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dry Fast summer
c o L L e c t i o n

discoverers
andY SaYllor

29 let, foXborough (massachusetts)
Kategorie

objevitel
Kolekce použitá k dosažení výkonu

progress dry fast
výkon

OBJeveNÍ SeDmÉHO SvĚtaDÍlŮ

ANDYMU SAYLLOROVI SE PODAŘIL OBJEV, VE KTERÝ LIDSTVO UŽ NEDOUFALO. SVĚ-
TADÍLŮ BYLO POUZE ŠEST A ZDÁLO SE, ŽE JE TO KONEČNÉ ČÍSLO. NARŮSTAL POČET 
SEBEVRAŽD ZUBNÍM KARTÁČKEM, PROTOŽE PO RÁNU BÝVALY DEPRESE Z NEDO-
STATKU SVĚTADÍLŮ NEJHORŠÍ. AMERICKÝ NÁMOŘNÍK SE ROZHODL, ŽE PODNIKNE 
POSLEDNÍ ZOUFALÝ POKUS A NA STARÉM ŘECKÉM TANKERU VYPLUL. A OBJEVIL HO! 
KOUSEK OD NOVÉHO ZÉLANDU... KDE PŘESNĚ LEŽÍ, TO SE DOZVÍME, AŽ BUDE VYMÝ-

CENO PŮVODNÍ OBYVATELSTVO A SPOUSTA KLOKANŮ.
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Pro teplejší období roku jsme kolekci Dry Fast letos rozšířili o lehkou letní variantu. Tradiční 
rychleschnoucí polyesterový materiál jsme z rubové strany obohatili o polypropylen. Nová 
vzdušnější konstrukce úpletu tak díky polypropylenovému vláknu ještě lépe odvádí pot na lícní 
stranu, kde se velmi rychle vypaří. Díky tomu je pokožka v suchu a nepřehřívá se ani při zvýšené 
námaze. Pro delší antibakteriální odolnost je úplet opatřen úpravou Polygiene.

Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

dry fast summer collection  | sportswear

                                  DFs sCa                                    
Pánské tričko bez rukávů. Ploché švy • sleeveless tee • shirt o. Arm   
 80% polyester + 20% polypropylen s antibakteriální úpravou polygiene 

(m–XXl)

                                      DFs NKr                                      
Pánský nátělník s krátkým rukávem. Ploché švy • short sleeve tee  

• t-shirt   80% polyester + 20% polypropylen 
(m–XXl)



vysoce funkční prádlo z lehkého rychleschnoucího úpletu
s antibakteriální úpravou určené do vyšších teplot

|  dry fast summer collection

                                      DFs tKr                                      
Pánské triko s krátkým rukávem. Ploché švy • short sleeve tee  

• t-shirt   80% polyester + 20% polypropylen 
(m–XXl)

                                        DFs sKN                                        
Pánské boxerky. Ploché švy • boxer PAnts • boxer   80% polyester + 

20% polypropylen 
(m–XXl)



 05  04 vysoce funkční prádlo z lehkého rychleschnoucího úpletu
s antibakteriální úpravou určené do vyšších teplot

dry fast summer collection  |

                                          DFs tKrZ                                        
Dámské triko s krátkým rukávem • lADies short sleeve tee • DAmen t-shirt  

 80% polyester + 20% polypropylen 
(s–Xl)

                              DFs NBrZ                              
Dámské tílko. Ploché švy • lADies scooP neck tee • DAmen 

trägertop   80% polyester + 20% polypropylen 
(s–Xl)

                                        DFs NKrZ                                        
Dámský nátělník s krátkým rukávem • lADies short sleeve tee • DAmen 

t-shirt   80% polyester + 20% polypropylen 
(s–Xl)



dynamic
c o L L e c t i o n

pioneers
michail plutov

38 let, nižněkAmsk (rusko)
Kategorie
PrůkoPník

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress dynamic

výkon
PrvNÍ vÝStuP DO vOlNÉHO veSmÍru BeZ SKaFaNDru

RUSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM UVÍZL NA MRTVÉM BODĚ VE CHVÍLI, KDY NEBYLO JAS-
NÉ, ZDA ČLOVĚK MŮŽE PŘEŽÍT VE VESMÍRU BEZ SKAFANDRU A DÝCHACÍHO PŘÍSTRO-
JE. PROTOŽE KDYBY TO ŠLO, ZNAMENALO BY TO DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ NAD AMERIČANY A 
V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I VÝRAZNÉ ZLEVNĚNÍ VÝZKUMU (SKAFANDRY ŠITÉ V ČÍNSKÝCH 
TOVÁRNÁCH NEÚNOSNĚ PODRAŽILY)... NEŠLO TO. MICHAIL SE HRDINNĚ OBĚTOVAL 

A POSUNUL TAK LIDSKÉ POZNÁNÍ O MÍLOVÝ KROK VPŘED.
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dynamic collection  |

Dynamické prádlo pro volnost pohybu. Letní verze, letos opět v nových barvách, je symbiózou 
vysoce funkčního polyesteru a elastického Spandexu. Díky tomu je lehounká, vzdušná, rychle 
odvádí pot a díky vysoké elastičnosti se přizpůsobí všem pohybům těla. Spolu s promyšlenými 
střihy a plochými švy se tak tato kolekce stává ideálním základem funkčního šatníku mužů i žen.

Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

                                        DC DoCthor                                        
lehké Pánské tričko s krátkými rukávy. AnAtomický střih, rAglánové rukávy, Ploché švy. 

vysoce elAstický A funkční úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí  
• short sleeve tee • t-shirt   88% polyester + 12% spandeX 

(m–XXl)

                              DC DruiD                              
lehké Pánské tričko s krátkými rukávy A síťovinou nA záDech A v PoDPAží Pro lePší 

oDvětrávání. AnAtomický střih, rAglánové rukávy, Ploché švy. vysoce elAstický A funkční 
úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • short sleeve tee with mesh bAck 

PArt • t-shirt mit mesh-rücken   88% Polyester + 12% sPAnDex + síťovinA mesh 
(m–XXl)



|  dynamic collection

funkční prádlo pro dynamické aktivity za vedra, hicu i pohody. 
lehkost, elastičnost a funkce činící i těžkou námahu příjemnou.

                                                      DC Digger                                                      
lehké Pánské scAmPolo se síťovinou v PoDPAží Pro lePší oDvětrávání. AnAtomický rAglánový střih. vysoce elAstický 

A funkční úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • sleeveless tee • shirt o. Arm   
 88% polyester + 12% spandeX 

(m–XXl)

                                                  DC DemoN                                                  
ergonomické Pánské boxerky s PohoDlnou gumou v PAse A Plochými švy. vysoce elAstický A funkční úPlet  

• boxer PAnts • boxer   88% polyester + 12% spandeX 
(m–XXl)
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dynamic collection  |

funkční prádlo pro dynamické aktivity za mrazu, hicu i pohody. 
lehkost, funkce a pohodlí činící i těžkou námahu příjemnou.

                                                  DC Dart                                                  
lehké Pánské tričko se síťovinou v PoDPAží Pro lePší oDvětrávání. AnAtomický rAglánový střih. vysoce elAstický A 

funkční úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • short sleeve tee • t-shirt   
 88% polyester + 12% spandeX 

(m–XXl)

                                                  DC DiZZy                                                  
lehké Dámské tričko s krátkými rukávy. AnAtomický střih, rAglánové rukávy, Ploché švy. vysoce elAstický A funkční úPlet 

vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • lADies short sleeve tee • DAmen t-shirt   88% polyester + 12% spandeX 
(s–Xl)



|  dynamic collection

funkční prádlo pro dynamické aktivity za mrazu, hicu i pohody. 
lehkost, funkce a pohodlí činící i těžkou námahu příjemnou.

                              DC Dally                              
lehké Dámské tričko s krátkými rukávy A síťovinou nA záDech A v PoDPAží Pro lePší 

oDvětrávání. AnAtomický střih, rAglánové rukávy, Ploché švy. vysoce elAstický 
A funkční úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • lADies short 

sleeve tee with mesh bAck PArt • DAmen t-shirt mit mesh-rücken   88% polyester + 
12% sPAnDex + síťovinA mesh 

(s–Xl)

                                      DC Diggy                                      
lehké Dámské tílko se síťovinou v PoDPAží Pro lePší oDvětrávání. 

AnAtomický rAglánový střih. vysoce elAstický A funkční úPlet vhoDný jAko 
záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • lADies sleeveless tee • DAmen shirt 

o. Arm    88% Polyester + 12% sPAnDex + síťovinA mesh 
(s–Xl)
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dynamic collection  |

funkční prádlo pro dynamické aktivity za vedra, hicu i pohody. 
lehkost, elastičnost a funkce činící i těžkou námahu příjemnou.

                                                DC Dotty                                                
ergonomické kAlhotky s Plochými švy. vysoce elAstický A funkční úPlet • PAnties  

• PAnties   88% polyester + 12% spandeX 
(s–Xl)

                                                DC DaFFy                                                
lehké Dámské tričko se síťovinou v PoDPAží Pro lePší oDvětrávání. AnAtomický rAglánový střih. vysoce 

elAstický A funkční úPlet vhoDný jAko záklADní vrstvA Pro tePlejší obDobí • lADies short sleeve tee • DAmen 
t-shirt   88% Polyester + 12% sPAnDex + síťovinA mesh 

(s–Xl)



bike stuFF
c o L L e c t i o n

inventors
rolland fourche
112 let, nice (francie)

Kategorie
vynálezce

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress bike stuff

výkon
vyNaleZeNÍ CyKliStiCKÝCH BrÝlÍ

KDYSI DÁVNO, KDY JEŠTĚ CYKLISTIKA BYLA V PLENKÁCH, ALE SPORTOVNÍ OBLEČENÍ 
PROGRESS SE JIŽ VYRÁBĚLO, SI NADŠENÝ CYKLISTA ROLLAND FOURCHE VYRAZIL 
NA VYJÍŽĎKU. BYLY TO VŠAK TĚŽKÉ ČASY PRO PODOBNÉ NADŠENCE. TEHDY JEŠTĚ 
NEZDEVASTOVANÁ FRANCOUZSKÁ FAUNA DISPONOVALA TISÍCI DRUHY LÉTAJÍCÍCH 
ŽIVOČICHŮ, KTEŘÍ ÚTOČILI NA CYKLISTOVY OČI. A KDYŽ SE ROLLAND TEHDY VRÁTIL 
DOMŮ S OSMI KOLIBŘÍKY A DVĚMA SRŠNI ZABODENÝMI V OČNÍCH BULVÁCH, VYÚS-

TILY JEHO VZTEK A BOLEST K PŘEVRATNÉMU VYNÁLEZU.



