nebo	 v	 prodejnách,	 nemusíme	 čekat	 na	
jeho	dodání	dodavatelem).	V	naší	internetové	prodejně	můžete	
za	zboží	zaplatit	i	platební	kartou.

ZÁSILKOVÝ PRODEJ – sídlo firmy

BANNER	s.r.o.,	Vaníčkova	22,	391	01		Sezimovo	Ústí	I.,	ČR

Tel.:	381	263080,	381	261111	-		e-mail: info@banner-cz.cz	-		fax: 381261000		
Telefonicky / e-mailem ...uveďte	vždy	typ	výrobku,	velikost,	svou	adresu		
a	kontakt	na	Vás)

BANNER®

	s.r.o.	-	tradiční český výrobce kvalitních oděvů do přírody

staňte se členy BANNER®
 

VIP Clubu a využívejte všech 

výhod tohoto členství

BANNER®

VIP CLUB

(slevy	na	NOVINKY	a	speciální	akční	členské	slevy	na	vybrané	zboží	ve	firemních	prodej-
nách,	přednostní	informace	o	speciálních	zvýhodněných	nabídkách	firmy	BANNER		
i	našich	partnerů	atd.)	

informace o výhodách a podmínky pro členství najdete na 
www.banner-shop.cz nebo ve všech firemních prodejnách



POUŽÍVANÉ MATERIÁLY pro oděvy BANNER®

	 Pro	výrobu	našich	oděvů	používáme	pouze	kvalitní	materiály,	
které	jsou	osvědčené	pro	svou	odolnost	proti	mechanickému	na-
máhání	a	mají	vždy	kvalitní	vodoodpudivou úpravu	(u	materiálů	
pro	vrchní	oděvy),	což	výrazně	zvyšuje	užitné	vlastnosti	oděvů,	
z	 těchto	 materiálů	 vyrobených.	 Materiály,	 ze	 kterých	 výrobky	
vyrábíme,	jsou	podrobovány	zkouškám	přímo	v	terénu,	při	prak-
tickém	 používání	 oděvů.	 Kromě	 testování	 odolnosti	 proti	 me-
chanickému	namáhání,	materiály	musí	splňovat	i	požadavky	na	
stálobarevnost,	musí	mít	jednoduchou	údržbu,	musí	být	vhodné	
pro	tichý	pohyb	v	přírodě	(např.nešustit)	apod.	Naše	firma	stále	
vyhledává	a	testuje	nové,	moderní	materiály	a	až	po	odzkoušení	
vybrané	materiály	používá	pro	výrobu	oděvů
	 Zvýšení	užitné	hodnoty	mnoha	oděvů	zajišťujeme	i	doplněním	
oděvů	speciální	„KLIMA-MEMBRÁNOU“,	která	zajistí	plnou	nepro-
mokavost	 při	 současném	 zachování	 schopnosti	 oděvu	 „dýchat“-	
prodyšnost	 z	 vnitřní	 strany	 pro	 vlhkost-pot/vodní	 páry.	 Všechny	
švy	 na	 klima-membráně	 jsou	 pro	 úplné	 utěsnění	 proti	 pronikání	
vlhkosti	přelepené	speciální	tavnou	páskou.	Tuto	klima-membránu		
KLIMARON	používáme	do	mnoha	druhů	bund	a	kalhot.
	 Oděvy	 BANNER®	 jsou	 většinou	 určené	 pro	 aktivní pohyb 
v přírodě.	 Pro	 zajištění	 komfortu	 při	 tomto	 pohybu	 hlavně	
v	chladném	počasí	je	důležité	zajistit	odvod	potu	od	pokožky	při	
zachování	tepelného	efektu	pro	tělo.	Toto	je	možné	zajistit	využi-
tím	správného	„funkčního vrstvení“ oblečení.

1.vrstva	…		funkční	prádlo	–	odvádí	pot	přímo	od	pokožky	a	tím	je	zachován	komfortní	
pocit	sucha	–	např.	prádlo	BANNER®	-	COOLTEX	nebo	THERMOTEX		

2.vrstva	…			nenasákavé	zateplovací	vrstvy	–	pot	odvedený	od	pokožky	funkčním	
prádlem	 nesmí	 být	 pohlcen	 nasákavými	 materiály,	 jako	 je	 bavlna,	
vlna…,	ale	musí	být	umožněno	odpaření	dále	od	těla	např.oděvy	BA-
NNER®	-	blůzy	a	bundy	z	materiálů	POLAR	FLEECE-	Thermo	POLAR	
FLEECE,	FLETEX…

3.vrstva	…		bundy	s	funkční	klima-membránou	–	je	zachována	plná	vnější	ochra-
na	těla	-		ochrana	proti	dešti	a	větru,	ale	současně	je	umožněno	další	
odpaření	potu	od	těla	dále	od	těla	-	např.oděvy	BANNER®	-	bundy	a	
kalhoty	s	kvalitní	klima-membránou		KLIMARON

POPIS POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ

	 Mezi	 standardně	 používanými	 tkaninami	 pro	 výrobu	 oděvů	
BANNER®	jsou	dlouhodobě	používané	tradiční	osvědčené	tkani-
ny	pro	výrobu	trvanlivých	praktických	oděvů	i	tkaniny,	které	jsou	
určené	pro	výrobu	velmi	elegantních	oděvů.	Do	aktuální	nabídky	
jsme	nyní	zařadili	i	další	zajímavé	kvalitní	materiály,	které	byly	již	
předtím	 dlouhodobě	 odzkoušeny.	 Dbáme	 i	 na	 jednoduchost	
údržby	oděvů	z	těchto	materiálů	vyrobených.
BATEX -  pevná tkanina odolná proti zvýšenému namáhání (65% polyester, 

35% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava
	 Velmi	osvědčená	odolná	tkanina	s	jemnou	keprovou	vazbou	je	díky	své	pevnosti	používá-
na	pro	výrobu	praktických	oděvů,	které	jsou	určeny	do	terénu	i	oděvů	pro	běžné	užívání.	Tka-
nina	je	pevná	a	zároveň	optimálně	vzdušná,	prodyšná,	což	je	docíleno	použitím	vhodného	
poměru	bavlněných	a	polyesterových	vláken.	Přírodní	bavlněná	vlákna	v	této	směsové	tkani-
ně	zajišťují	příjemný	pocit	při	dotyku	s	pokožkou	a	pevnost,	díky	polyesterovým	vláknům	má	
tkanina	sníženou	mačkavost	a	dobrou	stálobarevnost.	U	oděvů	vyrobených	z	této	tkaniny	je	
velmi	jednoduchá	údržba

CHERIS	-  mikrovlákno - lehká, pevná, odolná tkanina s lehce broušeným povr-
chem (80% polyester, 20% bavlna), kvalitní vodoodpudivá úprava 

	 Moderní	materiál	 je	určen	především	pro	výrobu	oděvů	sportovního	typu	nebo	oděvů	
pro	běžné	použití,	u	kterých	se	důležitá	hlavně	lehkost	a	pevnost.	Tkanina	je	vyrobena	z	jem-
ných	vláken	–	„mikrovlákna“,	která	jsou	velmi	hustě	utkána	a	tak	vytvářejí	velice	odolnou,	
pevnou	a	přitom	velmi	lehkou	tkaninu.	Pro	komfortní	vzhled	a	příjemný	pocit	při	doteku	je	
povrch	látky	lehce	pobroušen.

CHITON -  speciální dvouvrstvá silná tkanina – silná vrchní tkanina (100% 
polyester) s výrazně broušeným povrchem laminovaná s hladkou 
tkaninou (bavlna / polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava  

	 Tato	speciální	moderní	 tkanina	 je	velice	efektní	pro	použití	na	výrobu	oděvů	 „luxusní-
ho“	zajímavého	vzhledu,	při	zachování	pevnosti	a	odolnosti.	Použitá	technologie	–	laminace	
dvou	druhů	tkanin	–	zajišťuje	možnost	použít	měkkou,	pružnou	výrazně	počesanou	tkaninu	
na	povrchu	a	„vyztužit“	 jí	pevnou,	odolnou	tkaninou,	ze	spodní	strany	 lehce	pobroušenou	
(pro	příjemný	dotek).	Takto	spojené	dvě	různé	tkaniny	tvoří	zajímavou	a	kvalitní	 látku	pro	
výrobu	velmi	elegantních	oděvů.

FLETEX -  speciální dvouvrstvý fleece – pevný silný fleece laminovaný z rubu 
pevnou tkaninou (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava

	 Moderní	materiál	fleece	je	velmi	často	používán	pro	výrobu	sportovních	oděvů	i	oděvů	
pro	volný	čas.	Nevýhodou	standardní	 tkaniny	 fleece	 je	 jeho	vysoká	pružnost,	 která	často	
způsobí	nízkou	životnost	oděvu.	Proto	používáme	pro	naše	oděvy	speciální	tkaninu	FLETEX,	
která	využívá	výhody	materiálu	fleece	(lehkost,	měkkost,	zajímavý	vzhled	atd.),	ale	doplňuje	
je	ještě	o	důležitou	vlastnost	-	pevnost.	Použitá	technologie	–	laminace	dvou	druhů	tkanin	–	
zajišťuje	možnost	použít	měkkou	tkaninu	fleece	a	„vyztužit“	jí	pevnou,	odolnou	tkaninou,	ze	
spodní	strany	lehce	pobroušenou.

BEROL -   lehká, elastická odolná tkanina (98% bavlna, 2% Elastan), s úpra-
vou „předeprání - vysrážení“, kvalitní vodoodpudivá úprava

	 Lehké	bavlněné	plátno	s	příměsí	elastických	vláken	je	vhodné	pro	výrobu	lehkých	odě-
vů	–	hlavně	kalhot	pro	příjemné	nošení	i	v	teplém	a	vlhkém	počasí.	Díky	přírodním	vláknům	
(bavlna)	jsou	kalhoty	příjemné	při	dotyku	s	pokožkou,	elastická	vlákna	v	látce	zajišťují	volnost	
při	pohybu.	Tkanina	je	předeprána	–	vysrážena	(nutnost	pro	všechny	tkaniny	s	podílem	elas-
tických	vláken)

CHITEX -   mikrovlákno- lehká pevná tkanina s broušeným povrchem (100% 
polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava

	 Tato	 lehká,	pevná	 tkanina	 (textilní	 imitace	 jemné	kůže-jelenice),	vyrobená	z	hustě	 tka-
ných	velmi	jemných	vláken,	je	díky	svému	vzhledu	i	vlastnostem		předurčena	k	použití	při	
výrobě	různých	druhů	moderních	elegantních	oděvů.	Speciální	povrchová	úprava	zajišťuje,	
že	je	vzhledem	i	při	dotyku	je	velmi	podobná	broušené	kůži	(„semiš“-„suede“).	Ale	v	porovná-
ní	s	broušenou	kůží	je	velmi	lehká,	ohebná.	

