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MLs NSC
Pánské scampolo s námořnickým 
proužkem, ploché švy. • Sleveless 
Tee. • Shirt o. Arm.

• 100% PP • M–XXL

• PROUŽEK MODRÁ–BÍLÁ

MLs NKR
Pánské tričko s  námořnickým 
proužkem, ploché švy. • Short sleeve 
Tee. • T–Shirt

• 100% PP • M–XXL

• PROUŽEK MODRÁ–BÍLÁ

MLs NBRZ
Dámské tílko s  námořnickým 
modrobílým proužkem, ploché švy. 
• Ladies scoop neck Tee. • Damen 
Trägertop

• 100% PP • S–XL

• PROUŽEK MODRÁ–BÍLÁ

MLs NKRZ
Dámské tričko s námořnickým 
modrobílým proužkem, ploché 
švy. • Ladies sleeveless Tee.• Da-
men T–Shirt

• 100% PP • S–XL

• PROUŽEK MODRÁ–BÍLÁ

ML NBR
Nátělník bez rukávů, ploché švy. 
• Sleveless scoop neck. • Unterhemd.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• BÍLÁ
• ČERNÁ

ML NKOZ
Dámská košilka, ploché švy. • La-
dies underwaist. •  Damen Spa-
ghettitop.

• 100%

• POP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ

ML NBRZ
Dámský nátělník bez rukávů, 
ploché švy. • Ladies scoop neck 
Tee. Damen T–Shirt.

• 100% PP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ

ML NKRZ
Dámský nátělník s krátkým ru-
kávem, ploché švy. • Ladies short 
sleeve Tee. • Damen T–Shirt.

• 100% PP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ
• ČERVENÁ

ML NDRZ
Dámský nátělník s dlouhým ru-
kávem, ploché švy. • Ladies long 
sleeve Tee. • Damen Langarmshirt.

• 100% PP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ
• ČERVENÁ

ML NROZ
Dámský rolák s dlouhým rukávem, 
ploché švy. • Sleveless scoop neck. 
• Unterhemd.

• 100% PP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ
• ČERVENÁ

ML SDNZ
Dámské dlouhé spodky, ploché 
švy. • Ladies tights. • Damen Lange 
Unterhosen.

• 100% PP • S–XXL

• BÍLÁ
• ČERNÁ
• ČERVENÁ

ML NKR
Nátělník s  krátkým rukávem, 
ploché švy. •  Short sleeve Tee. 
• Funktions T–Shirt.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• BÍLÁ
• ČERNÁ

ML NDR
Nátělník s  dlouhým rukávem, 
ploché švy. • Long sleeve Tee. • Lan-
garmshirt.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• BÍLÁ
• ČERNÁ

ML NRO
Pánský rolák s dlouhým rukávem, 
ploché švy. • Long sleeve Tee. • Lan-
garmshirt.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• ČERNÁ

ML SKN
Krátké pánské spodky, ploché švy. 
• Boxer pants. • Boxer.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• ČERNÁ

ML SDN
Dlouhé pánské spodky, ploché švy. 
• Tights. • Lange Unterhosen.

• 100% PP • M–XXL

• MODRÁ
• ČERNÁ

Kluk z Vysočiny, který závodně dělá běžecké lyžovaní a jako 
doplněk se věnuje běhu, cyklistice, kolečkovým lyžím a dalším 
sportům. 3 × 2. místo český pohár, 3 × 3. místo český pohár 
a Mistrovství České republiky v běhu na lyžích.

MICROLIGHT
Ať píchám hůlkami do firnu, či zrovna držím pádlo, zbožňovat musím 
tu firmu, co vyrábí tohleto prádlo! Vždy se tak cítím v suchu, teple 
i bezpečí. Microlight, ten prostě přesvědčí. Perfektní ploché švy 
a super střihy, dokonalé jak čerstvá stopa rolby, prádlo tak nemá 
jediné pihy, pro mne již není jiné volby.

Elastic and nicely soft versatile clothes quickly removes sweat 
during all kinds of sports activities. Polypropylene microfibre helps 
to naturally regulate the body temperature. You will not even notice 
the anatomical pattern and flat seams.

Diese elastische und angenehm weiche Unterwäsche transportiert 
den Schweiß schnell weg von der haut. die Microfaser Polypropylen 
reguliert auf natürliche Art die Körpertemperatur. selbstverständ-
lich ist auch diese Serie mit anatomischen schnitten und elastischen 
nähten gearbeitet, die sie überhaupt nicht spüren werden.

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
Milí zákazníci a přátelé aktivního života. Připravili jsme vám průřez tím nejlepším, co jsme pro vás celý předešlý půlrok horečně připravovali. Jak již ale možná 
tušíte, něco je jinak. … Letošní katalog, který právě držíte v ruce, už totiž není jen o přednostech našich funkčních materiálů, střihů a pružných anatomických 
švů, ale poprvé se z něj budete moci také dozvědět zajímavá a mnohdy snad i netušená fakta o sportovcích, kteří v oblečení Progress den co den atakují hranice 
možností obyčejných smrtelníků. A to nejen na poli fyzické udatnosti, ale také vytříbeného ostrovtipu, mnohdy dokonce v básnickém ladění! Několik z mnoha 
špičkových sportovců, které si Progress klade za čest sponzorovat, bylo ochotno podělit se s námi — a hlavně s vámi — o svou literární (či básníkovu) vlohu a při-
pravilo texty, které zde otiskujeme. Slova drsných mužů a sličných žen, přetavená sportem a hrdinskými výkony nad kterými my všichni v Progressu smekáme.

Sportovci, kteří se zásadním způsobem zasadili o vznik tohoto katalogu:

Jan Trávníček • anna ZásTěrová • Pavlína ZásTěrová • Tomáš ZásTěra • Galaxy cyklošvec Team • Jan chouTka • Jakub skála • Jiří ročárek 
• Jakub švanda • simona vykoukalová • rm Team • hynek kura • michal Záděra • lucie Záleská • Jan seidl • kuba říha • Jaroslav brynda • václav 
meTlička • Pavel dorT • adam ProcháZka • Pavel ProcháZka • ac sParTa cyclinG Team• Pražské Píče

JAN CHOUTKA 

HYNEK KURA

Kanoista srdcem i tělem z Hradce Králového. V létě je všude, kde to teče. Užívá si pohodu kolem vody a pádlování, ať už je kosa 
a  prší nebo svítí slunce. Přes zimu se ze něj stává běžec na lyžích a zdvihač železa v posilovně. 2012 – 5. místo Mistrovství Evropy, 
2012 – 2. místo kayakcross AWP world series.

Bez Progressu do zimy nevlezu. 
A když je zimA A je mráz, s věcmA 
od Progressu to jde snáz.

Ať už Pádlem čeřím vodu neBo nA Běžkách Brázdím 
hory – nA to si vezmu Progress, to jAko sorry.



DC Worry
Pánské triko se stojáčkem s asymet-
rickým zipem, dlouhý rukáv. • Long 
sleeve Tee, asymetric zip–opening 
high neck. • Rolli mit asimetric Zip.

• 63% polyester, 26% bambus, 11% 
elastan spandex • M–XXL

• ČERNÁ/PETROL/ORANŽ.PROŠITÍ
• PETROL / SV.MODRÉ PROŠITÍ

DC Dona
Dámské kalhotky s vyšším pasem. 
• Higher panties. • Hoch Panties.