Léto je hlavním cyklistickým obdobím, na které se těšíme už od prvního držkopádu na prvním 
spadaném listí. Pro to letošní jsme pro vás vytvořili zejména několik sad pohodových i závodnických 
dresů a elasťáků. Ty navíc můžete rozšířit ještě o rukavice, ponožky, volné bikové kraťasy a dámy, 
případně i nonkonformní chlapíci, i o bikovou sukni.

 13  12 Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

bike stuff collection  |

                                        BS Devil                                        
trojkombinAční multiDres. k záklADní bezrukávové verzi lze PřiDAt krátké nebo 

Dlouhé rukávy Dle PočAsí. ziPový rAglánový střih, 3 zADní kAPsy nA gumu + 1 nA ziP ykk, 
reflexní Potisky • cycling jersey with removAble long or short sleeves • rADtrikot m. 

abnehmbaren ärmeln   100% polyester 
(m–XXl)



|  bike stuff collection

kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

                              Bs riDer 3Q                              
Pánské 3/4-ní elAsťáky Do PAsu s vložkou, zDobené Plošným tiskem • 3/4 tights 
with cushion insert, PrinteD PArts • 3/4 rADhose mit PAD, beDruckt   80% pad 

+ 20% lycra  
(m–XXl)

                              Bs riDer jersey                              
Pánský Dres z funkčního mAteriálu zDobený Plošným tiskem. • PrinteD 

jersey tee • rADtrikot   serena: 100% pes 
(m–XXl)

                              Bs riDer shorts                              
Pánské elAstické krAťAsy Do PAsu s vložkou, zDobené Plošným 

tiskem • shorts with cusion insert, PrinteD PArts • kurze 
radhose mit pad, bedruckt   80% pad + 20% lycra 

(m–XXl)

                              Bs riDer BiB                              
Pánské elAstické krAťAsy s xAnDAmi Do PAsu s vložkou, 

zDobené Plošným tiskem • bib shorts with cushion insert 
• kurze trägerrADhose mit PAD   80% pad + 20% lycra 

(m–XXl)



 15  14 kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

bike stuff collection  |

            Bs aCtiv            
pánské cyklistické osmipanelové 

krAťAsy s vložkou. Ploché švy, reflexní 
Potisky, AntibAkteriální vložkA tmf 

• shorts with cusion insert • kurze 
radhose mit pad   ceylon: 80% pad + 

20% lycra 
(m–XXl)

            Bs aCtiv Np            
Pánské elAstické osmiPAnelové krAťAsy. 

Ploché švy, reflexní Potisky • shorts 
without cushion insert • kurze lAufhose  

 ceylon: 80% pad + 20% lycra 
(m–XXl)

            Bs reaCtiv            
pánské cyklistické osmipanelové 

tříčtvrťáky s vložkou. Ploché švy, 
reflexní Potisky, AntibAkteriální vložkA 
tmf • 3/4 tights with cushion insert • 

3/4 radhose mit pad   ceylon: 80% pad + 
20% lycra 

(m–XXl)

            Bs reaCtiv Np            
Pánské elAstické osmiPAnelové tříčtvrťáky. 

Ploché švy, reflexní Potisky • 3/4 tights 
without cushion insert • 3/4 rADhose   

ceylon: 80% pad + 20% lycra 
(m–XXl)



|  bike stuff collection

kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

            Bs Com BiB            
pánské cyklistické osmipanelové 

krAťAsy s vložkou A kšAnDAmi. Ploché 
švy, reflexní Potisky, AntibAkteriální 
vložkA tmf • bib shorts with cushion 

insert • kurze trägerrADhose mit 
pad   ceylon: 80% PAD + 20% lycrA • 

(m–XXl)

            Bs pro BiB            
Profi cyklistické osmiPAnelové krAťAsy s vložkou A 

síťovinovAnými kšAnDAmi. Ploché švy, reflexní Potisky, 
AntibAkteriální bezešvá vložkA tmf • bib shorts with 

cushion insert • kurze trägerrADhose mit PAD   
PowerlycrA: 75% PAD + 25% lycrA, síťovinA bielsA: 74% 

pad + 26% lycra
(m–XXl)

            Bs DetoX            
pánské rychleschnoucí bikové 

šortky. 2 boční volné kAPsy, 2 kAPsy 
nA ziP nA nohAvicích, rozePínání nA ziP, 

oPAsek. vnitřní ProDyšné oDePínAcí 
šortky s vložkou A ADhezními 

stehenními Pásky • freeriDe shorts 
with cushion insert • freeriDeshorts 

mit pad   94% nylon + 6% spandeX
(m–XXl)

                                                            Bs graCe jersey                                                            
Dámský Potištěný Dres z funkčního mAteriálu • lADies PrinteD jersey tee • DAmen rADtrikot   serena: 100% pes

(s–Xl)



 17  16 kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

bike stuff collection  |

                              Bs graCe shorts                              
Dámské elAstické krAťAsy Do PAsu s cyklovložkou • lADies shorts with cushion insert 