RIPSTOP -   lehká, odolná tkanina ze zesílenou vazbou (100% bavlna), kvalitní 
vodoodpudivá úprava, pískově hnědá barva

	 Lehké	pevné	bavlněné	plátno	se	speciální	vyztuženou	vazbou-zesílená	mřížka	zabraňující	
roztržení	 -	 vhodná	pro	výrobu	 lehkých	oděvů	 	pro	příjemné	nošení	v	 teplém	počasí.	Díky	
odolnosti	tkaniny	proti	protržení	jsou	oděvy	vhodné	i	do	náročnějšího	terénu.

EUTEX -  SOFTSHELL - speciální pružná, pevná třívrstvá laminovaná tkanina s kli-
ma-membránou (100% polyester), kvalitní vodoodpudivá úprava 	

Vnější vrstva: softshell –pružná lehká tkanina s vodoodpudivou úpravou, vnitřní strana: 
jemný měkký fleece, mezi těmito tkaninami je laminovaná klima-membrána (vodonepro-
pustnost/prodyšnost zevnitř.	Speciální	moderní	materiál	je	vhodný	především	pro	výrobu	
sportovních	oděvů	určených	pro	aktivní	pohyb.	Moderní	technologie	výroby	této	látky	–	la-
minace	tří	vrstev	různých	tkanin	umožňuje	vhodně	spojit	nejlepší	vlastnosti	různých	látek	–	
odolnost	při	otěru	i	namáhání	vrchní	tkaniny	s	klima-membránou,	zajišťující	tělesnou	pohodu	
i	při	vyšší	fyzické	námaze	a	vntřní	měkkou	tkaninou-polar	fleece	příjemnou	na	dotek.

SILETEX -  mikrovlákno - pevná, měkká odolná dvouvrstvá tkanina s lehce 
broušeným povrchem (100% polyester), vodoodpudivá úprava     

	 Moderní	materiál	vyrobený	moderní	technologií	–	laminace	dvou	druhů	tkanin	–	je	určen	
především	pro	výrobu	odolných	elegantních	oděvů	„luxusního“	vzhledu.	Jako	vrchní	tkanina	
je	použita	jemná	měkká	tkanina-mikrovlákno	s	lehce	pobroušeným	povrchem	(pro	příjemný	
dotek	a	matný	vzhled),	která	je	ze	spodní	strany	zpevněna	nalaminovanou	měkkou	tkaninou	
s	pevnou	vazbou.			

LOTAR -  kvalitní pevná obleková tkanina, 45% vlna, 55% polyester     
	 Kvalitní	 pevná	 tkanina	 se	 sníženou	 mačkavostí,	 určená	 pro	 výrobu	 elegantních	 spole-
čenských	obleků.	Obleky	vyrobené	z	 této	silné	kvalitní	oblekové	 tkaniny	s	pevnou,	hrubší	
strukturou	jsou	velmi	trvanlivé	a	nevyžadují	náročnou	údržbu.	Díky	své	odolnosti	a	snadné	
údržbě	je	tato	tkanina	vhodná	pro	výrobu	uniforem.

ERUTEX	- kvalitní lehká obleková tkanina, 30% vlna, 70% polyester   
Kvalitní	jemná,	lehká	tkanina	se	sníženou	mačkavostí,	určená	pro	výrobu	společenských	ob-
leků.	Díky	speciální	povrchové	úpravě	je	tkanina	příjemná	na	dotek	a	je	u	ní	dosažen	matný	
lesk,	takže	zhotovené	výrobky	jsou	velmi	elegantní	a	příjemné	na	nošení.

POLAR FLEECE -  jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti žmolkování 
(100% polyester)

POLAR FLEECE-T hermo - silná jemná měkká lehká tkanina s úpravou proti 
žmolkování (100% polyester)

	 Oblíbená	praktická	moderní	 tkanina	vhodná	pro	výrobu	oděvů,	které	 jsou	vhodné	pro	
nošení	jako	lehký	vrchní	oděv,	ale	i	 jako	zateplovací	vrstva	pod	bundy-	vhodná	jako	druhá	
vrstva	oděvů	při	správném	„funkčním	vrstvení“	oblečení.	Tkanina	je	nenasákavá	a	prodyšná,	
neukládá	v	sobě	vodní	páry-pot	odcházející	od	těla,	je	příjemná	na	omak.	Velkou	výhodou	
této	námi	používané	tkaniny	je	její	trvanlivost,	kdy	při	správném,	jednoduchém	ošetřování	
nežmolkovatí,	netvrdne	a	nemění	rozměry.	Tkanina	Polar	Fleece-Thermo	je	o	polovinu	silněj-
ší	než	tkanina	Polar	Fleece.

KLIMARON -  KLIMA-MEMBRÁNA  – zajišťuje plnou nepromokavost oděvu 
i odolnost proti větru a zároveň prodyšnost pro páry z vnitřní 
strany, 100% polyuretan

	 Klima-membrána	KLIMARON	je	všita	 jako	samostatná	vrstva	mezi	vrchní	 látku	a	pod-
šívku,	kde	zajistí	plnou	vodonepropustnost	při	současném	zachování	schopnosti	oděvu	„dý-
chat“.	Všechny	švy	na	klima-membráně	jsou	přelepeny	speciální	tavnou	páskou	(dokonalá	
vodotěsnost).	Výhodou	klima-membrány	jako	samostatné	vrstvy	je,	že	takto	použitá	klima-
-membrána	může	být	použita	v	kombinaci	s	různými	druhy	látek,	oděv	ze	stejné	vrchní	látky	
může	být	tedy	vyroben	ve	dvou		variantách	–	s	klima-membránou	i	bez	klima-membrány,	při	
porušení	(např.roztržení)	vrchní	látky	nedojde	k	porušení	klima-membrány	-	funkčnost	oděvu	
zůstane	zachována,	vrchní	látku	lze	pouze	sešít	a	nemusí	být	náročně	lepena.

VELIKOSTI - velikostní tabulka	(velikost	oděvu	-	dle	rozměrů	Vaší	postavy)

velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62
obvod pasu 80 84 88 92 98 102 108 114 118
obvod sedu 100 104 108 112 116 120 124 128 132
délka kalhot 102 104 106 108 110 112 114 116 118

velikost S M L XL XXL XXXL
obv.hrudníku 92 100 108 116 124 132
obvod pasu 80 88 98 108 118 128
obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

velikost S M L XL XXL
obv. hrudníku 88 96 106 118 130
obvod pasu 70 78 88 100 112
obvod sedu 96 102 104 106 108

  

KALHOTY

BUNDY

DÁMSKÉ ODĚVY
V	našich	prodejnách		
najdete	standardní	ve-
likosti	oděvů	i	některé	
oděvy	v	„nestandard-
ních“	velikostech.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

velikost 39 40 41 42 43 44 45 46
obvod krku 39 40 41 42 43 44 45 46

KOŠILE



bunda TOREN	
kalhoty BASTON			
černé	díly	na	ramenou,	
černé	légy	přes	zipy	
všech	kapes,	raglánové	
rukávy,	větrací	otvory	
v	podpaží,	přední	zip	je	
zespodu	krytý	légou	(ne-
propustnost	pro	vodu),	
vnitřní	část	límce-jemný	
fleece,	stahování	okraje	
rukávů-pásky	se	suchým	
zipem

cena: 2270 Kč
s klima-membránou

BANNER VIP CLUB 
cena: 2090 Kč

elegantní	bundy	sportovního	stylu	s	podšívkou,	s	klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku	a	podšívku-zajišťuje	plnou	nepromokavost	a	prodyšnost	
zevnitř,	přelepené	švy),	kombinace	s	tkaninou	ERTEX	(jemná	tkanina	s	brou-
šeným	povrchem),	vnější	kapsy	a	vnitřní	kapsa	se	zipy			
velikosti -	obě	bundy:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHITON	-	speciální	dvouvrstvá	silná	tkanina	–	silná	vrchní	tkanina	s	výraz-
ně	broušeným	povrchem	laminovaná	s	hladkou	tkaninou,	vodoodpudivá	úprava

bunda 
FLARON-Exclusive	
kalhoty CASPEN			
cena: 3390 Kč
s klima-membránou

bunda 
FESTA-Exclusive 
kalhoty HUNTER			
cena: 3530 Kč
s klima-membránou
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bunda RANGER	
kalhoty RANGER		
cena: 4590 Kč
s klima-membránou

bunda TAROS	
kalhoty RANGER			
černé	díly	na	bocích,	tři	
kapsy	se	zipy,	stahovací	
pružná	tkanice	ve	spodním	
okraji,	větrací	odvory	se	
zipy	v	podpaží,	všechny	
zipy	jsou	zespodu	kryté	
légou	(nepropustnost	pro	
vodu),	vnitřní	část	límce-
-jemný	fleece,	stahování	
okraje	rukávů-pásky	se	
suchým	zipem

cena: 2390 Kč
s klima-membránou

BANNER VIP CLUB 
cena: 2180 Kč

bunda	sportovního	stylu,	s	klima-membránou	(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku-zajišťuje	plnou	nepromokavost	a	prodyšnost	zevnitř,	přelepené	
švy),	kombinace	barev,	našitá	výztuž	(dvojitá	látka)-ramena,	límec,	boky		
a	lokty,	6	kapes	se	zipy-spodní	kryté	kapsy,	náprsní	kapsy,	kapsa	na	rameni	
a	vnitřní	kapsa,	větrací	odvory	se	zipy	v	podpaží,	pevná	kapuce (také	s	
klima-membránou)	navazující	na	límec,	stahovací	tkanice	ve	spodním	okraji			
velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHERIS	-	kvalitní	pevná	tkanina	(bavlna/polyester)	s	lehce	brouše-
ným	povrchem,	plátnová	vazba,	vodoodpudivá	úprava

velikosti:
obě	bundy:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál	-	obě	bundy:	
EUTEX	–	kvalitní	pružná	
třívrstvá	laminovaná	
tkanina	–	vrchní	vrstva:	
“softshell”	s	broušeným	
povrchem	a	vodoodpu-
divou	úpravou	/	vnitřní	
vrstva:	jemný	fleece	/	
mezi	těmito	vrstvami	je	
laminovaná	klima-mem-
brána (zajišťuje	plnou	
nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř)

lehké	pevné	praktické	
SOFTSHELLOVÉ	bundy	
moderního,	sportovního	
stylu	s	klima-membránou	
(zajišťuje	nepromokavost	
a	prodyšnost	zevnitř)	
vhodné	k	použití	pro	aktiv-
ní	pohyb	v	přírodě,	klima-
-membrána	je	součástí	
speciální	tkaniny	EUTEX,	
ze	které	jsou	bundy	vyro-
beny,	kombinace	barev:	
šedozelená	a	černá