• 88% polyester, 12% elastan Span-
dex • S–XXL

• ČERNÁ

DFc NRZZ
Dámský stojáček na zip. Dlouhé 
rukávy, raglánový střih, ploché 
švy. • Ladies long sleeve Tee, zip–
opening high neck. • Damen Rolli 
mit Zip.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

DFc NKRZ
Dámské tričko s krátkými ruká-
vy. Raglánový střih, ploché švy. 
• Ladies short sleeve Tee. • Damen 
T–Shirt.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

DFc NRZ
Pánský stojáček na zip. Dlouhé 
rukávy, raglánový střih, ploché 
švy. • Long sleeve Tee, high neck. 
• Rolli mit Zip.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENO–BÍLÉ PROŠITÍ
• ČERVENÁ / ČERNÁ/ŽLUTÉ PROŠITÍ

DFc NKR
Triko s krátkými rukávy. Ragláno-
vý střih, ploché švy. • Short sleeve 
Tee. • T–Shirt.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENO–BÍLÉ PROŠITÍ
• ČERVENÁ / ČERNÁ/ŽLUTÉ PROŠITÍ

DFc SDNZ
Dámské dlouhé spodky. Anato-
mický střih a ploché švy. • Ladies 
tights. • Damen Lange Unterhosen.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

DFc NDRZ
Dámské tričko s dlouhými ruká-
vy. Raglánový střih, ploché švy. 
• Ladies long sleeve Tee. • Damen 
Langarmshirt.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

DFc SDN
Pánské dlouhé spodky. Anatomic-
ký střih, široká a pohodlná guma 
v pase, ploché švy. • Tights. • Lange 
Unterhosen.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENO–BÍLÉ PROŠITÍ
• ČERVENÁ / ČERNÁ/ŽLUTÉ PROŠITÍ

DFc NDR
Triko s dlouhými rukávy. Raglánový 
střih, ploché švy. • Long sleeve Tee. 
• Langarmshirt.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENO–BÍLÉ PROŠITÍ
• ČERVENÁ / ČERNÁ/ŽLUTÉ PROŠITÍ

DC Dizzy
Lehké dámské tričko s krátkými 
rukávy. Anatomický střih, raglá-
nové rukávy, ploché švy. Vysoce 
elastický a funkční úplet . • Ladies 
short sleeve Tee. • Damen T–Shirt.

• 88% PES + 12% Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / ČERNÉ PROŠITÍ

DC Dart
Lehké pánské tričko se síťovinou 
v podpaží. Anatomický raglánový 
střih. Vysoce elastický a funkční 
úplet vhodný jako základní vrstva 
pro teplejší období. • Short sleeve 
Tee with mesh. • T–Shirt mit Mesh.

• 88% PES + 12% Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / SV. PETROL.
• SV. PETROL. / ČERNÁ

DC Docthor
Lehké pánské tričko s krátkými 
rukávy. Anatomický střih, raglá-
nové rukávy, ploché švy. Vysoce 
elastický a funkční úplet vhodný 
jako základní vrstva pro teplejší 
období. • Short sleeve Tee. • T–Shirt.

• 88% PES + 12% Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / SV. PETROL. PROŠITÍ
• SV. PETROL. / ČERNÉ PROŠITÍ

DC Daffy
Lehké dámské tričko se síťovinou 
v podpaží. Anatomický raglánový 
střih. Vysoce elastický a funkční 
úplet. • Ladies short sleeve Tee. 
• Damen T–Shirt.

• 88% PES + 12% Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÁ
• FIALOVÁ / ČERNÁ

DC Diggy
Lehké dámské tílko se síťovinou 
v podpaží. Anatomický raglánový 
střih. Vysoce elastický a funkční 
úplet vhodný jako základní vrstva 
pro teplejší období. • Ladies slee-
veless Tee. • Damen Shirt o. Arm.

• 88% PES + 12% Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÁ
• FIALOVÁ / ČERNÁ

DC Waran
Pánský rolák na zip. Ploché švy, 
prodloužená záda, vysoký teplý 
rolák se zipem YKK a rukávy s ot-
vory na palce. Elastický a teplý 
materiál s vynikajícím odvodem 
potu a dlouhou antibak. odolností. 
• Long sleeve Tee, zip–opening high 
neck. • Rolli mit Zip.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / PETROL. / ORANŽ.PROŠITÍ
• PETROL. / SV. MODRÉ PROŠITÍ

DC Demon
Ergonomické pánské boxerky s po-
hodlnou gumou v pase a plochými 
švy. Vysoce elastický a funkční 
úplet. • Boxer pants. • Boxer.

• 88% PES + 12% Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / SV. PETROL.
• SV. PETROL. / ČERNÁ

DC Wizard
Pánské triko s dlouhým rukávem 
vhodné jako první izolační vrstva 
do chladnějších podmínek. Ploché 
švy, otvory na palce. Pružný a teplý 
materiál s vynikajícím odvodem 
potu a dlouhou antibak. odolností. 
• Long sleeve Tee. • Langarmshirt.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / PETROL. / ORANŽ.PROŠITÍ
• PETROL. / SV. MODRÉ PROŠITÍ

DC Digger
Lehké pánské scampolo se síťovi-
nou v podpaží. Anatomický ragláno-
vý střih. Vysoce elastický a funkční 
úplet vhodný jako základní vrstva 
pro teplejší období. • Sleeveless Tee. 
• Shirt o. Arm.

• 88% PES + 12% Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / SV. PETROL.
• SV. PETROL. / ČERNÁ

DC Dotty
Funkční kalhotky s krátkou noha-
vičkou. Ergonomický 3D úplet kom-
binuje podpůrné a vysoce funkční 
oblasti pro co nejvyšší pohodlí. 
• Panties. • Panties.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ
• FIALOVÁ

DRYFAST
Už jako malý kluk, co sedlal Sobi 20, jsem jezdil často na krev, až 
se mi chtělo zvracet. Od té doby co vozím Dry Fast z Progressu, už 
jídlo do cíle donesu. V tom prádle je mi tak skvěle, že nosím jej na 
celém těle. Má jemné střihy a anatomický úplet. Též ploché švy, až 
jsem to trochu PPlet!

Time–proven classic underwear of first layer provides the best 
functions of functional polyester. Anatomical cuts were artfully 
adapted to the uniq ue characteristic of the used fabric. Flat, com-
fortable seams are commonplace.

Unser bereits lange erprobter und bewährter Klassiker für die 
erste Bekleidungsschicht bietet ihnen Hochfunktionelles Polyester. 
anatomische Schnitte und flache nähte sind eine Selbstverständ-
lichkeit, ebenso wie der angenehme Tragekomfort.

DYNAMIC
Nás, letce na lyžích, nenosí oceloví ptáci! Nám jen svah a odraz 
stačí k práci. A dynamické prádlo, to samozřejmě, pak můžem létat 
všici, takřka v hejně. To zimní hřeje jak blázen, že nezmrz by v něm 
bazén, v tom letním je zase chladivě, že nemusím stavit se na pivě. 
V tom zimním je část vláken z bambusu, takže nepáchnu jak řidič 
trambusu. To letní zase nic neváží, takže létám klidně i se  zátěží!

Hyper elastic fabric with ultracapillar effect will surprise you with 
elasticity and functionality at a minimum thickness. 

Dynamic Materials besticht durch ein Superelastisches Gewebe 
und einen Ultrakapillaren Effekt. Funktionalität und Elastizität 
werden sie überraschen. das material ist unglaublich dünn, daher 
kann die Körpertemperatur reguliert werden, ohne dass der Stoff 
an der aktiven Bewegung hindert.

ROBERT KRANJEC

JAKUB SKÁLA
Cyklista, hlavní disciplínou cyklokrosař jezdící za ČEZ Cyklo Team 
Tábor. Přes léto silničář a příležitostný biker. 2010 – juniorský mistr 
České republiky, 2010 – juniorský Vicemistr Evropy v cyklokrosu, 
2011 – 4. místo na Mistrovství světa

Slovinský reprezentant ve skoku na lyžích.Slovinský reprezentant ve skoku na lyžích.

v horku neBo zimě Progress nikdy 
nezrAdí mě. Beru ho vždy když je 
třeBA, on zAjistí mi doBré klimA.

DAMJAN JERNEJ 



AI KALZ
Dámské funční kalhotky. Vysoce 
prodyšný síťovaný materiál. Ploché 
švy. • Ladies panties from highly 
permeable material. • Damen Panty 
aus hochfunktionellem Material.

• 86% PAD / 14% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• BÍLÁ

AI TKR
Pánské funkční triko s krátkým 
rukávem. Vysoce prodyšný síťo-
vaný materiál. Ploché švy. • Short 
sleeve Tee from highly permeab-
le material. Flat seams. • T–Shirt 
aus hochfunktionellem Material, 
flache Nähte.