• kurze DAmenrADhose mit PAD   80% pad/ 20% lycra
(s–Xl)

                              Bs graCe 3Q                              
Dámské 3/4-ní elAsťáky Do PAsu s cyklovložkou • lADies 3/4 tights with cushion insert 

• 3/4 DAmenrADhose mit PAD   80% pad/ 20% lycra
(s–Xl)



|  bike stuff collection

kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

                              BS elle                              
Dámské cyklistické šestiPAnelové krAťAsy s vložkou. Ploché 

švy, reflexní Potisky, AntibAkteriální vložkA tmf • lADies 
shorts with cushion insert • kurze DAmenrADhose mit PAD  

 ceylon: 80% pad + 20% lycra
(s–Xl)

                              BS elle NP                              
Dámské elAstické šestiPAnelové krAťAsy. Ploché švy, 

reflexní Potisky • lADies shorts without cushion insert 
• kurze DAmenlAufhose   ceylon: 80% pad + 20% lycra

(s–Xl)

                              BS elleNiS                              
Dámské cyklistické šestiPAnelové tříčtvrťáky s vložkou. 
Ploché švy, reflexní Potisky, AntibAkteriální vložkA tmf • 

lADies 3/4 tights with cushion insert • 3/4 DAmenrADhose mit 
pad   ceylon: 80% pad + 20% lycra

(s–Xl)

                              BS elleNiS NP                              
Dámské elAstické šestiPAnelové tříčtvrťáky. Ploché švy, 

reflexní Potisky • lADies 3/4 tights without cushion insert 
• 3/4 DAmenlAufhose   ceylon: 80% pad + 20% lycra

(s–Xl)



 19  18 kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,  
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.

bike stuff collection  |

                              Bs graCe mitts                              
Dámské bezPrstové rukAvice s gelovými PlochAmi A silokonem nA 
DlAních • lADies cycling hAlf finger mitts with gel PAlm • DAmen 

radhandschuhe mit geleinlage
(Xs–l)

                              NomerCy shorts                              
Dámské bikové šortky s oDePínAcími elAsťáky s vložkou • lADies 

freeriDe shorts with cushion insert • DAmen freeriDeshorts mit PAD  
 94% nylon + 6% spandeX

(s–Xl)

                              NomerCy sKirt                              
biková sukně se všitými elAsťáky s vložkou • lADies bike 

skirt with cushion insert • DAmen rADrock mit PAD   sukně: 
suppleX: 90% polyamid + 10% spandeX; kalhoty: ceylon: 80% pad 

+ 20% lycra
(s–Xl)

                              Bs riDer mitts                              
Pánské bezPrstové rukAvice s gelovými PlochAmi A silokonem nA 

DlAních • cycling hAlf finger mitts with gel PAlm • rADhAnDschuhe mit 
geleinlage

(s–XXl)



outdoor stuFF
c o L L e c t i o n

sports legends
teddy vealer

22 let, tuscon (ArizonA)
Kategorie

sportovní legenda
Kolekce použitá k dosažení výkonu

progress outdoor stuff
výkon

SvĚtOvÝ reKOrD v rODeu

UŽ JAKO MALÉHO CHLAPCE ODKLÁDALI TEDDYHO JEHO RODIČE NA ZUŘIVÉHO BÝKA, 
KDYŽ POTŘEBOVALI ODEJÍT Z DOMU NEBO BÝT CHVILKU SAMI. NA CHŮVU CHUDÁ 
FARMÁŘSKÁ RODINA NEMĚLA, A TAK JEJÍ FUNKCI NAHRAZOVALA NĚMÁ TVÁŘ. A NE 
ŠPATNĚ! TEDDY TŘEBA DODNES NEŘEKL JEDINÉ SLOVO (NATOŽ SPROSTÉ). A TAK 
NENÍ DIVU, ŽE LETOS NA MISTROVSTVÍ USA V JÍZDĚ NA ZUŘÍCÍM BÝKU PŘEKONAL 
SVĚTOVÝ REKORD V JEJÍ DÉLCE. BÝK MUSEL BÝT V PRŮBĚHU SOUTĚŽE NA DVĚ HODI-

NY VYSTŘÍDÁN DVĚMA ZUŘÍCÍMI JEZEVCI KVŮLI VYČERPÁNÍ. GRATULUJEME!
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Jaro a léto, to je čas výletů, cest a expedic. Člověk užije oblečení, které je lehké, funkční, skladné, 
nemačkavé, rychleschnoucí, odolné a koneckonců i dobře vypadající. Tak přesně takové oblečení 
jsme si pro vás letos přichystali. Když pomineme velice kvalitní funkční barevná trička s různými 
motivy, která si můžete vzít téměř kamkoliv, máme tu spoustu kalhot, šortek, košil či šatů z 
rychleschnoucího odolného ripstopu. A k tomu ještě rozšířenou řadu bavlněných kalhot a šatiček.

Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

outdoor stuff collection  |

                              os juNiper                              
Pánské funkční tričko s Potiskem nA Prsou A nA záDech v bArvách černá, 
červená, šeDá • short sleeve tee with Printing; colours blAck, reD, grey 
• funktionsshirt mit Print fArbe: schwArz,rot,grAu   serena 100% pes

(m–XXl)

                              os rustiC                              
Pánské tričko s krátkým rukávem A corDurou nA rAmenech • mens short 

sleeve tee with corDurA shoulDers • funktionsshirt mit corDurA-schulter  
 100% pes
(m–XXl)



|  outdoor stuff collection

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              OS StrOmBOli                              
Pánská riPstoPová košile s krátkými rukávy • mens short sleeve shirt 

• kurzArmhemD   ripstop 100% pes
(m–XXl)
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outdoor stuff collection  |

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              os Bari                              
Pánské outDoorové riPstoPové krAťAsy • mens trekking shorts • trekkingshorts   ripstop 100% pes

(m–XXl)

                              os viCo                              
Pánské Dlouhé riPstoPové klAhoty • mens trekking trousers • trekkingshosen   ripstop 100% pes

(m–XXl)



|  outdoor stuff collection

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              os jasmiNe                              
Dámské funkční tričko v bArvách černá, červená A korálová, s Potiskem nA Prsou A nA záDech • lADies short 

sleeve tee with Printing; colours blAck, reD AnD corAl • DAmen funktionsshirt mit Print fArben: schwArz,rot, 
koral   serena 100% pes

(s–Xl)

                              os graZia                              
riPstoPové šAty s krátkými rukávy, ziP Do PAsu, Pásek • lADies short sleeve Dress, ziPPer till wAist, textile belt 

• kleiD m. rv unD gürtel   ripstop 100% pes
(s–Xl)
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outdoor stuff collection  |

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              os garDa                              
Dámské riPstoPové kAlhoty • lADies trousers • DAmenhosen

 ripstop 100% pes
(s–Xl)



|  outdoor stuff collection

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                os titCh                
Pánské volnočAsové šortky. rozePínání 
nA ziP A oPAsek, Dvě PřeDní volné kAPsy 
A jeDnA zADní nA ziP • mens checkereD 

shorts • kArierte shorts   65% bavlna 
+ 35% polyester

(m–XXl)

                os imp                
Pánské volnočAsové tříčtvrťáky. rozePínání nA ziP A 
oPAsek, Dvě PřeDní volné kAPsy A jeDnA zADní nA ziP • 
mens checkereD 3/4 trousers • kArierte 3/4 hosen  

 65% bavlna + 35% polyester
(m–XXl)

                os patCh                
Pánské volnočAsové kAlhoty. 
rozePínání nA ziP A oPAsek, Dvě 

PřeDní volné kAPsy A jeDnA 
zADní nA ziP, stAhovAcí nohAvice A 

zesílení nA kolenou A hýžDi • mens 
checkereD trousers • kArierte 

hosen   65% bavlna + 35% 
polyester

(s–XXl)

                              os Chess                              
Pánské kostkovAné kAlhoty s tiskem Přes zADní kAPsu • mens checkereD trousers • kArierte 

hosen   65% bavlna + 35% polyester
(s–XXl)
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outdoor stuff collection  |

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

              os BaCCara                
Dámské kostkovAné krAťAsy se třemi bočními kAPsAmi, DvěmA zADními kAPsAmi A tiskem nA zADní 

kAPse.• lADies checkereD shorts • kArierte DAmenshorts   65% bavlna + 35% polyester
(s–Xl)

              os ameNity              
Dámské letní šAty nA rAmínkA. kAPsA vPřeDu 
i vzADu. rAmínkA jsou nAstAvitelná • lADies 
checkereD sleeveless Dress • kAriertes 

ärmelloses kleid   65% bavlna + 35% 
polyester

(s–Xl)

            OS ellura              
šAty s krátkým rukávem, celorozePínAcí 
nA knoflíky, se DvěmA kAPsAmi nA Prsou 
A DvěmA bočními kAPsAmi. kulAtým tiske 
Přes kAPsu, Pásek • lADies checkereD 

short sleeve dress, buttons, teXtile belt 
• kAriertes kurzArmkleiD, textilgürtel  

 65% bavlna + 35% polyester
(s–Xl)



|  outdoor stuff collection

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              os ZasKar                              
Pánské krAťAsy z Pružného rychleschnoucího nylonu. Do hor, jungle 

i Do městA. Dvě PřeDní A zADní volné kAPsy, vPrAvo kAPsA nA ziP A nA 
mobil. rozePínání tAktéž nA ziP A nA oPAsek • mens trekking shorts 

• trekkingshorts   94% nylon + 6% spandeX
(m–XXl)

                              os KaraKoram                              
Pánské kAlhoty z Pružného rychleschnoucího nylonu. Do hor, PrAlesA i Do 

jungle velkoměstA. Dvě volné PřeDní kAPsy, vzADu jeDnA volná A jeDnA nA 
ziP. A nA bocích tAké Po jeDné kAPse. rozePínání nA ziP A zAPínání nA oPAsek. 
nohAvice lze ohrnout A zAjistit nA knoflík, kolenA jsou tvArovAná. ziPy ykk 

• mens trekking trousers • trekkinghose   94% nylon + 6% spandeX
(m–XXl)

                              os ChaDar 3Q                              
Pánské tříčtvrteční trekkingové kAlhoty se seDmi A jeDnou skrytou kAPsou, oDePínAcími 
rozePínAcími nohAvicemi, Páskem A AnAtomickým tvArováním nA kolenA • mens trekking 

3/4 trousers • 3/4 trekkinghose   94% nylon + 6% spandeX
(m–XXl)

                              os ChaDar                              
pánské trekkingové kalhoty se sedmi a jednou skrytou kapsou, odepínacími 

rozePínAcími nohAvicemi, Páskem A AnAtomickým tvArováním nA kolenA 
• mens trekking trousers with removAble short or long legs (ziPPers) 

• trekkinghose, vAriAble beinlänge   94% nylon + 6% spandeX
(m–XXl)
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outdoor stuff collection  |

oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého 
počasí. trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.