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

07



praktické,	odolné	bundy	bez	
podšívky,	stahovací	gumová	
tkanice	ve	spodním	zpevně-
ném	okraji	bundy,	přední	zip	
je	z	vnitřní	strany	krytý	légou,	
kombinace	s	tkaninou	CHITEX	
(měkká	pevná	tkanina	s	brouše-
ným	povrchem	-	textilní	imitace	
jemné	kůže	-	jelenice)

velikosti	-	obě	bundy:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál	-	obě	bundy:	
FLETEX	-	speciální	dvouvrstvý	
fleece	-	pevný	silný	fleece	
laminovaný	z	rubu	pevnou	tka-
ninou,	vodoodpudivá	úprava

bunda FESTA 
kalhoty TREVIS-Batex			
cena: 2190 Kč

bunda FLARON 
kalhoty TREVIS-Batex			
cena: 1980 Kč

bunda FALCON
kalhoty CASPEN			
praktická	bunda	sportov-
ního	stylu	s	podšívkou,	
kombinace	s	materiálem	
ERTEX	(jemná	tkanina	
s	broušeným	povrchem	
na	ramenou	a	na	bo-
cích),	čtyři	vnější	kapsy	
a	vnitřní	kapsa	zapínané	
na	zipy,	přední	zip	krytý	
légou	se	suchým	zipem

cena: 2970 Kč

bunda SPRING			
kalhoty TREVIS-Batex			
praktická	lehká	bunda	
s	podšívkou,	stahovací	
tkanice	ve	spodním	
okraji,	tři	vnější	kapsy		
a	vnitřní	kapsa	zapínané	
na	zipy

cena: 2080 Kč
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velikosti 
obě	bundy:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál	-	obě	bundy:	
CHITON -	speciální	dvouvrst-
vá	silná	tkanina	-	silná	vrchní	
tkanina	s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná	s	hladkou	
tkaninou,	vodoodpudivá	úprava



praktické	bundy	moderního	stylu,	
s klima-membránou (všita	mezi	
vrchní	látku	a	podšívku	-	zajišťuje	
plnou	nepromokavost	a	pro-
dyšnost	zevnitř,	přelepené	švy),	
kombinace	barev,	našité	výztuže	
-	dvojitá	látka:	ramena,	límec	a	ru-
kávy,	dvě	vnitřní	kapsy,	stahovací	
tkanice	v	pase	a	ve	spodním	
okraji,	odepínací	kapuce	(při-
pnuta	na	druky	na	límec	bundy)	
-	také	s	klima-membránou

velikosti - obě	bundy:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál	-	obě	bundy:	CHERIS	-	
kvalitní	pevná	tkanina	(bavlna/
polyester)	s	lehce	broušeným	
povrchem,	plátnová	vazba,		
vodoodpudivá	úprava

bunda BASTEL 
kalhoty BASTEL			
cena: 4380 Kč
s klima-membránou,		
vč.	odepínací	kapuce

bunda PARLON 
kalhoty PARLON			
bunda	vhodná	pro	pro-
cházky	i	práci	nejen	v	
přírodě,	tři	vakové	kapsy	
se	sklady	s	tvarovanými	
patkami	zapínanými	na	
druk	a	další	kapsa	se	
zipem,	vniřní	náprsní	
kapsa,	přední	zip	krytý	
légou	s	druky,	výztuha	
na	ramenou-dvojitá	
látka,	stahování	okraje	
rukávů-manžeta	
s	gumou	a	přezkou

cena: 2390 Kč

bunda BASTON 
kalhoty BASTON			
cena: 4380 Kč
s klima-membránou,		
vč.	odepínací	kapuce

bunda TEXAS 
kalhoty TEXAS			
bunda	vhodná	pro	
procházky	i	práci	nejen	
v	přírodě,	dvě	spodní	
kapsy	a	vnitřní	náprsní	
kapsa,	šev-sedlo	v	horní	
části	pro	zpevnění	bundy,	
zpevňující	prošití	i	na	
rukávech	a	vpředu	na	
bundě,	stahování	okraje	
rukávů-manžeta	s	druky

cena: 2250 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1990 Kč
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velikosti	
obě	bundy:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál	-	obě	bundy:	
CHERIS	-	kvalitní	pevná	
tkanina	(bavlna/polyester)	
s	lehce	broušeným	povrchem,	
plátnová	vazba,	vodoodpudivá	
úprava

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		



bunda EXPERT		
kalhoty EXPERT			
praktická	odolná	bun-
da	vhodná	i	do	velmi	
náročného	terénu,	s 
klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku	
a	podšívku	-	zajišťuje	
plnou	nepromokavost	
a	prodyšnost	zevnitř,	
přelepené	švy),	vyztu-
žený	ramenní	i	přední	
díl	bundy	(našitá	tkani-
na	BATEX),	čtyři	kryté	
přední	kapsy	se	zipy,	
větrání	v	podpaží	-	zipy,	
tvarované	rukávy	v	
loketní	části,	stahovací	
tkanice	v	pase	i	spod-
ním	okraji,	dvojitá	léga	
pevně	kryjící	přední	
zip,	stahování	okraje	
rukávů-našité	patky	se	
suchým	zipem,	odepí-
nací	kapuce	(připínání	
na	druky	na	límec	
bundy)	-	také	s klima-
-membránou

cena: 5880 Kč
s klima-membránou,		
vč.	odepínací	kapuce

bunda BALDO 
kalhoty HUNTER			
bunda	se	zateplovací	vrstvou	
PES	rouna,	kombinace	
barev:	zelená/černá,	našitá	
látka	-	výztuž	v	černé	barvě	
–	ramenní	část	a	část	límce	
(dvojitá	látka),	spodní	měcho-
vé	kapsy	s	patkami	s	druky,	
horní	zipová	kapsa	a	vnitřní	
dvě	zipové	kapsy,	vpředu	zip	
krytý	légou	s	druky,	stahovací	
tkanice	v	pase	a	ve	spodním	
okraji	bundy,	odepínací	
kapuce	(připínání	na	druky	na	
límec	bundy)

cena: 3660 Kč
vč.	odepínací	kapuce

elegantní	praktické	bundy,		
s klima-membránou	(všita		
mezi	vrchní	látku	a	podšívku		
-	zajišťuje	plnou	nepromokavost	
a	prodyšnost	zevnitř,	přelepené	
švy),	kombinace	s	tkaninou	
ERTEX	(jemná	tkanina	s	brouše-
ným	povrchem)	ramena	a	boky,	
stahovací	tkanice	v	pase	a	ve	
spodním	okraji,	sedm	kapes		
a	vnitřní	kapsa			

samostatně	
kapuce TREVIS	
připínaná	na	druky	na	límec	
bundy,	s	klima-membránou,	
vyrobena	z	tkaniny	ERTEX

cena: 440 Kč
s klima-membránou

velikosti	-	obě	bundy:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
velikost kapuce:	univerzální			
materiál: CHITEX - mikro-
vlákno	-	lehká	pevná	tkanina	
s	broušeným	povrchem	(textil-
ní	imitace	jemné	kůže	-	jeleni-
ce),	vodoodpudivá	úprava			
materiál: BATEX	-	pevná	tka-
nina	odolná	proti	zvýšenému	
namáhání,	bavlna/polyester,	
vodoodpudivá	úprava

bunda TREVIS-Chitex	
kalhoty TREVIS-Chitex			
cena: 4880 Kč
s klima-membránou			
varianta:

bunda TREVIS-Chitex 
ZIMNÍ			
cena: 4990 Kč
s klima-membránou

bunda TREVIS-Batex	
kalhoty TREVIS-Batex		
cena: 4820 Kč
s klima-membránou
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velikosti	-	obě	bundy:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál	-	obě	bundy:	
CHERIS	-	kvalitní	pevná	
tkanina	(bavlna/polyester)	
s	lehce	broušeným	povrchem,	
plátnová	vazba,	vodoodpudi-
vá	úprava

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 500 Kč		

12

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 500 Kč		



velikosti 
-	obě	bundy:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál	-	obě	bundy:	BATEX	
-	pevná	tkanina	odolná	proti	
zvýšenému	namáhání,	bavlna/
polyester,	vodoodpudivá	úprava

bunda HUBERT			
kalhoty TREVIS-Batex			
praktická	pevná	bunda,		
s klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku	a	podšívku	-	
zajišťuje	plnou	nepromokavost	
a	prodyšnost	zevnitř,	přelepené	
švy),	všitá	lehká	zateplovací	
vrstva,	prošívané	sedlo	a	vnitřní	
límec	z	tkaniny	CHITON	(silná	
tkanina	s	výrazně	broušeným	
povrchem),	tři	vnější	kapsy	
a	dvě	vnitřní	kapsy	se	zipy,	
odepínací kapuce (připnuta	na	
druky	na	límec	bundy)	-	také		
s klima-membránou
cena: 4190 Kč
AKCE: nyní	za	2990 Kč	
(pouze	do	vyprodání	zásob)	
s klima-membránou,		
vč.	odepínací	kapuce

bunda HUNTER	
kalhoty HUNTER			
praktická	odolná	bunda,		
s	klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku	-	zajišťuje	
plnou	nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř,	pře-
lepené	švy),	všitá	lehká	
zateplovací	vrstva,	vnitřní	
límec	a	vsahy	horních	
kapes	z	tkaniny	CHITON,	
sedm	vnějších	kapes		
a	vnitřní	kapsa,	kapuce	
složená	v	límci

cena: 4380 Kč
s klima-membránou

BANNER VIP CLUB 
cena: 3990 Kč
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bunda TASCON 
kalhoty TREVIS-Batex			
elegantní	praktická	bunda	
s	lehkou	zateplovací	vrst-
vou,	s klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku-zajišťuje	plnou	
nepromokavost	a	prodyš-
nost	zevnitř,	přelepené	
švy),	kombinace	s	tkaninou	
BATEX-výztuhy	(dvojitá	
látka)-na	ramenou,	na	bo-
cích	a	na	rukávech,	spodní	
měchové	kapsy	s	patkami		
s	druky,	horní	kapsy	se	
zipy,	náprsní	zipová	kapsa	
a	vnitřní	dvě	kapsy,	vpředu	
zip	krytý	légou	s	druky,	
stahovací	tkanice	v	pase		
a	ve	spodním	okraji	bundy,	
odepínací	kapuce - také s 
klima-membránou	(připíná-
ní	druky	na	límec	bundy)	