• 86% PAD / 14% Elastan • M–XXL

• ŠEDÁ / ČERNÁ / PETROL PROŠITÍ
• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ

AI NBR
Pánské funkční tílko bez rukávů. 
Vysoce prodyšný síťovaný mate-
riál. Ploché švy. • SleevelessTee 
from highly permeable material. 
Flat seams. • Ärmelloses Shirt aus 
hochfunktionellem Material, fla-
che Nähte.

• 86% PAD / 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁÍ
• BÍLÁ

AI TKRZ
Dámské funkční triko s krátkým 
rukávem. Vysoce prodyšný síťovaný 
materiál. Ploché švy. • Ladies short 
sleeve Tee from highly permeab-
le material. Flat seams. • Damen 
T–Shirt aus hochfunktionellem 
Material, flache Nähte.

• 86% PAD / 14% Elastan • M–XXL

• ŽLUTÁ/ČERNÁ/ČERNÉ PROŠITÍ
• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

AI NKOZ
Dámské funkční tílko bez rukávů. 
Vysoce prodyšný síťovaný materiál. 
Ploché švy. • Ladies underwaist 
from highly permeable material. 
Flat seams. • Damen T–Shirt aus 
hochfunktionellem Material, fla-
che Nähte.

• 86% PAD / 14% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• BÍLÁ

AI NKR
Pánské funkční triko s krátkým 
rukávem. Vysoce prodyšný síťo-
vaný materiál. Ploché švy. • Short 
sleeve Tee from highly permeab-
le material. Flat seams. • T–Shirt 
aus hochfunktionellem Material, 
flache Nähte.

• 86% PAD / 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ
• BÍLÁ

DC Winta  3Q
Dámské ¾ spodky. Ploché švy, pruž-
ný a teplý materiál s vynikajícím 
odvodem potu a dlouhou antibak. 
odolností. • Ladies ¾ tights. • Da-
men ¾Unterhosen.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • S–XL

• ČERNÁ / BÍLÝ TISK

DC Witch
Dámské triko s dlouhým rukávem 
vhodné jako první izolační vrstva 
do chladnějších podmínek. Ploché 
švy, prodloužená záda, raglánové 
rukávy s otvory na palce. Pruž-
ný a teplý materiál s vynikajícím 
odvodem potu a dlouhou antibak. 
odolností. • Ladies long sleeve Tee. 
• Damen Langarmshirt.

• 88% PES + 12% Spandex • S–XL

• PETROL. / ČERNÁ / BÍLÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / ČERNÁ / BÍLÉ PROŠITÍ

DC Walker  3Q
Pánské dlouhé ¾ spodky. Ploché 
švy, široká guma v pase. Pružný 
a teplý materiál s vynikajícím od-
vodem potu a antibak. odolností. 
• ¾ tights. • ¾ Unterhosen.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ

TC TDR
Pánský dlouhý rukáv. Prodloužená 
záda, otvory na palec. • Long sleeve 
Tee. • Langarmshirt.

• 100% PES • M–XXL
• ČERNÁ / ČERVENO–ŠEDÉ PROŠITÍ

TC TRZ
Pánský dlouhý rukáv se stojáčkem 
s asymetrickým zipem. Zip YKK. 
Prodloužená záda, otvory na palec. 
• Long sleeve Tee, zip–opening high 
neck. • Rolli mit Zip.

• 100% PES • M–XXL
• ČERNÁ / ČERVENO–ŠEDÉ PROŠITÍ

TC TDRZ
Dámský dlouhý rukáv. Prodloužená 
záda, otvory na palec. • Ladies long 
sleeve Tee. • Damen Langarmshirt.

• 100% PES • S–XL
• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

TC TRZZ
Dámský dlouhý rukáv se stojáčkem 
s asymetrickým zipem. Zip YKK. Ot-
vory na palec. • Ladies long sleeve 
Tee, zip–opening high neck. • Da-
men Rolli mit Zip.

• 100% PES • S–XL
• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

DC Winta
Dámské dlouhé spodky. Ploché 
švy, pružný a teplý materiál s vy-
nikajícím odvodem potu a dlouhou 
antibak. odolností. • Ladies tights. 
• Damen Lange Unterhosen.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • S–XL

• ČERNÁ / BÍLÝ TISK

DC Wicki
Dámský rolák na zip. Elastický 
a  teplý materiál s  vynikajícím 
odvodem potu a dlouhou antibak. 
odolností. • Ladies long sleeve Tee, 
zip–opening high neck. • Damen 
Rolli mit Zip.

• 88% PES + 12% Spandex • S–XL
• PETROL. / ČERNÁ / BÍLÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / ČERNÁ / BÍLÉ PROŠITÍ

DC Walker
Pánské dlouhé spodky. Ploché švy, 
široká guma v pase. Pružný a teplý 
materiál s vynikajícím odvodem 
potu a antibak. odolností. • Tights. 
• Lange Unterhosen.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ
• PETROL.

THERMO 
COLLECTION

Fungl nová kolekce Thermo, jest pro náš tým úplné terno! Základem 
funkční je polyester, což se hodí pro týmy bratrů i sester. Těles-
né uchová klima, neohrozí nás rýma. To proto je nám blaze, když 
motáme se v lodní dráze. Nové modely jsou prostě skvělé, vzhůru 
na palubu a vpřed směle!

Underwear of first–&–second–layer–class best for slightly cold or 
regular cold conditions. Thin material, but brute isolation power.

Die Unterwäsche dient sowohl eine erste Schicht als auch eine 
zweite. Beide Schichten bestehen aus einem Feinmaterial, das vor 
Kälte schützen.

AIRLITE
Já nemám tlusté gumy v oblibě, to raději galusky roztočím a nepiju 
methylové rumy v kolibě, spíš na kole pachtím se úbočím. K tomu 
pomáhá mi Airlightu prodyšnost, neb více děr než vláken má za 
vlastnost. Vlhkost tak odvede rychlostí blesku, čímž rozloučil 
jsem se s potem lesku a svěží vánek žene se úpletem, jak boží je 
býti v Air Litu atletem.

The absolute permeability! Airlite material is designed to contain 
more air than its own fibre, which pushes the functionality of the 
underwear at the very limit of possibilities of applied physics. Die-
ses Material verkörpert die absolute Luftdurchlässigkeit. Airlite 
ist mehr Luft als Faser. die Funktionalität dieser Wäsche geht an 
die grenzen der Guantenphysik. Wenn sie einen hauch von nichts 
brauchen, der den Schweiß bei heißen Temperaturen vom Körper 
weg transportiert, ist Airlite die richtige Wahl.

ANNA ZÁSTĚROVÁ

TOMÁŠ ZÁSTĚRA

VÁCLAV METLIČKA

PAVLÍNA ZÁSTĚROVÁ Česká reprezentantka ve sjezdu na divoké vodě, Sokol Písek. 
3 × juniorská mistryně světa.

© Jana Drahozalová

7 × Mistr ČSSR a český reprezentant 1985-1996 ve sjezdu na divoké 
vodě, nyní úspěšný veteránský závodník v kanoistickém maratonu.

Rocker z Plzně, milovník všech sportů a dobrého piva. Především cyklokrosař, závodník národních soutěží, světových pohárů a Mistroství 
světa. 4. místo na MS juniorů 1991, vítěz celkového pořadí Českého poháru 2000, několikanásobný vicemistr Slovenska v cyklokrosu.

Česká reprezentantka ve vodním slalomu. 2 × stříbro na MEJ. Dukla Brandýs. 

v Progress tričku nA rozcvičku.

metlA už zAse vAří – A to je nA nule!

vždyť má Progress A ten hřeje.