                              os sagarmatha shorts                              
Dámské rychleschnoucí krátké kAlhoty s Pěti kAPsAmi • lADies trekking 

trousers • DAmen trekkingshose    94% nylon + 6% spandeX
(s–Xl)

              os sagarmatha              
Dámské kAlhoty z Pružného rychleschnoucího 
nylonu. Do koPců, nížin i nA vesnici. Dvě volné 
PřeDní kAPsy, Dvě zADní se zAPínáním nA Druky. 
A nA bocích tAké Po jeDné kAPse. rozePínání nA 
ziP A zAPínání nA oPAsek. nohAvice lze ohrnout 
A zAjistit nA knoflík. ziPy ykk • lADies trekking 
shorts • DAmen trekkingshorts   94% nylon 

+ 6% spandeX
(s–Xl)

                              os sagarmatha 3Q                              
Dámské rychleschnoucí tříčtvrteční kAlhoty s Pěti kAPsAmi A stAhovAcí 
šňůrkou nA konci nohAvic • lADies trekking 3/4 trousers • DAmen 3/4 

trekkinghose   94% nylon + 6% spandeX
(s–Xl)



deti
c o L L e c t i o n

inventors
muriel lemuri

55 let, jakarta (indonésie)
Kategorie

hrdinka
Kolekce použitá k dosažení výkonu

Progress Děti
výkon

NeJvĚtŠÍ SvĚtOvÁ matKa

KDYŽ BYLO MURIEL 11 LET, PŘIVEDLA NA SVĚT SVÁ PRVNÍ DVOJČATA. A MOŽNÁ JIŽ 
TEHDY JI NAPADLO STÁT SE PROFESIONÁLNÍ SPORTOVKYNÍ V ROZENÍ DĚTÍ. JE TO DIS-
CIPLÍNA S NEJVĚTŠÍ KONKURENCÍ NA SVĚTĚ A V CHUDÝCH ZEMÍCH TŘETÍHO SVĚTA 
K NÍ UPÍNAJÍ NADĚJE MILIÓNY DÍVEK. PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA VŠAK ČEKÁ JEN NA 
POUHÝ ZLOMEK TĚCH NEJTALENTOVANĚJŠÍCH. LETOS MURIEL PORODILA 88. PO-
TOMKA A STALA SE TAK SVĚTOVOU REKORDMANKOU. A PO CELOU DOBU JI PODPO-

RUJE FIRMA PROGRESS DODÁVKAMI DĚTSKÉHO FUNKČNÍHO PRÁDLA.



 31  30 

Děti collection  |

I u dětí jsme se podívali na jejich šatníčky a přidali tam pár novinek, které se jim budou nejen 
přes léto hodit. K dospělácké bikové kolekci ladící dresy a rukavice, outdoorová trička a kalhoty a 
několikero fuknčích triček a trik, po kterých byla sháňka.

Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

                                      Dt paNCy                                      
Dětské funkční triko s krátkým rukávem A Potiskem zePřeDu A zezADu • kiDs short 
sleeve tee with Printing; colours reD, lt.blue AnD corAl • kinDer funktionsshirt  

 serena: 100% pes
(116–164)

                                      Dt Droppy                                      
Dětský cyklistický Dres s Potiskem • kiDs jersey tee  • kinDer 

fahrradtrikot   serena: 100% pes
(116–164)



|  Děti collection

to nejlepší pro naše potomky  
v nekompromisní kvalitě provedení materiálu, střihů i designů.

                                                  Dt jumpy                                                  
Dětské Potištěné triko z DryfAstu s AntibAkteriální úPrAvou • kiDs short sleeve tee - Dry fAst summer 

• kinDer sommer funktionsshirt   80%polyester + 20% polypropylen
(116–164)

                                                  Dt patCh KiDs                                                  
Dětské kostkovAné kAlhoty • kiDs checkereD trousers • kinDer lAnge hose   65% cotton + 35% polyester

(116–164)
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Děti collection  |

to nejlepší pro naše potomky  
v nekompromisní kvalitě provedení materiálu, střihů i designů.

                              Dt KiDs mitts                              
Dětské cyklistické bezPrstové rukAvice • kiDs hAlf finger cycling 

mitts • kinDer fAhrrADhAnDschuhe
(Xs, s, m)

                                                  Dt DuNDee                                                  
Dětské triko z DynAmicu s krátkým rAglánovým rukávem • kiDs short sleeve tee - DynAmic • kinDer funktionsshirt  