cena: 4790 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

BANNER VIP CLUB 
cena: 4480 Kč

bunda CHARLOT			
elegantní	bunda	z	prošívané	
látky	CHITEX	(se	slabou	
zateplovací	vrstvou),		
s klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku		
a	podšívku	-	zajišťuje	plnou	
nepromokavost	a	prodyš-
nost	zevnitř,	přelepené	švy),	
dvě	šikmé	náprsní	kapsy	
zdobené	lemováním	okrajů	
zelenou	kůží,	dvě	spodní	
šikmé	kapsy	s	patkami,	
zapínání	bundy	na	zip,	krytý	
légou	s	druky,	stahovací	
pásky	v	pase	bundy-na	zad-
ním	díle

cena: 4590 Kč
s klima-membránou

velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL				
materiál	-	obě	bundy:	
CHITEX	–	speciální	dvou-
vrstvá	silná	tkanina	–	silná	
vrchní	tkanina	s	výrazně	
broušeným	povrchem	lami-
novaná	s	hladkou	tkaninou,	
vodoodpudivá	úprava

velikosti: 
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHERIS	-	pevná	
směsová	tkanina	(polyester/
bavlna)	s	lehce	pobrouše-
ným	povrchem,	plátnová	
vazba,	vodoodpudivá	úprava
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velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHERIS	-	
kvalitní	pevná	tkanina	
(bavlna/polyester)	
s	lehce	broušeným	po-
vrchem,	plátnová	vazba,	
vodoodpudivá	úprava

bunda PARK
kalhoty PARK			
praktická	elegantní	bun-
da	moderního	stylu,		
s	klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku-zajišťuje	
plnou	nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř,	
přelepené	švy),	našité	
výztuhy	(dvojitá	látka)	-	
šedopísková	barva	–	na	
ramenou,	límci	a	vnější	
části	rukávů,	spodní	
kapsy	s	patkami	s	dru-
ky,	horní	zipové	kapsy	
a	vnitřní	dvě	kapsy,	
vpředu	zip	krytý	légou	
s	druky,	stah.tkanice	
v	pase	a	ve	spodním	
okraji	bundy 
vpínací tepelná 
vložka –	vyrobena		
z	látky	FLETEX	
(speciální	dvouvrstvý	
fleece	–	pevný	silný	
fleece	laminovaný	z	
rubu	tkaninou)	–	možno	
použít jako samostat-
nou bundu,	odepínací	
kapuce	(připínání	na	
druky	na	límec	bundy)	-	
s klima-membránou

cena: 5980 Kč
s klima-membránou,		
vč.	odepínací tepelné 
vložky a odepínací 
kapuce

bunda HUSKY
kalhoty TREVON-Excl.			
elegantní	zimní	bunda,	
zateplení	vrstvou	PES	
rouna,	dvě	spodní	mě-
chové	kapsy	s	patkami	
zapínanými	na	druky		
a	dvě	šikmé	horní	kapsy,	
stahovací	tkanice	v	pase	
a	ve	spodním	okraji,	
zpevněná	ramenní	část	
shora-našita	pevná	
tkanina	Cheris,	zpev-
ňující	švy	na	předním	
díle,	léga	s	druky	kryjící	
přední	zip,	stahování	
okraje	rukávů-manžety	
se	všitou	gumou	a	pat-
kou	s	druky,	patky	kapes	
a	léga-zdobení	našitím	
dílů	z	tkaniny	Cheris

cena: 3780 Kč
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velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHITEX	-	mi-
krovlákno	-	lehká	pevná	
tkanina	s	broušeným	
povrchem	(textilní	imitace	
jemné	kůže-jelenice),	
vodoodpudivá	úprava

velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	CHITON	–	
speciální	dvouvrstvá	silná	
tkanina	–	silná	vrchní	tka-
nina	s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná		
s	hladkou	tkaninou,	vodo-
odpudivá	úprava

bunda DALTON
kalhoty DALTON			
praktická	zimní	bunda	se	
silnou	zateplovací	vrstvou,	
s klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku-zajišťuje	
plnou	nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř,	pře-
lepené	švy),	kombinace		
s	tkaninou	BATEX-	vý-
ztuhy	(dvojitá	látka)	na	
ramenou	a	patkách	ka-
pes,	spodní	měchové	
kapsy	s	patkami	s	druky,	
dvě	šikmé	horní	kapsy	
se	zipy,	vnitřní	kapsa,	
vpředu	zip	krytý	légou		
s	druky,	stahov.	tkanice		
v	pase	a	ve	spodním	
okraji	bundy,	uvnitř	
rukávů	na	zápěstí	pružná 
manžeta

cena: 4980 Kč
s klima-membránou	

velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	EUTEX	–	
kvalitní	pružná	třívrstvá	
laminovaná	tkanina	–	
vrchní	vrstva:	“softshell”	
s	broušeným	povrchem	
a	vodoodpudivou	úpra-
vou	/	vnitřní	vrstva:	jem-
ný	fleece	/	mezi	těmito	
vrstvami	je	laminovaná	
klima-membrána	(zajiš-
ťuje	nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř)

bunda ROVAN		
kalhoty BASTON			
moderní	odolná	zimní	
bunda	s	klima-membrá-
nou	(zajišťuje	nepromoka-
vost	a	prodyšnost	zevnitř)	
vhodná	i	do	náročného	te-
rénu,	klima-membrána	je	
součástí	speciální	tkaniny	
EUTEX,	ze	které	je	bunda	
vyrobena,	termoizolační	
silná	podšívka,	kombinace	
barev:	šedozelená	a	černá,	
tři	kapsy	s	krytými	zipy,	
stahovací	tkanice	ve	spod-
ním	okraji,	tvarované	zpev-
něné	rukávy,	zpevňující	
švy	na	předním	díle,	léga	
s	druky	kryjící	přední	zip,	
stahování	okraje	rukávů-
-manžety	se	všitou	gumou	
a	patkou	se	suchými	zipy,	
odepínací	kapuce	s	krytím	
krku	vpředu	-	s	klima-
-membránou (připínání	
zipem	na	límec	bundy)	

cena: 4460 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

BANNER VIP CLUB 
cena: 4150 Kč

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 500 Kč		



bunda CASPEN		
kalhoty CASPEN			
luxusní	elegantní	bunda,		
s klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku	a	pod-
šívku-zajišťuje	plnou	ne-
promokavost	a	prodyšnost	
zevnitř,	přelepené	švy),	
kombinace	s	tkaninou	ER-
TEX	(jemná	tkanina	s	brou-
šeným	povrchem)-ramena	
a	boky,	doplňky	ze	zelené 
kůže,	stahovací	tkanice	
v	pase	a	ve	spodním	okraji,	
spodní	kapsy	s	patkami	se	
vsahem	shora	i	z	boku,	dvě	
šikmé	horní	kapsy,	náprsní	
zipová	kapsa,	dvě	vnitřní	
kapsy,	odepínací	kapuce	
(připínání	na	druky	na	
límec	bundy)		
-	také	s klima-membránou

cena: 5730 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

bunda COMFORT		
kalhoty COMFORT			
luxusní	elegantní	bunda,		
s klima-membránou		
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku	-	zajišťuje	plnou	
nepromokavost	a	prodyš-
nost	zevnitř,	přelepené	švy),	
našité	doplňky	z	tmavě	
zelené	kůže	-	na	patkách	
spodních	kapes	a	na	léze,	
stahovací	tkanice	v	pase		
a	ve	spodním	okraji,	spodní	
kapsy	s	patkami	se	vsahem	
shora	i	z	boku,	dvě	šikmé	
horní	kapsy	lemované	kůží,	
dvě	vnitřní	kapsy,	odepínací	
kapuce	(připínání	na	druky	
na	límec	bundy)	-	s klima-
-membránou

cena: 5930 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

bunda  
OLAF-Exclusive			
kalhoty OLAF-Exclusive			

luxusní	elegantní	zimní-
-zateplená	bunda,		
s klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku-zajišťuje	
plnou	nepromokavost		
a	prodyšnost	zevnitř,	
přelepené	švy),	dvě	ná-
prsní	šikmé	kapsy-lišty	
vyrobeny	z	kůže,	spodní	
kapsy	s	patkami	zdobe-
nými	kůží se	zapínání	na	
knoflíky,	na	kapsách	na-
šity	další	kapsy	se	vsahy	
z	boku	-	lemované	kůží,	
vnitřní	kapsa,	zapínání	
bundy	na	zip	krytý	légou	
zdobenou kůží,	s	knoflíky,	
stahovací	tkanice	v	pase	
a	v	dolním	okraji

cena: 5690 Kč
s klima-membránou	

bunda TARPON			
kalhoty TREVIS-Batex			
elegantní	zimní-zateplená	bun-
da,	s klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku	a	podšívku	-	
zajišťuje	plnou	nepromokavost	
a	prodyšnost	zevnitř,	přelepené	
švy),	na	ramenní	části	bundy		
(s	ozdobným	prošitím)	a	také	
na	bocích	bundy	je	našita	
tkanina	CHITON	-	jako	vyztu-
žení	bundy,	dvě	spodní	kapsy	
s	patkami	zapínanými	na	druky,	
vnitřní	náprsní	kapsa,	zapínání	
bundy	na	zip	krytý	légou	s	dru-
ky,	stahování	bundy	v	pase		
a	ve	spodním	okraji	a	v	límci,	
odepínací	kapuce	(připínání	na	
druky	na	límec	bundy)	-	také		
s klima-membránou

cena: 5790 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací kapuce

BANNER VIP CLUB 
cena: 5290 Kč	

velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	FLETEX	-	speciální	
dvouvrstvý	fleece	-	pevný	silný	
fleece	laminovaný	z	rubu	tka-
ninou,	vodoodpudivá	úprava

velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	CHITON -	
speciální	dvouvrstvá	
silná	tkanina	-	silná	
vrchní	tkanina	s	výrazně	
broušeným	povrchem	
laminovaná	s	hladkou	
tkaninou,	vodoodpudivá	
úprava
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AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 500 Kč		