E NKR
Pánské tričko z  bambusového 
vlákna s krátkým rukávem. Po-
tisk, ploché švy. • Mens short sleeve 
Tee from bamboo fibre. Flat seams, 
prints. • T–Shirt aus Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTOZELENÉ PROŠITÍ

SL NKR
Pánské tričko s krátkým rukávem 
a minimem švů. • Short sleeve Tee. 
• T–Shirt.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• PETROL. / SV. MODRÁ

E NDRZ
Dámské tričko z bambusového 
vlákna s dlouhým rukávem. Po-
tisk, ploché švy. • Ladies long sleeve 
Tee from bamboo fibre. Flat seams, 
prints. • Damen Langarmshirt aus 
Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

E SDNZ
Dámské spodky z bambusového 
vlákna. Ploché švy • Ladies pants 
from bamboo fibre. Flat seams. • Da-
men Lg. Unterhose aus Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

SL NDRZ
Dámské tričko s dlouhými rukávy 
a minimem švů. • Ladies long sleeve 
Tee. • Damen Langarmshirt.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÁ

SLw NDRZ merino
Dámské bezešvé triko z Merino vlny 
s dlouhým rukávem a minimem švů. 
• Ladies seamless Merino–wool long 
sleeve Tee. • Langarmshirt Damen, 
nahtlose Merinowolle.

• 55% Merino Active by Schoe-
ller, 30% PP, 10% PA, 5% Elastan 

• S–XL

• ČERNÁ / ŠEDÁ

E SKN
Pánské boxerky z bambusového 
vlákna. Ploché švy. • Men´s boxer 
pants from bamboo fibre. • Boxer-
shorts aus Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTOZELENÉ PROŠITÍ

SL SDN
Pánské dlouhé spodky s minimem 
švů. • Tights. • Lange Unterhosen.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• PETROL. / SV. MODRÁ

SLw NDR merino
Pánské bezešvé triko z Merino vlny 
s dlouhým rukávem a minimem švů 
• Men´s seamless Merino–wool long 
sleeve Tee. • Langarmshirt Herren, 
nahtlose Merinowolle.

• 55% Merino Active by Schoe-
ller, 30% PP, 10% PA, 5% Elastan 

• M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ

SL NDR
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
a minimem švů. • Long sleeve Tee. 
• Langarmshirt.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• PETROL. / SV. MODRÁ

SL KALZ
Funkční kalhotky s krátkou noha-
vičkou. • Panties. • Panties.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÁ

E SDN
Pánské spodky z bambusového 
vlákna. Ploché švy • Men´s pants 
from bamboo fibre. Flat seams. • Lg. 
Unterhose aus Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTOZELENÉ PROŠITÍ

SL PODZ
Sportovní funkční podprsenka. 
• Bra. • Bustier.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÁ

SLw NRZZ merino
Dámské bezešvé triko z Merino vlny 
s dlouhým rukávem, stojáčkem na 
zip a minimem švů. • Ladies sea-
mless Merino–wool long sleeve 
zip opening high neck. • Rolli mit 
Zip Damen, nahtlose Merinowolle.

• 55% Merino Active by Schoe-
ller, 30% PP, 10% PA, 5% Elastan 

• S–XL

• ČERNÁ / ŠEDÁ

E NKRZ
Dámské tričko z bambusového 
vlákna s krátkým rukávem. Potisk, 
ploché švy. • Ladies short sleeve 
Tee from bamboo fibre. Flat seams, 
prints. • Damen T–Shirt aus Bam-
busfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

SL NKRZ
Dámské tričko s krátkým rukávem 
a minimem švů. • Ladies short slee-
ve Tee. • Damen T–Shirt.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÁ

SLw NRZ merino
Pánské bezešvé triko z Merino vlny 
s dlouhým rukávem, stojáčkem na 
zip. • Men´s seamless Merino–wool 
long sleeve zip opening high neck. 
• Rolli mit Zip Herren, nahtlose 
Merinowolle.

• 55% Merino Active by Schoe-
ller, 30% PP, 10% PA, 5% Elastan 

• M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ

E NDR
Pánské tričko z  bambusového 
vlákna s dlouhým rukávem. Potisk, 
ploché švy. • Long sleeve Tee from 
bamboo fibre. Flat seams, prints. 
• Langarmshirt aus Bambusfaser.

• 65% bambus, 30% Tencel, 5% 
Spandex • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTOZELENÉ PROŠITÍ

SL SKN
Pánské boxerky s minimem švů. 
• Boxer pants. • Boxer.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• PETROL. / SV. MODRÁ

SL SDNZ
Dámské dlouhé spodky s minimem 
švů. • Ladies tights. • Damen Lange 
Unterhosen.

• 60% PAD, 35% PP, 5% Elastan, 
antibak. úprava Silver+ • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÁ

BAMBOO 
COLLECTION

Já na lyžích jezdím jen v bambusu, tak vydržím celou trať v poklu-
su. Díky té přírodní surovině voním, jsem rychlá v kopcích i na 
rovině. Bambus je jemný, lehký a hladký, sport v něm je skvělý, 
snadný a sladký. Jen škoda, že není i růžový, to našetřila bych si 
hned na nový!

Fibre obtained from the bamboo trunks is cool to the touch, but 
insulating in cool, antibacterial and antistatic. Underwear made 
from this material will surprise by its incredible softness. Versatile 
piece in your wardrobe with outstanding eco feeling.

Die aus Bambus gewonnene Faser erscheint im ersten Moment des 
Anfassens kühl. Jedoch isoliert dieses material hervorragend und 
ist noch dazu natürlich antibakteriell und antistatisch. 

SEAMLESS
Prádlo bezešvé je krutě pohodlné, jen trápí mne u něj maličkost. 
Je tak skvěle funkční, že mám na něm závislost. Jakmile PPrvé 
jsem jej vyzkoušel, odvahu svléct ho už jsem nenašel. Kombinace 
polyamidu, antibakteriální úpravy, polypropylenu a elastanu způ-
sobí to, že ráno bez bezešvého z postele nevstanu…

Used three dimensional knitting technology of seamless underwear 
allows to define areas of increased functional activity, where is it 
from anatomical point of view most needed. The effect is supported 
by antibacterial treatment of the used fibre.

Die dreidimensionale Stricktechnologie ermöglicht es, besonders 
aktive Körperbereiche zu definieren und zu unterstützen. Dieser 
Effekt wird durch die antibakterielle Ausrüstung der faser noch 
verstärkt.

KNOPOVÁ KAMILA

JIŘÍ ROČÁREK

Běžkyně na lyžích, cyklistka, jizerskohorská blecha a vyznavačka veškerého sportu, u kterého není 
nuda. Závodnice Ski klubu Jablonec. 2011 – 1. místo v Českém poháru, 2012 – mistryně republiky 
v běhu na 10 km, 3. místo na Akademickém MČR

Dálkový běžec na lyžích z Nového Města na Moravě. Mnohá význačná umístění. Mimo jiné 2012 – König 
Ludwig Lauf 50km skate – 1.místo, 2008 – Dolomitenlauf 42km skate – 4.místo, 5x vítěz Bedřichovské 30.

v oBlečení z Progressu, všechnu dřinu unesu .

Ať jezdíš nA Běžkách, neBo tlAčíš 
kočárek, Progress je nejlePší, 
tvrdí jirkA ročárek!!!

Silver+ 
antibacterial



M TDRZ
Dámské triko s dlouhým rukávem. 
Vlna Merino + PP z vnitřní strany. 
Otvory na palce. Antibakteriální 
úprava. • Ladies long sleeve Tee, 
70% Merino–wool. • Damen Lan-
garmshirt, 70% Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • S–XL

• ČERNÁ / TM.BORDÓ PROŠITÍ

TR Agila
Klasické dámské dlouhé legíny. 
• Ladies training pants. • Damen 
Leggings.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XXL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ
• ZELENÁ

M TRZ
Pánský rolák na zip. Vlna Merino + 
PP z vnitřní strany. Otvory na palce. 
Antibakteriální úprava. • Long slee-
ve tee, high neck, 70% Merino–wool. 
• Rolli, 70% Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • M–XXL

• ČERNÁ / TM.MODRÉ PROŠITÍ

M TKR
Pánské triko s krátkým rukávem. 
Vlna Merino + PP z vnitřní strany. 
Antibakteriální úprava. • Short 
sleeve Tee, 70% Merino–wool. • T–
Shirt, 70% Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • M–XXL

• ČERNÁ / TM.MODRÉ PROŠITÍ

TR Sneja
Dámské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem a lodičkovým výstřihem. 
• Ladies long sleeve Tee. • Damen 
Langarmshirt.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ

M TRZZ
Dámský rolák na zip s dlouhým ru-
kávem. Vlna Merino + PP z vnitřní 
strany. Otvory na palce. Antibakte-
riální úprava. • Ladies long sleeve 
tee, high neck, 70% Merino–wool. 
• Damen Rolli, 70% Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • S–XL

• ČERNÁ / TM.BORDÓ PROŠITÍ

TR Tanja
Dámské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem. • Ladies long sleeve Tee. 
• Damen Langarmshirt.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ

TR Leviga
Dámské sportovní tepláky. Širo-
ká guma v pase, dvě boční kapsy. 
• Ladies training trousers • Damen 
Trainingshose

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XXL

• ČERNÁ
• ČERNÁ / ČERVENÁ
• ČERNÁ / ZELENÁ
• ZELENÁ / ČERNÁ

M TKRZ
Dámské triko s krátkým rukávem. 
Vlna Merino + PP z vnitřní strany. 
Antibakteriální úprava. • Ladies 
short sleeve Tee, 70% Merino–wool. 
• Damen T–Shirt, 70% Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • S–XL

• ČERNÁ / TM.BORDÓ PROŠITÍ

TR Filaga
Dámské ¾ legíny. • Ladies ¾ leggins. 
• Damen ¾ Leggings.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ
• ZELENÁ

M TDR
Pánské triko s dlouhým rukávem. 
Vlna Merino + PP z vnitřní strany. 
Otvory na palce. Antibakteriální 
úprava. • Long sleeve Tee, 70% 
Merino–wool. • Langarmshirt, 70% 
Merinowolle.

• 70% vlna 30% PP • M–XXL

• ČERNÁ / TM.MODRÉ PROŠITÍ

TR Lara
Dámské sportovní tričko s krátkým 
rukávem, kapucí a dvěma kapsami. 
• Ladies training hooded short slee-
ve Tee. • Damen T–Shirt/Trikot.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / ČERVENÁ
• ČERVENÁ / ČERNÁ
• ČERNÁ / ZELENÁ
• ZELENÁ / ČERNÁ

TR Luna
Dámské sportovní tričko bez ruká-
vu s ozdobnou stahovací šňůrkou 
na levém rameni. • Ladies training 
sleeveless Tee. • Damenshirt o. Arm.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ

TR Levana
Dámské tříčtvrťáky z pružného 
Supplexu.Dvě boční kapsy. • Ladies 
¾ leggins. • Damen ¾ Leggings.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERNÁ / ZELENÁ
• ZELENÁ / ČERNÁ

TR Limon
Pánské sportovní tričko z pevného, 
ale pružného a rychleschnoucího 
materiálu Meryl.• Mens T–shirt 
from a quick–drying material. • T–
Shirt / Trikot.

• 91% PAD / 9% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ
• ZELENÁ

TR Lima
Dámské elastické sportovní tričko 
s kontrastním potiskem a výšivkou. 
• Ladies short sleeve Tee. • Damen 
T–Shirt / Trikot.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERVENÁ
• ČERNÁ
• ZELENÁ

TR Fiona
Dámské tílko s ozdobným zavazová-
ním za krkem a florálním motivem 
na přední straně. • Ladies sleeveless 
Tee. • Damenshirt o. Arm.

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / ČERVENÁ
• ČERVENÁ / ČERNÁ
• ČERNÁ / ZELENÁ
• ZELENÁ / ČERNÁ

TR Falda
Sportovní sukně s vnitřními kal-
hotkami. . • Sports skirt with inner 
briefs. • Sportrock mit eingearbei-
teter Short (2in1).

• 91% PAD / 9% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ
• ZELENÁ

TR Mollero
Pánské sportovní tepláky. Stahová-
ní v pase, dvě kapsy na bocích, zadní 
kapsa na zip, stahování nohavic. 
• Training pants. • Trainingshosen.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ

MERINO
Merino ovce nejsou hloupé, na přírodní vlákno nejsou skoupé. 
Z vlákna pak úplet vznikne, z úpletu pak triko šikné. To triko pak 
tělo obepne, tělo ke startu přiklekne, pak s výstřelem vyrazí k cíli, 
pokud mu ovšem nedojdou síly. A i když cesta mu trvá dýl, co naplat, 
i cesta je cíl. A pokud se závod přitvrdí, aspoň to prádlo nesmrdí…

The advantages of functional wear was increased by symbiosis 
with high quality merino wool by Shoeller. The top quality winter 
clothes offers high performance thermal insulation, temperature 
regulation and removal of sweat, all tuned in anatomical cut.

Die Vorteile von FunktionskleidungTechnologie wurden dank der 
qualitativ Äußerst hochwertigen Merinowolle der renommierten 
Firma „Shoeller“ noch verbessert. diese Winterunterwäsche bietet 
höchstleistung in Thermomanage ment und Feuchtigkeitstransport. 
Die Funktion ist gepaart mit einem anatomisch modischen Schnitt.

TRAINING STUFF
Nejen kraulem, během, kolem, živ je člověk, (natož golem). Někdy 
je třeba obléci, triko cvičební, třebas hned večer, po práci. Pak 
v tělocvičně s ním machrovat, tělo své cvikem zformovat! Kladina, 
prostná i míče, ukojí pohybu chtíče. Funkční, krásná, moderní tílka 
i trika, hodí se vždy, když pot z nás teče, ba i stříká.

We know that the training in the gym is not just about sweat and 
toil, but also the impression done to others matters! our collection 
of recreational and pro–training, will retain its uncompromising 
functionality, while helping you to build strong and lasting social 
credit.

Wir alle wissen, dass es beim Sport im Fitnesscenter oder in der 
Sportgruppe nicht nur um die Funktionalität der Kleidung geht, 
sondern auch darum, wie wir darin aussehen. unsere Trainig Stuff 
Kollektion ist daher nicht nur kompromisslos funktionell, Feuch-
tigkeitsabsorbierend und perfekt auf körperliche Aktivität zuge-
schnitten, sondern sieht noch dazu hervorragend aus.

GALAXY CYKLOŠVEC TEAM

SIMONA VYKOUKALOVÁ

Závodí na silnici, v triatlonu i MTB v čele s mistrem ČR ve fourcrossu Jakubem Říhou, vítězem Galaxy série Tomášem Gladišem 
a krásnou bikerkou Veronikou Kutňákovou.

Špičková triatlonistka především na dlouhých tratích – půlironman, ironman. Různá vysoká umístění 
v závodech z našich i cizích krajin. Mimo jiné: 2011 – 3.místo MČR ve středním triatlonu (1,9–90–21), 2. 
Místo v Českém poháru v dlouhém duatlonu a triatlonu; 1. Místo halfironman Koenigsdorf, Rakousko.

někdy není velký rozdíl mezi vítěz-
stvím A Prohrou. Ale je velký rozdíl Být 
či neBýt Při tom oBlečen v Progressu

Ať je léto neBo zimA, v Progressu 
je mi vždycky PrimA.



BS Devil
Trojkombinační multidres. Lze 
přidat krátké nebo dlouhé rukávy 
dle počasí. • Cycling jersey with 
removable long or short sleeves. 
• Radtrikot m. abnehmbaren Ärmeln.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ–ČERVENÁ–ŠEDÁ
• ČERVENÁ–ŠEDÁ–ČERNÁ

BS Rider  3Q
Pánské ¾–ní elasťáky do pasu 
s vložkou, zdobené tištěnými vsad-
kami. • ¾ tights with cushion insert, 
printed parts. • ¾ Radhose mit Pad, 
bedruckt.

• 80% PAD / 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÝ TISK
• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK

BS Nomercy Skirt
Biková sukně se všitými elasťáky 
s vložkou • Ladies bike skirt with 
cushion insert. • Damen Radrock 
mit Pad.

• Supplex: 90% PAD + 10% 
Spandex;–: 80% PAD + 20% Lycra 

• S–XL

• ČERNÁ

BS Rider Jersey
Pánský cyklistický dres. Jedna 
zadní kapsa na gumu + 1 zapína-
cí na zip. • Cycling jersey. Three 
back pockets • Radtrikot mit 3 
Rückentaschen.