 88% polyester + 12% elastan spandeX
(116–164)



ostatni noVinky
c o L L e c t i o n

inventors
johann eyijckens

62 let, trottelDAm (nizozemsko)
Kategorie
vynálezce

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress ostatní novinky

výkon
vyNÁleZ KlONOvÁNÍ ČÁStÍ liDSKÉHO tĚla

PROFESOR EYIJCKENS UŽ MĚL PLNÉ ZUBY KLONOVÁNÍ OVCÍ, JEJICHŽ NEUSTÁLE 
ZVĚTŠUJÍCÍ SE STÁDO MU OŽÍRALO VZÁCNÉ TULIPÁNY NA PŘEDZAHRÁDCE JEHO 
TROTTELDAMSKÉHO DOMKU. BYL TO SNAD VZTEK NAD ZMAŘENOU ZAHRADNICKOU 
PRACÍ, KTERÝ PŘINESL LIDSTVU NEVÍDANÝ OBJEV. DNES NÁM JIŽ PŘIPADÁ BĚŽNÉ, 
KDYŽ SI TŘEBA HOROLEZEC PŘÍMO NA SKÁLE MŮŽE NAKLONOVAT UMRZLÝ PRST, ALE 

VĚZTE, ŽE PŘED NEDÁVNEM TO JEŠTĚ MOŽNÉ NEBYLO.
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Mimo předcházející hojně onovinkované kolekce jsme drobnými příspěvky pocukrovali taktéž i ty 
ostatní. Za zmínku stojí nové ponožky, a to jak běžecké, tak cyklistické, anebo malá tělocvičnová 
sadička pro dámy a slečny.

Slovo odborníka  
na funkční a sportovní oblečení

ostatní novinky collection  |

                              ml NBrZ                              
Dámský nátělník bez rukávů, Ploché švy • lADies scooP neck tee • DAmen 

trägertop   100% mikropolypropylen
(s–XXl)



|  ostatní novinky collection

přehlídka věcí, které jsme pro vás vyrobili,  
abyste z nich měli radost.

                                                            tr FioNa                                                            
Dámské tílko s ozDobným zAvAzováním zA krkem A florálním motivem nA PřeDní strAně • lADies sleeveless 

tee • DAmenshirt o. Arm   90% padh suppleX + 10% lycra
(s–Xl)

                                                            tr Filaga                                                            
Dámské 3/4 legíny • lADies 3/4 leggins • DAmen 3/4 leggings   90% padh suppleX + 10% lycra

(s–Xl)
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ostatní novinky collection  |

přehlídka věcí, které jsme pro vás vyrobili,  
abyste z nich měli radost.

                                                              p Footie                                                              
lehké letní Ponožky • footie socks • footies   65% bavlna + 17% elastan + 18% polypropylen

(3–5, 6–8, 9–12)

                              p riDer                              
Pánské cyklistické Ponožky • biking soks • rADsocken   

 53% bavlna + 15% elastan + 32% polypropylen
(3–5, 6–8, 9–12)

                              p graCe                              
Dámské cyklistické Ponožky • lADies biking soks • DAmen  

radsocken   60% bavlna + 10% elastan + 30% polypropylen
(3–5, 6–8, 9–12)

                                        p spriNt                                        
multisPortovní Ponožky • universAl sPorting soks • universelle sPortsocken   50% bavlna + 10% elastan + 35% polypropylen + 5% polyamid

(3–5, 6–8, 9–12)



kontaktyudrzba
m a i n t e n a n c e

ÚDržbA NAšeho – NyNí JIž vAšeho – obLeČeNí Je vceLKu NeNároČNá, 
A To DíKy ToMu, že Se obLeČeNí NeMAČKá A rychLe SchNe. PřI 
ošeTřováNí Se řIďTe PrAcíMI SyMboLy, KTeré JSou NA KAžDéM 
výrobKu. 
ZáKLADNí PrAvIDLA Pro PrANí v TePLe DoMovA:
•  PoZorNě SI PřeČTěTe eTIKeTu Se SyMboLy ÚDržby NATIšTěNou, Nebo 

NAšITou NA PráDLe. 
• obLeČeNí PerTe v PrAČce ve voDě TePLé MAxIMáLNě 40 °c. 
• PoužíveJTe běžNý PrAcí ProSTřeDeK. 
•  NePoužíveJTe AvIváž, Může ZPůSobIT SNížeNí KAPILárNího výKoNu 

vLáKNA. 
•  TerMoPráDLo PerTe NAruby. ZIPy, ZKrAcovAČe Nebo PLASTIcKé 

NášIvKy Mohou ZPůSobIT u JeMNěJších PLeTeNIN ZATržeNí. 
• TerMoPráDLo MůžeTe žDíMAT v PrAČce. 
•  PoKuD JSTe Muž A výše uveDeNéMu ZPůSobu PrANí NeroZuMíTe, 

DeJTe PráDLo vyPrAT rADěJI Své MANžeLce ČI MATce, PříPADNě Se 
řIďTe PoKyNy uveDeNýMI Níže...

ZáKLADNí PrAvIDLA Pro PrANí v PříroDě:
•  obLeČeNí STAČí ruČNě vyPrAT I ve STuDeNé voDě (v JAKé JINé, že?) A 

vyžDíMAT. 
•  DíKy ToMu, že NáMI užívANá vLáKNA NeMAJí TéMěř žáDNou 

NASáKAvoST, rychLe SchNou - STAČí JeJ TeDy PřehoDIT PřeS věTev 
(PoZor NA šíPKy, MALINy APoD.), PříPADNě PřeS šňůru oD STANu. 