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 400 Kč		

velikosti - obě	bundy:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál	-	obě	bundy:	
CHITON -	speciální	dvouvrst-
vá	silná	tkanina	-	silná	vrchní	
tkanina	s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná	s	hladkou	
tkaninou,	vodoodpudivá	úprava



bunda PRESTIGE		
kalhoty PRESTIGE			
luxusní	elegantní	bunda	
s klima-membránou 
(všita	mezi	vrchní	látku	a	
podšívku-zajišťuje	plnou	
nepromokavost/prodyš-
nost	zevnitř,	přelepené	
švy),	kombinace	dvou	
barev	tkaniny	-	našité	
výztuhy	(dvojitá	látka)	na	
ramenou,	na	bocích	a	ru-
kávech,	doplňky	ze	zelené	
kůže	(lemování	vsahů	do	
kapes),	stahovací	tkanice	
v	pase	a	ve	spodním	
okraji,	vsahy	do	spodních	
kapes	shora	i	ze	stran,	
sedm	kapes	a	dvě	vnitřní	
kapsy,	odepínací	kapuce	
(připínání	na	límec	bundy	
na	druky)	-	také	s klima-
-membránou

cena: 6690 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

BANNER VIP CLUB 
cena: 6020 Kč	

bunda HORTON		
kalhoty HORTON			
elegantní	zateplená	bunda	
s klima-membránou	
(všita	mezi	vrchní	látku	a	
podšívku-zajišťuje	plnou	
nepromokavost/prodyšnost	
zevnitř,	přelepené	švy),	kom-
binace	dvou	barev	tkaniny	-	
našité	výztuhy	(dvojitá	látka)	
na	ramenou,	stahovací	
tkanice	v	pase	(zevnitř)	a	ve	
spodním	okraji,	vsahy	do	
spodních	kapes	shora	i	ze	
stran,	šest	kapes	a	dvě	vnitř-
ní	kapsy,	odepínací		kapuce		
(připínání	na	límec	bundy	na	
druky)	-	také	s klima-mem-
bránou

cena: 5590 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

BANNER VIP CLUB 
cena: 5030 Kč	

bunda PRESTON
kalhoty PRESTON			
luxusní	elegantní	bunda		
s	klima-membránou		
(všita	mezi	vrchní	látku		
a	podšívku	-	zajišťuje	plnou	
nepromokavost	a	prodyš-
nost	zevnitř,	přelepené	
švy),	zpevněná	ramenní	
část	bundy	a	rukávy	
našitou	druhou	vrstvou	
tkaniny,	horní	dvě	kapsy	se	
zipy	a	dvě	spodní	kapsy	se	
zdobenými	patkami		
s	druky,	stahovací	tkanice		
v	pase	i	spodním	okraji,	
léga	kryjící	přední	zip,	
stahování	okraje	rukávů-
-manžety	se	všitou	gumou	
a	patkou	s	druky,	odepínací	
kapuce	(připínání	na	druky	
na	límec	bundy)	-	také		
s klima-membránou

cena: 5190 Kč
s klima-membránou,
vč.	odepínací	kapuce

velikosti: 
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
materiál:	SOFEX	-	mikro-
vlákno	-	příjemná	měkká	
velmi	pevná	tkanina		
s	broušeným	povrchem,	
vodoodpudivá	úprava

kabát COMFORT			
elegantní,	lehce	zatep-
lený	kabát	3/4	délky,	
okraje	patek	kapes		
a	okraje	rukávů	–	
lemování	zelenou	kůží,	
zapínání	kabátu	na	zip,	
krytý	légou	s	knoflíky	-	
skryté	zapínání,	u	krku	
knoflíky-pravý	paroh,	
vnitřní	kapsa
cena: 3590 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 3280 Kč	

velikosti:
S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	CHITON	-	
speciální	dvouvrstvá	silná	
tkanina	–	silná	vrchní	tka-
nina	s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná	
s	hladkou	tkaninou,	vodo-
odpudivá	úprava
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AKCE
společný nákup
bunda	+	kalhoty	
sleva 500 Kč		

NOVINKA
NOVINKA

velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
materiál:	SILETEX-mikrovlákno	
–	měkká,	velmi	pevná	tkanina	
s	příjemným,	jemně	broušeným	
povrchem,	vodoodpudivá	úprava
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bunda 
SORELA - dámská			
elegantní	dámská	bunda,	
ozdobně	prošívané	přední	
díly,	v	pase	poutka	a	pásek	
s	kovovou	přezkou,	díly	
na	bocích	z	látky	Cheris-
-šedohnědá	barva,	spodní	
kapsy	s	patkami,	na	levé	
kapse	našita	malá	kapsa	
se	zipem,	zip	kyrtý	légou	
s	druky,	náprsní	kapsa	se	
zipem	a	vnitřní	náprsní	
kapsa,	stahování	okraje	
rukávů-patkami	s	druky

cena: 3190 Kč

velikosti	-	dámské:	
S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	CHERIS	–	kvalitní	
pevná	tkanina	(bavlna/po-
lyester)	s	lehce	broušeným	
povrchem,	plátnová	vazba,	
vodoodpudivá	úprava

bunda 
DAROLA - dámská
kalhoty TREVIS-Chitex			
elegantní	praktická	bunda	
s	lehkou	zateplovací	vrstvou,	
s klima-membránou	(všita	
mezi	vrchní	látku	a	podšívku	
-	zajišťuje	plnou	nepromoka-
vost	a	prodyšnost	zevnitř,	
přelepené	švy),	připínací		
límec s kožešinou,	spodní	
měchové	kapsy	s	patkami	s	
druky,	zdobení	prošíváním,	
náprsní	zipová	kapsa	a	vnitř-
ní	kapsa,	vpředu	zip	krytý	
légou	s	druky,	stahovací	
tkanice	v	pase

cena: 4670 Kč
s klima-membránou	

velikosti	-	dámské:
S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	CHITEX	-	mikro-
vlákno	-	lehká	pevná	tkanina	
s	broušeným	povrchem	(textil-
ní	imitace	jemné	kůže	-	jeleni-
ce),	vodoodpudivá	úprava

bunda 
NORA- dámská
kalhoty TREVIS-Chitex			
elegantní	lehká	dámská	
bunda	s	ozdobným	
prošíváním	na	přední	i	
zadní	části	a	na	rukávech,	
kapsy	se	vsahy	shora	i	ze	
stran,	stahovací	tkanice	
v	pase,	rukávy	se	staho-
vací	přezkou,	zpevněný	
límec
cena: 3830 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 3440 Kč	

velikosti-dámské:	
S,	M,	L,	XL,	XXL
materiál:	SILETEX-mik-
rovlákno	–	měkká,	velmi	
pevná	tkanina	s	příjem-
ným,	jemně	broušeným	
povrchem,	
vodoodpudivá	úprava

NOVINKA
bunda 
SABINA - dámská			
praktická	lehká	dámská	
bunda,	bez	podšívky,	
kombinace	s	tkaninou	
ERTEX	(jemná	tkanina	s	
broušeným	povrchem)	
–	našitá	na	horní	části	
předního	dílu,	dvě	spodní	
šikmé	kapsy	se	zipy

cena: 1830 Kč

velikosti	-	dámské:	
S,	M,	L,	XL,	XXL			
materiál:	CHITON -	spe-
ciální	dvouvrstvá	silná	tka-
nina	-	silná	vrchní	tkanina	
s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná		
s	hladkou	tkaninou,	vodo-
odpudivá	úprava
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bunda TROLAN
kalhoty	VELAN			
silná	fleece	bunda	
pro	chladné	počasí,	
s	lehkou	podšívkou,	
kombinace	dvou	barev,	
stahování	ve	spodním	
okraji

cena: 730 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 650 Kč	

vesta ITACA	
elegantní	společen-
ská	vesta	s	podšív-
kou,	lemování	zipů	
kapes	zelenou	kůží,	
výztuhy	(dvojitá	látka)	
-	ramena,	kolem	
předního	okraje	a	ve	
spodní	části	
cena: 1960 Kč			
materiál:	CHITON
velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL

vesta PRESTIGE	
luxusní	elegantní	vesta,	
kombinace	dvou	barev	
tkaniny,	doplňky	ze	zele-
né	kůže	(lemování	vsa-
hů	do	kapes),	stahovací	
tkanice	v	pase,	vsahy	do	
spodních	kapes	shora	i	
ze	stran,	sedm	kapes	a	
vnitřní	kapsa
cena: 3230 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 2900 Kč			
materiál:	SILETEX
velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL

vesta CASPEN 
luxusní	společenská	
vesta	s	podšívkou,	tka-
nina	CHITEX-našita	na	
ramenou,	doplňky	ze	
zelené	kůže,	zapínání	
na	zip,	šest	kapes,	sta-
hovací	tkanice	v	pase
cena: 2980 Kč			
materiál:	CHITON
velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL

vesta Horton 
elegantní	vesta,	
kombinace	dvou	barev	
tkaniny,	stahovací	
tkanice	v	pase	a	v	dol-
ním	okraji,	vsahy	do	
spodních	kapes	shora	
i	ze	stran,	šikmé	horní	
kapsy,	sedm	kapes		
a	vnitřní	kapsa		
cena: 2960 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 2660 Kč			
materiál:	SILETEX
velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL

vesta 
OLAF-Exlusive	
elegantní	zimní	vesta,	
zapínání	vesty	na	zip	
krytý	légou,	léga		
a	kapsy	zdobené kůží,	
stahovací	tkanice		
v	pase	
cena: 3120 Kč			
materiál:	CHITON
velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL

vesta 
NORILA-dámská	
elegantní	dámské	vesta,	
kombinace	dvou	druhů	
tkaniny-zdobení	okrajů	
tkaninou	polar-fleece,		
zapínání	kovovou	
přezkou	
cena: 1690 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1520 Kč			
materiál:	SILETEX
velikosti - dámské:	
S,	M,	L,	XL,	XXL
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bunda CHARLIS			
kalhoty TREVIS-Chitex			
elegantní	bunda	z	
prošívané	látky	CHITEX	
(se	slabou	zateplovací	
vrstvou),	dvě	spodní	
vakové	kapsy	a	vnitřní	
náprsní	kapsa,	pro	zpev-
nění	bundy	našité	díly	
z	pevné	tkaniny	Batex	
na	ramenou	a	u	vsahů	
do	kapes,	léga	s	druky	
kryjící	zip,	stahování	
okraje	rukávů-manžety	
se	všitou	gumou	a	pat-
kou	s	druky,	stahovací	
pásky	v	pase-na	zadním	
díle	bundy

cena: 2880 Kč

velikosti:	
S,	M,	L,	XL,	XXL,				
materiál	-	obě	bundy:	
CHITEX	–	speciální	
dvouvrstvá	silná	tkanina	
–	silná	vrchní	tkanina	
s	výrazně	broušeným	
povrchem	laminovaná	
s	hladkou	tkaninou,	
vodoodpudivá	úprava

velikosti: 
S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL				
materiál: 
POLAR-FLEECE	THERMO	
silná	jemná	měkká	
tkanina	s	úpravou	proti	
žmolkování