• 100% PES

• M–XXL
• ČERVENÁ / ČERNÁ/ BÍLÁ
• BÍLÁ / ČERNÁ / ŠEDÁ

BS Com BIB
Pánské cyklistické osmipanelové 
kraťasy s antibak. vložkou TMF 
a kšandami. Ploché švy, reflexní 
potisky. • BIB shorts with cushi-
on insert. • Kurze Trägerradhose 
mit Pad.

• 80% PAD + 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ

BS Elle
Dámské cyklistické šestipanelové 
kraťasy s vložkou. Ploché švy, re-
flexní potisky, antibak. vložka TMF. 
• Ladies shorts with cushion insert. 
• Kurze Damenradhose mit Pad.

• 80% PAD + 20% Lycra

• S–XL
• ČERNÁ–ČERVENÉ ŠITÍ
• ČERNÁ–ŠEDÉ ŠITÍ

BS Grace Jersey
Dámský cyklistický dres. Jedna 
zadní kapsa na zip. • Ladies cycling 
jersey. Back pocket with zipper 
• Damen Radtrikot. Rückentasche 
mit Reißverschluss.

• 100% PES

• S–XL
• BÍLÁ / ČERNÁ/ ČERVENÁ
• FIALOVÁ / ČERNÁ / BÍLÁ

BS Pro BIB
Profi cyklistické osmipanelové 
kraťasy s vložkou a síťovinovanými 
kšandami. Ploché švy, reflexní po-
tisky, antibak. bezešvá vložka TMF. 
• BIB shorts with cushion insert. 
• Kurze Trägerradhose mit Pad.

• Powerlycra: 75% PAD + 25% 
Lycra, síťovina Bielsa: 74% PAD + 
26% Lycra • S–XXL

• ČERNÁ–ŠEDÉ PROŠITÍ

BS Grace Shorts
Dámské elastické kraťasy do pasu 
s cyklovložkou, zdobené tištěnými 
vsadkami. • Ladies shorts with 
cushion insert. • Kurze Damenrad-
hose mit Pad.

• 80% PAD / 20% Lycra • S–XL

• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK
• ČERNÁ / FIALOVÝ TISK

BS Cyclone
Pánské zimní anatomické elastické 
kalhoty. Přední část je opatřena 
Softshellovou membránou, zadní 
část ze zatepleného materiálu Tour 
Special. Pas na gumu a stahová-
ní, ploché švy, zipy na kotnících, 
protiskluzová guma na kotnících, 
reflexní prvky. • Mens winter tights. 
• Thermohose.

• Tour Special: 86% PAD + 14% 
Lycra, Softshell: 84% PES + 16% 
polyuretan • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÉ ŠITÍ

BS Activ
Pánské cyklistické osmipanelové 
kraťasy s vložkou. Ploché švy, re-
flexní potisky, antibak. vložka TMF. 
• Shorts with cusion insert • Kurze 
Radhose mit Pad.

• 80% PAD + 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ–ŠEDÉ PROŠITÍ

BS Rider BIB
Pánské elastické kraťasy s kšan-
dami, s vložkou, zdobené plošným 
tiskem • BIB shorts with cushion in-
sert . • Kurze Trägerradhose mit Pad.

• 80% PAD / 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÝ TISK
• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK

BS Ellenis
Dámské cyklistické šestipanelové 
tříčtvrťáky s vložkou. Ploché švy, 
reflexní potisky, antibak. vložka 
TMF. • Ladies ¾ tights with cushion 
insert. • ¾ Damenradhose mit Pad.

• 80% PAD + 20% Lycra • S–XL

• ČERNÁ–ČERVENÁ
• ČERNÁ–ŠEDÁ

BS Zephyr
Zimní kalhoty s kšandami. Návětr-
ná část je chráněna softshellovou 
membránou. Rozepínání na zip, 
vysoká záda pro lepší izolaci kříže 
a ledvin, reflexní potisky. Opti-
mální pro zimní sporty. • Winter 
windproof BIB tights. • Winddichte 
Träger–Thermohose.

• Roubaix: 86% PAD + 14% Lycra, 
Softshell: 84% PES + 16% polyure-
tan • S–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ
• ČERNÁ / ŠEDÉ ŠVY

BS Rider Shorts
Pánské elastické kraťasy do pasu 
s vložkou, zdobené tištěnými vsad-
kami • Shorts with cusion insert, 
printed parts. • Kurze Radhose mit 
Pad, bedruckt.

• 80% PAD / 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÝ TISK
• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK

BS Rider Bib  3Q
Pánské elastické kraťasy s kšan-
dami, s vložkou, zdobené plošným 
tiskem • ¾ BIB shorts with cushion 
insert. • ¾ Trägerradhose mit Pad.

• 80% PAD / 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÝ TISK
• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK

BS Grace  3Q
Dámské ¾–ní elasťáky do pasu 
s cyklovložkou, zdobené tištěnými 
vsadkami. • Ladies ¾ tights with 
cushion insert. • ¾ Damenradho-
se mit Pad.

• 80% PAD / 20% Lycra • S–XL

• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK
• ČERNÁ / FIALOVÝ TISK

BS Halla
Dámské zimní anatomické elastické 
kalhoty. Přední část je opatřena 
Softshellovou membránou. Pas na 
gumu a stahování, ploché švy, zipy 
na kotnících, protiskluzová guma 
na kotnících, reflexní prvky. • Wo-
men winter tights. • Winddichte 
Träger–Thermohose.

• Tour Special: 86% PAD + 14% 
Lycra, Softshell: 84% PES + 16% 
polyuretan • M–XL

• ČERNÁ / ŠEDÉ ŠITÍ

BS Reactiv
Pánské cyklistické osmipanelové 
tříčtvrťáky s vložkou. Ploché švy, 
reflexní potisky, antibak. vložka 
TMF. • ¾ tights with cushion insert. 
• ¾ Radhose mit Pad.

• 80% PAD + 20% Lycra • M–XXL

• ČERNÁ–ŠEDÉ PROŠITÍ

BS Detox
Pánské rychleschnoucí bikové šort-
ky. 2 boční volné kapsy, 2 kapsy 
na zip na nohavicích, rozepínání 
na zip, opasek. Vnitřní prodyšné 
odepínací šortky s vložkou a adhez-
ními stehenními pásky. • Freeride 
shorts with cushion insert. • Free-
rideshorts mit Pad.

• 94% Nylon + 6% Spandex • M–
XXL

• ČERNÁ

BS Nomercy 
Shorts

Dámské bikové šortky s odepína-
cími elasťáky s vložkou. • Ladies 
freeride shorts with cushion insert. 
• Damen Freerideshorts mit Pad.

• 94%nylon / 6%spandex • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

BS Aero Bike
Cyklovětrovka větru odolná a do 
lehkého deštíku. • Lightweight 
windproof cycling jacket suitable 
for light showers. • Sehr leichte, 
winddichte Radjacke.

• 100% PES • S–XXL

• ČERVENÁ / MODRÁ / REFLEX

AC SPARTA PRAHA
RM TEAM Kontinentální cyklistický tým je jedním ze třech týmů v České 

republice, který soutěží v Evropském poháru, kde tým dosahuje 
předních umístění. Tým za rok absolvuje více jak 130 závodů po 
celé Evropě. Za 11 let své existence získali cyklisté Sparty téměř 
dvě desítky medailí z mistrovských závodů a také řadu skvělých 
výsledků na mezinárodním poli.

Ross, Míla, Lukan, Jouda, Tydly,… Parta nadšenejch bláznů, co 
vyznává adrenalin v podobě rychlé jízdy na kolech z kopce dolů. 
Účast na Evropském poháru, pravidelná účast na Českém poháru 
s předními umístěními. Jouda – Richard Joza mistr ČR 2007.

BIKE STUFF
Po celý rok točíme klikami, kola kol našich otáčí svět, oslňujíce 
lesklými rajtkami, ráno šlapeme tam a večer zas zpět. Kolekce ku 
kolům na míru, od čepic k ponožkám ušitá, nejlepší v celém vesmí-
ru, na tělo padne jak ulitá. V terénu nebo na silnicích, sólově nebo 
i v balících, užijem´ gatě či dres, co pro nás ušil Progress.