•  PřI PrANí v řece ČI JeZeře DáveJTe PoZor Ať NeuKLouZNeTe Po 
MýDLu S JeLeNeM, Neb bySTe ZbyTeČNě vyPrALI všechNo vAše 
obLeČeNí NAJeDNou. AČ To TAK NA PrvNí PohLeD MožNá NevyPADá, 
oPrAvDu Se vAše PráDLo vyPere SNáZe, PoKuD SI JeJ PřeD TíM 
SvLeČeTe. 

•  I KDyž Se v PříroDě JeDNá v PoDSTATě o „ČISTou šPíNu“, NePerTe 
obLeČeNí TAM, KDe bySTe TouTo JINAK bohuLIbou ČINNoSTí MohLI 
ubLížIT ČI ušKoDIT MíSTNí FLóře A FAuNě. 

•  voDu NA PITí A vAřeNí roZhoDNě NAbíreJTe ProTI ProuDu!

MAINTAINANce oF our - ALreADy your - cLoThINg IS quITe eASy, 
Due To The FAcT, The weAr IS wrINKLe-reSISTANT AND Dry FAST. 
by MAINTAINANce FoLLow wAShINg SyMboLS LAbeLS PuT oN every 
ProDucT.
bASIc ruLeS For hoMe wAShINg:
•  reAD cAreFuLLy The LAbeL wITh MAINTAINANce SyMboLS PrINTeD 

or STIcheD oN weAr. 
•  wASh cLoThINg IN A wAShINg MAchINe IN wATer MAxIMuM 40°c 

wArM. 
•  uSe orDINAry DeTergeNT. 
•  Do NoT uSe coNDITIoNerS, cAN cAuSe reDucTIoN oF cAPILLAry 

FIbre ouTPuT. 
•  wASh The weAr INSIDe ouT. ZIPPerS, DrAw corDS or PLASTIc 

LAbeLS cAN cAuSe A TIcK oFF by very FINe KNITS. 
•  you cAN wrINg The weAr IN The wAShINg MAchINe. 
•  IF you Are A MAN AND you Do NoT uNDerSTAND The wAy oF wAShINg 

MeNTIoNeD Above, LeT your wIFe or MoTher Do IT or you cAN 
FoLLow INSTrucTIoNS beLow...

bASIc ruLeS For wAShINg IN NATure:
•  cLoTheS cAN be wASheD by hAND eveN IN coLD wATer AND TheN 

wrINgeD. 
•  Due To ALMoST No FIbre SoAKINg AbILITy, They Dry FAST- IT IS gooD 

eNough To hANg IT over A brANch (NoT wILD-roSe, rASPberry, 
eTc.), or  over A TeNT roPe. 

•  by wAShINg IN A rIver or A LAKe be cAreFuLL NoT To SLIP oN 
A SoAP becAuSe oF wAShINg ALL your cLoTheS AT A TIMe TheN. 
however IT DoeSN´T LooK AT FIrST gLANce, your cLoTheS cAN be 
wASheD More eASILy IF you TAKe IT oFF FIrST. 

•  IN NATure IT IS ALL AbouT „cLeAN DIrT“, Do NoT wASh IT, where IT 
MIghT hurT or hArM LocAL FLorA or FAuNA. 

•  DrINKINg wATer ScooP ouT DeFINITeLy DowN uP The rIver!

žeNy / woMeN xS S M L xL xxL

MužI / MeN xS S M L xL xxL

výšKA PoSTAvy / SIZe 152-158 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190 A více

obvoD hruDNíKu / cheST 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116 A více

obvoD PASu / wAIST 58-66 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106 A více

obvoD boKů / hIPS 70-78 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118 A více



kontakty
p r o g r e s s

slovensko
vereDA SPorT s.r.o.
rozkvet 2012/32
017 01 Považská bystrica 
Slovensko
Tel.: +421 907 892 032 
Tel.: +421 905 678 894 
Fax: +421 424 361 464
info@progress-sk.sk 
www.progress-sk.sk 

německo a slovinsko
cheyeNNe-SPorT
wallgärtenstr. 12 
D-76661 Philippsburg 
Deutchland
Tel.: +49 7256 94308 
Fax: +49 7256 94307 
info@cheyenne-sport.de 
www.cheyenne-sport.de 

polsko
ALPIN bIKe
Krzysztof Polak
Tel.: +48 (0) 661 429 440
Fax: +48 (032) 797 14 81
info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

maďarsko
TIbor gyÖrI
hribová 19
945 01  Komárno
Slovensko
Tel.: +421 903 366 402
Fax: +421 357 741 739
tiborgyori@post.sk

francie
PASSIoN NATure
Z.A. Labaury-baudan
25 rue gay Lussac
33127 St Jean d‘Illac
France
Tel.: +33 556 930 770
contact@passionnature.fr
www.passionnature.fr

holandsko
hANS burgerSDIJK
Dolderstraat 8,
6706 Je wageningen
Netherlands
Tel.: +31 317 411 080
info@burgersdijk.nl

švýcarsko
bASISrAuSch gMbh
Sägestrasse 26  
bilten 8865
Switzerland
Tel.: +41 765 693 332
kick@basisrausch.ch
www.basisrausch.ch
     
velká británie a irsko
Josef Keil
Sales representative for uK & Ireland 
61 Pretoria road North
London
N18 1eu
t: +44 (0) 7949 196454
e: shop@g2outdoor.com
w: www.g2outdoor.com
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