NOVINKA
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kalhoty JEEP
pevné	kalhoty	do	terénu,	
výztuhy	na	kolenou	a	sedu,	
velké	kapsy	na	nohavicích,	
šest	kapes,	skryté	zapínání	
patek	kapes	na	knoflíky,	
stahovací	pásky	v	pase-na	
bocích	
Akční cena: 970 Kč

kalhoty 
TREVIS-Batex
pevné	praktické	kalhoty,	
bez	sámků	v	pase,	pět	
kapes,	zdobení-svělejší	
tkanina	na	patkách	kapes		
a	vsah	do	kapes	v	pase			
Akční cena: 1090 Kč

kalhoty HUNTER
pevné	praktické	kalhoty,	
bez	sámků	v	pase,	pět	
kapes,	široká	opasková	
poutka
Akční cena: 1030 Kč

kalhoty 
TEXAS-Batex
pevné	praktické	kalhoty	
riflového	stylu,	čtyři	kapsy	
a	malá	kapsa		
cena: 1060 Kč

kalhoty HARLON
pevné	kalhoty	do	terénu,	
stahovací	pásky	v	pase-na	
bocích,	velké	kapsy	na	
nohavicích,	šest	kapes				
Akční cena: 840 Kč

kalhoty BASTON 
a BASTEL
kalhoty	sportovního	střihu,	
kombinace	barev	–	našité	
výztuhy	a	patky	kapes,	šest	
kapes-kapsy	na	nohavicíh	a	
vzadu	s	patkami	zapínaný-
mi	na	druky
cena: 1990 Kč

kalhoty PARK
kalhoty	sportovního	střihu,	
kombinace	barev	–	našité	
výztuhy	v	kolenní	část,	šest	
kapes,	z	toho	čtyři	se	zipem-
-na	nohavicích	a	vzadu
cena: 1880 Kč
varianta	–	kalhoty	
PARK-dámské	

kalhoty RANGER
kalhoty	sportovního	střihu,	
kombinace	barev	–	našité	
výztuhy,	šest	kapes	se	zipy	
cena: 1890 Kč
materiál:	CHERIS

kalhoty PARLON
praktické	kalhoty	se	všitou	
gumou	v	pase	-	v	zadní	
části,	pět	kapes,	tvarované		
patky	kapes	na	nohavicích
cena: 1540 Kč

kalhoty 
TEXAS-Cheris
pevné	praktické	kalhoty	
riflového	stylu,	čtyři	
kapsy	a	malá	kapsa	
cena: 1170 Kč

kalhoty EXPERT
velmi	pevné	kalhoty	se	šlemi	a	
zvýšeným	zadním	dílem,	s	lehkou	
podšívkou	a	klima-membránou	
(vodonepropustnost/prodyšnost	
zevnitř),	výztuhy	(našita	velmi	
odolná	tkanina)	na	kolenou	a	na	
spodní	části	nohavic,	šest	kapes,	
rozpínací spodní	část	nohavic-zip			
cena: 3980 Kč
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KALHOTY - výběr ze sortimentu praktických kalhot vyrobených z materiálu BATEX

BATEX	-	pevná	tkanina	odolná	proti	zvýšenému	namáhání	(65%	polyester,	35%	bavlna),	vodoodpudivá	úprava
Velikosti:	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62		–	kalhoty	JEEP	a	HARLON:	S,	M,	L,	XL,	XXL

KALHOTY - výběr ze sortimentu praktických kalhot vyrobených z materiálu CHERIS

CHERIS	-	mikrovlákno	-	lehká,	pevná,	odolná	tkanina	s	lehce	broušeným	povrchem	(80%	polyester,	20%	bavlna),	vodoodpudivá	úprava	
Velikosti:	(46),	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62,	(64)

kalhoty LOVEC
pevné	praktické	kalhoty,	
sámky	v	pase,	šest	kapes
Akční cena: 890 Kč



kalhoty 
TREVIS-Chitex
pevné	praktické	kalhoty,	bez	
sámků	v	pase,	dvojitá	poutka,	
pět	kapes,	zdobení-svělejší	
tkanina	na		patkách	kapes		
a	vsah	do	kapes	v	pase		
(tkanina	CHITEX)
cena: 1590 Kč
kalhoty	s	klima-membránou  
a	podšívkou: 2990 Kč

kalhoty DALTON
zimní	kalhoty	s náprsenkou,	šlemi	
a	zvýšeným zadním dílem,	s	lehkou	
podšívkou,	se	zateplovací		vrstvou	PES	
rouna	a	s	klima-membránou	(vodone-
propustnost/prodyšnost	zevnitř),	kryté	
kapsy	se	zipy,	v	pase,	opask.	poutka,	
zapínání	vpředu	na	zip	krytý	légou		
s	druky,	boční	kryté	rozparky	se	zapí-
náním	na	zipy	od	kolen	dolů-pro		pře-
krytí	vysokých	bot	(tkanina	CHITEX)
cena: 3990 Kč

kalhoty VELAN
praktické	lehké	kalhoty	
se	všitou	gumou	v	pase	
(v	zadní	části),	pět	kapes,	
měchové	kapsy	na	noha-
vicích,	předepraná	lehce	
pružná	látka	(tkanina	
BEROL)
cena: 1790 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1610 Kč			

kalhoty PARKUR
kalhoty	sportovního	
střihu,	našité	výztuhy	
na	kolenou,	šest	kapes,	
z	toho	čtyři	se	zipem	
(tkanina	RIPSTOP)
cena: 1780 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1600 Kč			

kalhoty CHATUR
praktické	lehké	kalhoty	
se	sámky	v	pase,	pět	ka-
pes,	dvojitá	poutka,	zadní	
kapsa	se	zipem	(tkanina	
RIPSTOP)
cena: 1650 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1480 Kč			

kalhoty CHABOR
praktické	lehké	kalhoty	
se	sámky	v	pase,	pět	
kapes,	dvojitá	poutka,	
zadní	kapsa	se	zipem,	
předepraná	lehce	pružná	
látka	(tkanina	BEROL)
cena: 1740 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1560 Kč			

kalhoty CASPEN
elegantní	pevné	kalhoty,	
bez	sámků	v	pase,	zdobe-
ní-svělejší	jemná	tkanina	
ERTEX	na	patkách	kapes	
na	nohavicích	a	vsah	do	
kapes	v	pase,	pět	kapes
cena: 1790 Kč

kalhoty CASTOR
elegantní	pevné	kalhoty	
–	shodné	s	kalhotami	
CASPEN	–	ale	bez kapes 
na nohavicích,	tři	kapsy	
cena: 1560 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1400 Kč

kalhoty ROVAN
pružné	softshellové	kalhoty	
sportovního	střihu	vhodné	pro	
chladnější	období,	s	klima-
-membránou,	kombinace	
barev,	kapsy	na	nohavicích	
a	zadní	kapsa	se	zipy,	vnitřní	
strana	tkaniny/k	tělu-jemný	
fleece	(tkanina	EUTEX)	
cena: 2160 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1940 Kč

kalhoty COMFORT
elegantní	pevné	kalhoty,	
pět	kapes,	zdobení	zelenou	
kůží -	lemování	vsahu	kapes	
v	pase	a	pásek	na	patkách	
kapes	na	nohavicích	
cena: 1960 Kč

kalhoty 
OLAF-Exclusive
elegantní	pevné	zimní	
kalhoty	s	klima-membrá-
nou	(vodonepropustnost/
prodyšnost	zevnitř)	a	lehkou	
podšívkou,	sámky	v	pase,	
šest	kapes,	zdobení	hnědou	
kůží	vsah	do	kapes	v	pase	a	
na	patkách	kapes	u	knoflíků
cena: 3490 Kč

kalhoty 
TREVON-Exclusive
elegantní	pevné	zimní	kalhoty	
s	klima-membránou	(vodo-
nepropustnost/prodyšnost	
zevnitř)	a	lehkou	podšívkou,	
vzhled	dle	kalhot	CASPEN,	
zdobení	tkaninou	CHERIS	–	
pruh	patkách	na	kapes	a	vsah	
do	kapes	v	pase		
cena: 3060 Kč

KALHOTY - výběr ze sortimentu kalhot vyrobených z  materiálů BEROL, RIPSTOP a CHITEX

BEROL	-		lehká,	elastická	odolná	předepraná	tkanina	(98%	bavlna,	2%	Elastan),	vodoodpudivá	úprava	
RIPSTOP	-		lehká,	odolná	tkanina	ze	zesílenou	vazbou	(100%	bavlna),	vodoodpudivá	úprava	–	pískově	hnědá	barva
CHITEX	-		mikrovlákno-	lehká	pevná	tkanina	s	broušeným	povrchem	(textilní	imitace	broušené	kůže-jelenice,	100%	polyester),	vodoodpudivá	úprava
Velikosti:	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62,	(64)		-		kalhoty	DALTON:	vel.S,	M,	L,	XL,	XXL

KALHOTY - výběr ze sortimentu praktických kalhot vyrobených z materiálu CHITON a EUTEX

CHITON -	speciální	dvouvrstvá	silná	tkanina	–	silná	vrchní	tkanina	(100%	polyester)	s	výrazně	broušeným	povrchem	laminovaná	s	hladkou	tkaninou	(bavlna/polyester),	vodoodpudivá	úprava		
EUTEX	-	SOFTSHELL	-	speciální	pružná,	pevná	třívrstvá	laminovaná	tkanina	s	klima-membránou	(100%	polyester),	vnější	vrstva:	softshell	–	pružná	lehká	tkanina	s	vodoodpudivou	úpra-
vou,	vnitřní	strana:	jemný	měkký	fleece,	mezi	těmito	tkaninami	je	laminovaná	klima-membrána	(vodonepropustnost/prodyšnost	zevnitř)

Velikosti:	(46),	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62,	(64)
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kalhoty PRESTON 
elegantní	pevné	kalhoty	s	
klima-membránou	(vodo-
nepropustnost/prodyšnost	
zevnitř)	a	lehkou	podšívkou,	
kombinace	barev	-	výztuhy	
(našitá	tkanina)na	kolenou	
a	vsahy	kapes	v	pase,	šest	
kapes-dvě	zadní	se	zipy		
cena: 3120 Kč

kalhoty PRESTIGE 
elegantní	pevné	kalhoty,	
zdobení	světlejší	tkaninou	–	
pruhy	na	patkách	kapes,	zdo-
bení	zelenou	kůží	–	vsahy	
do	kapes	a	zadní	kapsa,	pět	
kapes-zadní	kapsa	se	zipem,	
patky	kapes	na	nohavicích	
zapínané	na	knoflíky			
cena: 1980 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1780 Kč

kalhoty HORTON 
elegantní	praktické	pevné	
kalhoty,	se	všitou	gumou	v	
pase-v	zadní	části,	měcho-
vé	kapsy	na	nohavicích	se	
šikmou	patkou	zapínanou	
na	druk,	pět	kapes-zadní	
kapsa	se	zipem	
cena: 1970 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1770 Kč

kalhoty HORTON 
elegantní	praktické	pumpky,	
dle	kalhot	HORTON,		
v	zadní	části	pásku	je	všitá	
guma,	měchové	kapsy	na	
nohavicích	
cena: 2060 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 1850 Kč

kalhoty RAVEN 
elegantní	lehké	společen-
ské	kalhoty,	sámky	v	pase,	
vyztužený	pas,	lištové	kapsy	
–vsah	zdobený	tmavou	
látkou,	zadní	kapsa	s	patkou		
(tkanina	ERUTEX)	
Akční cena: 1330 Kč

kalhoty HARALD 
elegantní	klasické	spole-
čenské	kalhoty,	sámky	v	
pase,	vyztužený	pas,	lištové	
kapsy,	zadní	lištová	kapsa	
zapínaná	na	knoflík,	vpředu	
zapínání	na	sponu	a	knoflík	
(tkanina	LOTAR)	
cena: 2330 Kč