In this collection you can find clothing equipment for all kinds of 
sports, not just for biking, cycling, cross–country skiing, but also 
for all the special outdoor aktivities including summer zorbing, or 
all the others, which you can just imagine..

In dieser Kollektion finden sie die Bekleidung für Sportarten „auf 
einem Fortbewegungsmittel“. elastische Hosen für den Radsport, 
Hosen zum Langlaufen etc.

mámě ty fotky z nAšich závodů rAději neukAzujte…  Ať jseš lunt AneBo cvAlík, nA suPer 
vohoz z Progressu netřeBA ti BAlík.



BS Arm
Tenké návleky na ruce pro silnici 
i terén. Adhezní silikonová guma. 
• Arm warmers. • Armlinge.

• 80% PAD + 20% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Arm P1
Tenké návleky na ruce pro silnici 
i terén. Adhezní silikonová guma, 
velký reflexní potisk. • Arm war-
mers. • Armlinge

• 80% PAD + 20% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Leg
Tenké návleky na nohy pro silnici 
i terén. Adhezní silikonová guma. 
• Leg warmers. • Beinlinge.

• 80% PAD + 20% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Knee +
Teplé, anatomicky šité návleky 
na kolena. Horní a dolní adhezní 
silikonová guma. Ideální ochrana 
kolen nejen pro cyklisty, vhodné 
i pod kalhoty. • Winter knee war-
mers. • Thermoknielinge.

• Roubaix: 86% PAD + 14% Lycra 
• I,II,III

• ČERNÁ

BS Leg P1
Tenké návleky na nohy pro silnici 
i terén. Adhezní silikonová guma, 
velký reflexní potisk. • Leg warmers. 
• Beinlinge.

• 80% PAD + 20% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Knee Ultra
Teplé, anatomicky šité návleky na 
kolena s větruodolnou membránou. 
Horní a dolní adhezní silikonová 
guma. Ideální ochrana kolen do 
drsného počasí. • Winter wind-
proof knee warmers. • winddichte 
Thermoknielinge.

• Roubaix: 86% PAD + 14% Lycra, 
Softshell: 84% PES + 16% polyure-
tan • I,II,III

• ČERNÁ

BS Arm +
Teplé návleky na ruce do špatného 
počasí. Anatomická zápěstní část 
s otvorem na palec, adhezní siliko-
nový pásek, ploché švy. • Winter 
arm warmers with thumb loops. Flat 
seams. • Thermoarmlinge.

• 86% PAD + 14% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Leg +
Teplé návleky na nohy do špatné-
ho počasí. Anatomicky tvarovaná 
kolena, adhezní silikonový pásek, 
ploché švy. • Winter leg warmers. 
Anatomically shaped knee, flat 
seams. • Thermobeinlinge.

• 86% PAD + 14% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Arm + P1
Teplé návleky na ruce Anatomická 
zápěstní část s otvorem na palec, 
adhezní silikonový pásek, reflexní 
potisk, ploché švy. • Winter arm 
warmers with thumb loops. Re-
flexive prints, flat seams. • Ther-
moarmlinge.

• 86% PAD + 14% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

BS Leg + P1
Teplé návleky na nohy do špatné-
ho počasí. Anatomicky tvarovaná 
kolena, adhezní silikonový pásek, 
reflexní potisk, ploché švy. • Winter 
leg warmers. Anatomically shaped 
knee, reflexive print, flat seams. 
• Thermobeinlinge.

• 86% PAD + 14% Lycra • I,II,III

• ČERNÁ

Rs Raptim shorts
Pánské anatomické krátké elasťá-
ky navržené pro běžecké sporty. 
• Elastic anatomical shorts designed 
for sports. • Elastische Herren–
Laufshorts.

• 86% PAD/ 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PR.Í
• ČERNÁ / ZELENÁ / ZELENÉ PROŠITÍ

Rs Raptim  3Q
Pánské anatomické ¾ elasťáky 
navržené přímo pro běžecké sporty. 
• ¾ elastic tights anatomical short 
designed for running sports. • ¾ 
elastische Herren–Laufshorts.

• 86% PAD/ 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ
• ČERNÁ / ZELENÁ / ZELENÉ PROŠITÍ

Rs Giro
Pánské anatomické triko navržené 
pro běžecké sporty. • T–shirt desig-
ned for running sports. • Laufshirt.

• 86% PAD/ 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ
• ZELENÁ / ČERNÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

Rs Spira
Dámské tričko bez rukávů navržené 
pro běžecké sporty. • Ladies slee-
veles tee. • Ärmelloses Laufshirt 
für Damen.

• 86% PAD/ 14% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / ŽLUTÁ
• ŽLUTÁ / ČERNÁ
• ZELENÁ / ČERNÁ

Rs Corsa shorts
Dámské anatomické krátké elasťá-
ky navržené pro běžecké sporty. 
• Ladies elastic anatomical shorts 
designed for running sports. • Elas-
tische Damen–Laufhose.

• 86% PAD/ 14% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ
• ZELENÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

Rs Raptim
Anatomické běžecké elasťáky. • Ru-
nning tights. • Thermo Lauftights.

• 86% PAD/ 14% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ
• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ

Rs corsa  3Q
¾ dámské elasťáky na běhání. • ¾ 
ltadies elastic tights for running 
sports. •  Elastische ¾ Damen-
laufhose.

• 86% PAD/ 14% • S–XL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ
• ZELENÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

Rs Tenor
Lehce zateplené běžecké elasťáky. 
Guma v pase na stahování, zadní 
kapsa na zip, zipy na kotnících, 
ploché švy, reflexní prvky. • Warm 
running tights. • Thermo Lauftights.

• 78% PAD / 22% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÉ ŠVY

Rs Corta
Krátké dámské elasťáky na běhání. 
• ¾ adies elastic tights for running 
sports. • Elastische kurze Damen-
laufhose.

• 86% PAD/ 14% • S–XL

• ČERNÁ

RS Clavos
Běžecká celopropínací mikina ke 
krku. Zeslabení v podpaží a v ohybu 
loktu. Prodloužená záda. Otvory na 
palec. Kapsa na prsou a na zádech. 
Reflexní prvky. Technostretch. Zipy 
YKK. • Running jacket .• Laufjacke.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XXL

• ČERNÁ / ŽLUTÉ PROŠITÍ
• ČERNÁ / ZELENÁ / ZELENÉ PROŠITÍ

BS Pad muži
Výjimatelná pánská anatomická 
vložka TMF s adhezním silikono-
vým povrchem pro použití do elas-
tických kalhot. • Mens removable 
cushion insert. • Radpad Männer.

• Uni

• ČERNÁ

BS PAD ženy
Výjimatelná dámská anatomická 
vložka TMF s adhezním silikonovým 
povrchem pro použití do elastic-
kých kalhot. • Ladies removable 
cushion insert. • Radpad Damen.

• Uni

• ČERNÁ

RUNNING 
STUFF

Běh to je základ všeho pohybu, během předhoníš třeba i velrybu. 
Však ku běhu v lese, v městě či kol chaty, je třeba hadrů, neběhej 
nahatý! Sic je to pohyb přirozený, ofouklo by ti přirození. Proto 
oděj se na příští „run lekci“ v novou běžeckou kolekci.

Running collection includes models tuned for recreation fitness 
joggers as well as for truly serious athletes. The materials and 
patterns were designed to fully cover the functional and visual 
require ments of serious runners, without any compromises.

In dieser Kollektion finden sie die Bekleidung, die sie während der 
wärmeren Monate für ihren Sport draußen benötigen.

JAROSLAV BRYNDA
Neratovický plavec, cyklista a běžec = triatlonista, který se specializuje na ty nejdelší varianty, jako je např. IRONMAN. Není nemož-
né mne potkat v zimě ve stopě, na prkně, bruslích, nebo v teplejším podnebí na MTB kole. Ironman, Ironman 70,3 2012: 9. Ironman 
Regensburg, 12. Ironman 70,3 Zell Am See, 17. ME Ironman Frankfurt.