KALHOTY - výběr ze sortimentu kalhot vyrobených z materiálu SILETEX

SILETEX -	mikrovlákno	-	pevná,	měkká	odolná	dvouvrstvá	tkanina	s	lehce	broušeným	povrchem,	matný	vzhled	(100%	
polyester),	vodoodpudivá	úprava
Velikosti:	(46),	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62,	(64)

KALHOTY 
výběr ze sortimentu - společenské kalhoty

ERUTEX -	kvalitní	lehká	obleková	tkanina	se	sníženou	
mačkavostí,	složení:	30%	vlna,	70%	polyester			
LOTAR	-	kvalitní	pevná	obleková	tkanina	se	sníženou	
mačkavostí,	složení:	45%	vlna,	55%	polyester			
Velikosti:	(46),	48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62,	(64,	106,	
110,	114)NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

POLOKOŠILE, KOŠILE

polokošile HARDY	
lehké	polokošile	z	„plastického“	bavlněného	úpletu,	
vyztužený	límec,	velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
KR	-	Akční cena: 280 Kč
DR	-	Akční cena: 350 Kč

polokošile HEROLD
kvalitní	pevné	polokošile	ze	speciálního	úpletu	(česaná	100%	
bavlna)	s	jemně	broušeným	povrchem,	vyztužený	límec,	
kombinace	barev,	velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL
KR	-	cena: 420 Kč
DR	-	cena: 560 Kč

polokošile HARYS
kvalitní	pevné	polokošile	ze	speciálního	úpletu	
(česaná	100%	bavlna)	s	jemně	broušeným	povrchem,	
vyztužený	límec,	velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
KR	-	cena: 420 Kč
DR	-	cena: 560 Kč

košile PARKUR
velmi	pevná	lehká	košile,	odvětraná záda	
–	volné	sedlo,	všita	lehká	síťová	tkanina,	
krátký	rukáv,	látka	RIPSTOP,	zesílená	vazba,	
barva	písk.-hnědá,	velikosti:	M,	L,	XL,	XXL
cena: 1160 Kč 
BANNER VIP CLUB cena: 1040 Kč

košile BEROLA
klasická	myslivecká	společenské	košile,	vyztužený	
límec	a	přední	léga,	kvalitní	košilovina	
složení:	65%	bavlna,	35%	polyester
DR	-	cena: 460 Kč
KR	-	cena: 450 Kč (pouze	sv.	zelená)

košile KOLETA–dámská     košile NORILA–dámská
dámská	vzorovaná	košile,	lehká	kvalitní	košilovina	–	složení:	100%	bavlna,	
dlouhý	rukáv,	velikosti-dámské:	36,	38,	40,	42,	44,	46
cena: 430 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 380 Kč
(na konci října)

NOVINKA
NOVINKANOVINKA
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Oděvy vyrobené z materiálu POLAR FLEECE-THERMO

POLAR FLEECE-Thermo		-	silná	jemná	měkká	lehká	tkanina	s	úpravou	proti	žmolkování	(100%	polyester)
velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL	(u	dámských	bund	–	dámské	velikosti	S,	M,	L,	XL,	XXL)

bunda TROLAN					
silná	fleece	bunda	pro	chladné	
počasí,	s	lehkou	podšívkou,	
kombinace	dvou	barev,	sta-
hování	ve	spodním	okraji,	tři	
kapsy	se	zipy		-	tmavší	odstín	
látky	na	bocích
cena: 730 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 650 Kč

(na konci října)

silné	fleece	bundy,	dvě	
spodní	kapsy	se	zipy,	
stahování	ve	spodním	
okraji,	kombinace	dvou	
barev	-	tmavší	odstín	látky	
na	bocích
cena: 650 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 580 Kč

(na konci října)

vesta RUBEN
silná	fleece	vesta,	dvě	
kapsy	se	zipy,	kombinace	
dvou	barev,	stahování	ve	
spodním	okraji		-	tmavší	
odstín	látky	na	bocích
cena: 490 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 440 Kč

(na konci října)

Oděvy vyrobené z materiálu POLAR FLEECE

POLAR FLEECE	-	jemná	měkká	lehká	tkanina	s	úpravou	proti	žmolkování	
(100%	polyester),	o	třetinu	slabší	než	tkanina	Polar	Fleece-Thermo
velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL	(u	dámských	bund	–	dámské	velikosti	S-XXL)

bunda HEROLD 
lehká	fleece	bunda,	tři	
kapsy-horní	kapsa	se	
zipem,	sedlo	v	horní	
částu,	stahování	ve	
spodním	okraji
cena: 590 Kč

bunda TERAN 
lehká	fleece	bunda,	
dvě	kapsy	se	zipy,	
sedlo	v	horní	částu,	
stahování	ve	spod-
ním	okraji
cena: 590 Kč

bunda KASTAL 
lehká	fleece	bunda	
s	kapucí,	kombinace	
dvou	barev	-	světlejší	
látka	na	bocích,	
stahování	ve	spod-
ním	okraji	i	v	okraji	
kapuce,	dvě	kapsy	
se	zipy	
cena: 640 Kč

bunda TREK 
lehká	fleece	bunda,	
tři	kapsy-horní	kapsa	
se	zipem,	kombinace	
barev	(zelená/písk.
hnědá)	sedlo	v	horní	
částu,	stahování	ve	
spodním	okraji
cena: 590 Kč

bunda ROBAN bunda ROBAN dámská
lehké	fleece	bundy,	dvě	spodní	kapsy	se	zipy,	stahování	
ve	spodním	okraji,	kombinace	dvou	barev	-	světlejší	látka	
na	bocích
cena: 590 Kč

blůza HUBERTEN, HUBERTEX
lehké	fleece	blůzy,	bez	kapes,	stahování	ve	spodním	
okraji,	zip	u	krku
cena: 390 Kč

SVETRY
Úplet	ve	složení	30%	vlna,	70%	polyester,	s	úpravou	proti	
žmolkování	
velikosti: S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL

svetr 
RANGER
zimní	svetr	s	ohr-
novacím	límcem,	
zip	v	horní	části,	
pružné	lemy	v	pase	
a	na	rukávech
Akční cena: 
520 Kč

svetr 
VALDES
lehký	svetr	s	naši-
tou	látkou	(CHITEX	
jemná	broušená	
tkanina-imitace	
broušené	kůže)	na	
ramenou,	pružné	
lemy	v	pase	a	na	
rukávech
Akční cena: 
390 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

bunda 
RUBEN 

bunda 
RUBEN 
dámská

AKCE
společný nákup - 2	BUNDY	z	POLAR	

FLEECE	(Trek,	Teran,	Herold,	Roban)

cena 990 Kč	za	dvojici

AKCE
společný nákup - 2	BLŮZY
z	tkaniny	POLAR	FLEECE

cena 650 Kč	za	dvojici



VZOROVANÉ KOŠILE
bavlněná	košilovina	-	100%	bavlna,	nebo	košilovina	-	65%	bavlna,	35%	polyester	(košile	SOREL	a	SONAL)
velikosti:	(37,	38)	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46	(47,	48)

LANIS
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

PERON
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

KALON
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

LATON
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

LORAN
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

PORTAN
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč	

KRITOS
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

PEROS
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

KORA
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

HALON
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

NORA
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

RITAN
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

NELA
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

TOROS
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

SOREL
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

TOLIN
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

SONAL
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč
(na konci října)

HIROS
DR - 430 Kč
KR - 410 Kč

TREK
KR - 410 Kč

RAMON
KR - 410 Kč
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FLANELOVÉ VZOROVANÉ KOŠILE
bavlněná	košilovina	-	FLANEL	(100%	bavlna)
velikosti: 39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47

RIVOS
DR - 470 Kč 

PAROT
DR - 470 Kč 

VELENA
DR - 530 Kč

TOLANA
DR - 530 Kč

RONALA
DR - 530 Kč

VALON
DR - 530 Kč
(na konci října)

VERAL
DR - 530 Kč
(na konci října)

VITON
DR - 530 Kč
(na konci října)

TONELA
DR - 530 Kč 

košile HARUS
klasická	myslivecká	
košile,	lehká	kvalitní	koši-
lovina,	35%	bavlna,	65%	
PES,	velikosti:	36	-	48
DR: 370 Kč 
KR: 350 Kč

košile KENT 
pevná	košile	z	jemného	bavl-
něného	manšestru,	dlouhý	
rukáv,	vel.	38,	39,	40,	41,	
42,	43,	44,	45
Akční cena: 490 Kč

košile HUNTER
velmi	pevná	klasická	
bavlněná	košile,	dlouhý	
rukáv,	velikosti:	S,	M,	
L,	XXL
Akční cena: 420 Kč

košile OXFORD
společenská	bavlněná	
jemně	vzorovaná	košile,	
velikosti:	38,	39,	40,	41,	
42,	43,	44,	45,	
DR - 450 Kč
KR - 440 Kč

košile HERON
společenská	košile,	
dlouhý	rukáv,	lehká	
kvalitní	košilovina,	
35%	bavlna,	65%	PES,	
velikosti:	36	-	48	
cena-DR: 350 Kč

košile RANGER košile RANDOR
praktické	pevné	košile,	čtyři	kapsy-2x	se	
zipy,	2x	s	patkou,	složení:	100%	bavlna,	
velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL
DR	-	Akční cena: 390 Kč
KR	-	Akční cena: 360 Kč

při	nákupu	2	ks	těchto	VZOROVANÝCH	
KOŠIL	(libovol.výběr	druhů,	velikostí,	KR	i	DR)
cena 760 Kč		/	za	dvojiciAKCE při	nákupu	2	ks	FLANELOVÝCH	KOŠIL	

(libovol.výběr	druhů,	velikostí)
cena 890 Kč		/	za	dvojiciAKCE
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funkční prádlo COOLTEX
COOLTEX	-	jemný	lehký	úplet	–	speciálně	upravený	pro	rychlý	odvod	potu	od	pokožky	–	za-
chová	tělu	komfortní	pocit	sucha,	rychleschnoucí	speciální	úplet	–	vhodné	jako	první	vrstva	
při	správném	„funkčním	vrstvení“	oblečení,	velikosti	trik	i	kalhot:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
triko	kr.	rukáv	- Akční cena: 420 Kč
triko	dr.	rukáv	-	Akční cena: 490 Kč
kalhoty:	-	Akční cena: 510 Kč

funkční prádlo THERMOTEX
THERMOTEX	–	silnější	úplet	se	stejnými	vlastnostmi	jako	COOLTEX	–	se	zvýšenou	
termoizolací,	vhodné	jako	první	vrstva	při	správném	„funkčním	vrstvení“	oblečení	
v	chladnějším	počasí,	velikosti	trik	i	kalhot:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
triko	dr.	rukáv:	Akční  cena: 530 Kč
kalhoty:	Akční cena: 540 Kč

triko BANNER - 	tmavě	zelené	a	oliv.	zelené
pevné	triko	z	jemného	kvalitního	úpletu	–	100%	
bavlna,	česaná	příze,	190	gr.,	tm.	zelené	triko		
s	potiskem:	BANNER,	oliv.	zelené	triko:	výšivka	
BANNER,	velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
cena: 260 Kč

triko DR	
pevné	triko	z	jemného	kvalit-
ního	úpletu	–	100%	bavlna,	
česaná	příze,	190	gr.,	dlouhý	
rukáv,	vyšší	límec,	
velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
Akční cena: 290 Kč			

rolák DR
pevný	rolák	z	jemného	kvalitního	
úpletu	–	100%	bavlna,	česaná	příze,	
190	gr.,	dlouhý	rukáv,	ohrnovací	
límec,	velikosti:	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL			
Akční cena: 320 Kč  	
	

triko černé
pevné	triko	z	jemného	kvalitního	
úpletu	–	100%	bavlna,	česaná	příze,	
190	gr,	velikosti:	S,	M,	L,	XL,	XXL		
cena: 220 Kč 		

ČEPICE, KLOBOUKY

čepice CASPEN
elegantní	čepice	s	podšívkou	a	s	
klima-membránou	-	všita	mezi	vrchní	
látku	a	podšívku	(nepromokavost/
prodyšnost	zevnitř),	štítek	ze	zelené	
kůže,	vzadu	stahovací	pásek,	velikost:	
uni	(tkanina:	CHERIS)
cena: 690 Kč
(s	klima-membránou)

čepice COMFORT
zimní	čepice	s	podšívkou	a	s	klima-
-membránou	-	všita	mezi	vrchní	
látku	a	podšívku	(nepromokavost/
prodyšnost	zevnitř),	s přírodní 
kožešinou	po	obvodu	–možno	ji	
odepnout	a	stáhnout	okolo	krku,	
velikosti:	57,	58,	59,	60,	61,	62	
(tkanina:	CHITON)
cena: 1590 Kč
(s	klima-membránou)

čepice HUNTER
praktická	pevná	čepice	se	
štítkem,	vzadu	stahovací	
pásek,	velikost:	uni	(tkani-
na:	BATEX)
cena: 190 Kč

čepice HORTON
elegantní	praktická	čepice	
se	štítkem,	uvnitř	vyztužené	
švy	našitou	páskou,	vzadu	
stahovací	pásek,	velikost:	
uni	(tkanina:	SILETEX)
cena: 360 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 320 Kč

čepice TREK
praktická	lehká	čepice	se	
štítkem,	uvnitř	vyztužené	
švy	našitou	páskou,	vzadu	
stahovací	pásek,	velikost:	
uni	(tkanina:	RIPSTOP)
cena: 330 Kč
BANNER VIP CLUB 
cena: 290 Kč

čepice PARK
praktická	pevná	čepice	
se	štítkem,	kombinace	
barev,	vzadu	stahovací	
pásek,	velikost:	uni	
(tkanina:	CHERIS)
cena: 340 Kč

klobouk 
HUNTER-Exclusive
elegantní	klobouk	s	podšívkou	a	
s	klima-membránou	-	všita	mezi	
vrchní	látku	a	podšívku	
nepromokavost/prodyšnost	ze-
vnitř),	široká	prošívaná	„střecha“,	
velikosti:	57,	58,	59,	60,	61,	62	
(tkanina:	CHITON)
cena: 780  Kč
(s	klima-membránou)

klobouk PRESTIGE
elegantní	klobouk	s	podšívkou	a	
s	klima-membránou	-	všita	mezi	
vrchní	látku	a	podšívku	
nepromokavost/prodyšnost	ze-
vnitř),	široká	prošívaná	„střecha“,	
velikosti:	57,	58,	59,	60,	61,	62		
(tkanina:	SILETEX)
cena: 760  Kč
(s	klima-membránou)
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NOVINKA

NOVINKA

FUNKČNÍ PRÁDLO, TRIKA

zimní fleece čepice
nákrčník/šála 
čepice s měkkou podšívkou		
z	bavlněného	úpletu,	
velikost:	uni
navlékací nákrčník:	
velikost:	uni	
(tkanina:	
POLAR	FLEECE-THERMO)
čepice: 140 Kč
nákrčník: 100 Kč

NOVINKA



38 trumpeta-povelka
trubka	pro	honce	i	pro	povely	na	ho-
nech-vyrobena	z	mosazného	plechu,	
kovový	náústek,	délka	21	cm
Akční cena: 290 Kč

šle s kapsama
široká	pevná	guma	(5	cm)		
s	kovovými	sponkami	pro		
připnutí	na	kalhoty,	kapsy	vpředu	
(na	doklady	apod.)
cena: 480 Kč

podložka pod psa 
polstrovaná	podložka,	možno	
sbalit,	s	popruhy,	rozměr	95	x	65	
cm	(tkanina:	BATEX)
Akční cena: 360 Kč

zimní holínky 
BANNER-Comfort
komfortní	holínky	se	4	mm	
silnou	zateplovací	vrstvou	
neoprénu,	krytou	textilní	
podšívkou,	stahovací	pásky,	
podrážka	s	protiskluzovou	
úpravou	a	se	zpevněním	v	
přední	části,	včetně	praktické-
ho	plastového	obalu	se	zipem
Akční cena: 1590 Kč

tašky CASTAL
praktická	taška	s	překlápěcím	„víkem“,	všita	vodone-
propustná	podšívka	(celoplošně),	uvnitř	další	2	menší	
kapsy	se	suchým	zipem,	nastavitelný	popruh	přes	
rameno	(tkanina:	CHITON)
Akční cena: 590 Kč

ponožky 
TREK-AKTIV
komfortní	měkké	pružné	
ponožky,	výborný	odvod	
vlhkosti	od	pokožky,	měkké	
polstrování	chodidla,	bavl-
na/polypropylen/Elastan
cena: 210 Kč

ponožky 
HUBERT-Thermo
měkké	zimní	ponožky,	za-
teplené-speciální	froté	úplet	
uvnitř,	bavlna/polypropylen
Akční cena: 70 Kč

ponožky 
HUBERT
komfortní	pružné	po-
nožky,	bavlna/Lycra
cena: 65 Kč

sedací vak HUBERT
vak	zapínaný	nazip	-	na	způ-
sob	spacího	pytle,	látkové	šle	
s	plastovými	přezkami,	silně	
zatepleno	–	silná	vrstva	PES	
rouna,	spodní	část	podšívky	z	
nepromokavé	tkaniny,	vpředu	
velká	kapsa	s	plyšem	uvnitř,	
oboustranně	rozpínatelný	
zip	zespodu	připrytý	légou,	
stahov.tkanice	v	horním	
okraji	(tkanina	LENZO	–	velmi	
odolné	bavlněné	plátno)

Akční cena: 2080 Kč

KVALITNÍ SPOLEČENSKÉ 
OBLEKY - KVALITNÍ 
MYSLIVECKÉ UNIFORMY 

Vzhled obleků respektuje myslivecké 
tradice - použití jako kvalitní klasická 
myslivecká uniforma. 

Materiál:	LOTAR	-	kvalitní	pevná	obleková	
tkanina,	složení:	45%	vlna,	55%	polyester.	
Tato	pevná	kvalitní	tkanina	zajišťuje	oděvům	
elegantní	vzhled,	má	kvalitní	úpravu	zabezpe-
čující	sníženou	mačkavost,	je	velmi	trvanlivá	a	
umožňuje	jednoduchou	údržbu.	

Velikosti: 48,	50,	52,	54,	56,	58,	60,	62	/27,	
28,	29	/106,	110,	114	(dle	aktuální	nabídky)
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sako HARALD
elegantní	klasické	sako,	lehká	podšívka,	
límec	”stojáček”-	v	přední	části	přetočený	
a	navazuje	na	klopy	saka,	vnitřní	část	límce	
je	z	látky	v	tmavě	zeleném	odstínu,	vnější	
kapsy	se	vsahem	lemovaným	látkou	tmavší	
barvy,	klopy	přichyceny	ozdobnými	knoflíky,	
zapínání	saka	na	dva	knoflíky,	malé	knoflíky	
na	rukávech,	tři	vnitřní	kapsy,	všechny	knoflí-
ky-kvalitní	imitace	parohu
cena: 4850 Kč

sako HUBERT 
elegantní	klasické	sako,	lehká	podšívka,	
límec	navazuje	na	klopy	saka,	vrchní	část	
límce-z	látky	v	tmavě	zeleném	odstínu,	tři	
kapsy	se	vsahem	lemovaným	látkou	tmavší	
barvy,	zapínání	na	tři	knoflíky,	malé	knoflíky	
na	rukávech,	tři	vnitřní	kapsy,	knoflíky-kvalitní	
imitace	parohu	
cena: 4760 Kč

kalhoty HARALD 
klasický	střih	společenských	kalhot,	v	pase	
složeny	záhyby,	lištové	kapsy	na	bocích	všity,	
zapínání	rozparku	na	zip,	vyztužený	pas,	zad-
ní	kapsa,	vpředu	zapínání	na	sponu	a	knoflík	
cena: 2330 Kč

Akce: k obleku zdarma společenská 
košile HARALD (dle výběru)

sako 
HARALD

sako 
HUBERT
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BANNER	s.r.o.
Vaníčkova	22
391	01		Sezimovo	Ústí	I
Česká	republika
	
tel.:	381	261	111,	381	263	080
fax:	381	261	000
e-mail:	info@banner-shop.cz
www.banner-shop.cz