ANJA BLIENINGER

zimou už se netřesu, jelikož jsem v Progressu.

Národní Alpine Ski Team Německo. Slalom, obří slalom.



OS Qochile
Pánská outdoorová košile z rych-
leschnoucího materiálu. • Outdoor 
shirt from quick–drying material. 
• Schnelltrocknendes Outdoor–
Shirt.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ
• HNĚDÁT

OS Rustic
Pánské tričko s krátkým rukávem, 
cordurou na ramenech a síťovinou. 
• Men´s short sleeve Tee with Cor-
dura shoulders. • Funktionsshirt 
mit Cordura–Schulter.

• 100%PES • M–XXL

• ŠEDÁ / ŽLUTÁ / ČERNÁ

OS Chess
Pánské kostkované kalhoty s tis-
kem přes zadní kapsu. Opasek• 
Mens checkered trousers. • Ka-
rierte Hosen.

• 100% PES • M–XXL

• ČERNÁ KOSTKA
• HNĚDÁ–DROBNÁ KOSTKA

OS Imp
Pánské volnočasové tříčtvrťáky. 
Rozepínání na zip a opasek, dvě 
přední volné kapsy a jedna zadní 
na zip. • Mens checkered ¾ trousers. 
• Karierte ¾ Hosen.

• 100% PES • M–XXL

• HNĚDÁ–VELKÁ KOSTKA
• ČERNÁ KOSTKA
• HNĚDÁ–DROBNÁ KOSTKA

OS Gobi
Dámská outdoorová košile z rych-
leschnoucího materiálu. • Ladies 
outdoor shirt from quick–drying 
material. • Schnelltrocknendes 
Damen Outdoor–Shirt.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ
• HNĚDÁ

OS Amenity
Dámské letní šaty na ramínka. Kap-
sa vpředu i vzadu. Ramínka jsou 
nastavitelná. • Ladies checkered 
sleeveless dress. • Kariertes är-
melloses Kleid.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ KOSTKA
• MODRÁ KOSTKA

OS Patch
Pánské volnočasové kalhoty. Dvě 
přední volné kapsy a jedna zadní na 
zip, stahovací nohavice a zesílení 
na kolenou a hýždi. • Mens chec-
kered trousers. • Karierte Hosen.

• 100% PES • M–XXL

• HNĚDÁ–VELKÁ KOSTKA
• ČERNÁ KOSTKA

OS Titch
Pánské volnočasové šortky. Roze-
pínání na zip a opasek, dvě přední 
volné kapsy a jedna zadní na zip. 
• Mens checkered shorts. • Kari-
erte Shorts.

• 100% PES • M–XXL

• HNĚDÁ–VELKÁ KOSTKA
• ČERNÁ KOSTKA

TS Tartar
Celopropínací pánská vesta s dvě-
ma kapsami na zip. Výšivka. • Mens 
full zip vest, side zipped pockets. 
• Weste, seitl. Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ / BÍLÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TS Troll
Pánská celopropínací mikina s ka-
pucí a dvěma bočními kapsami. 
Kapuce je spíše přiléhavá, takže 
se dobře vejde i pod přilbu. Dlou-
hé raglánové rukávy mají otvory 
na palce. Ploché švy a zipy YKK. 
• Mens hooded , two zipped pockets. 
• Jacke mit Kapuze, 2 Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TS Tessa
Dámská celopropínací mikina ke 
krku s dvěma bočními kapsami na 
zip. Otvory na palec. Ploché švy, 
zipy YKK. • Ladies jacket full zip, 
two zipped pockets. • Damenjacke 
2 Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ
• BÍLÁ / FIALOVÁ
• RŮŽOVÁ / ŠEDÁ

Ts Vision
Pánská celopropínací mikina. Zipy 
YKK. • Mens jacket, full length 
zip. • Jacke.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / BÍLÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TS Tispa II
Dámská celopropínací mikina ke 
krku. Dvě boční kapsy na zip, ru-
kávy s otvory na palce, ploché švy. 
Zipy YKK. • Ladies jacket full zip. 
• Damenjacke.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ
• BÍLÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

TS Tamil
Pánská mikina s krátkým zipem 
ke krku. Dlouhé rukávy s otvory 
na palec. Ploché švy, zipy YKK. 
• Mens jacket with short zip. • Jacke.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ / BÍLÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TS Tikka
Dámská vesta s kapucí a dvěma 
bočními kapsami na zip. Zip YKK 
• Ladies full zip hooded vest. • Da-
menweste mit Kapuze.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• BÍLÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠIT
• RŮŽOVÁ / ŠEDÁ

TS Tara
Celorozepínací dámská vesta s dvě-
ma kapsami na zip. Potisk a výšivka 
s vážkou. • Ladies full zip vest, side 
zipped pockets. • Damenweste, seitl. 
Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• BÍLÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

TS Tampa
Dámská celopropínací mikina s ka-
pucí a dvěma bočními kapsami. 
Otvory na palce. Ploché švy a zipy 
YKK. • Ladies hooded jacket, full 
length zip, two zipped pockets. 
• Damenjacke m. Kapuze, 2 Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ
• BÍLÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ
• RŮŽOVÁ / ŠEDÁ

TS Timur
Pánská celopropínací retromikina 
snoubící design s příchutí prvomá-
jových průvodů a moderní funkční 
materiály. Výšivka na hrudi a zá-
dech, rukávy s otvory na palce, 
dvě boční kapsy na zip. Ploché 
švy. • CSSR 1989 special edition 
jacket full zip. • Jacke CSSR, spe-
cial edition.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XXL

• MODRÁ / ŠEDÁ

Ts Vista
Dámská celopropínací mikina ke 
krku. Zipy YKK. • Ladies jacket full 
zip. • Damenjacke.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERVENÁ / ŠEDÁ
• RŮŽOVÁ / ŠEDÁ

TS Torez II
Pánská celopropínací mikina ke 
krku. Dlouhé rukávy s otvory na 
palec, dvě kapsy na zip. Ploché 
švy, zipy YKK. • Mens jacket full 
zip, two zipped pockets. • Jacke 
mit 2 Taschen.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ / BÍLÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TS Tumba
Dámská mikina se stojáčkem na zip. 
Zip YKK. • Ladies pullover short zip. 
• Damen Pullover mit Zip.

• 88% PES + 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ
• BÍLÁ / FIALOVÉ PROŠITÍ

Ts Task
Pánská mikina. •  Mens jacket 
• Jacke.

• 88% PES + 12% Elastan • M–XXL

• ČERNÁ / ZELENÁ
• ČERVENÁ / ŠEDÁ

TECHNOSTRETCH
Vlezavou zimu svahů, ledová rána krušná, přemůže kolekce skvělá, 
hřejivá, odolná, pružná. Když na lyže obléknu se v Tecnostretch, 
nepřemůže mne zima, snad jen křeč. Modely dámské i pánské, 
vhodné jsou do zimy i na léto (dánské).

Until you do not wear it, you could think that now we’ve really gone 
too far. When you do so, you begin to understand, that tecnostretch 
was created directly for the second functional layer of clothing. Is 
soft, very flexible with unbeatable moisture management.

Wenn sie es noch nicht getragen haben, werden sie denken, wir 
übertreiben, wenn wir sagen, dass Tecnostretch das Material 
schlechthin ist für die zweite Bekleidungsschicht. Es ist fein, es 
ist elastisch und es ist Feuchtigkeitsabsorbierend. Sie werden es 
definitiv nicht mehr missen wollen.

OUTDOOR 
STUFF

Mým vysněným cílem byla Annapurna, osma, co je tak trochu 
vzpurná. K dobytí vrcholu, místa, kam nemíří dav, dopomohl mi 
zajisté z progressu Outdoor Stuff. Nepočítaně kalhot, trik a bund, 
přidal mi do báglu můj kámoš Zdeněk Zunt, hadříky jsou to skvělé 
do hor i Dillí, ostatní turisté byli závistí celí bílí.

Choose the real candies in our outdoor collection according to 
your expedition taste.

Wählen sie aus unserer Outdoorkollektion die teile, welche ihren 
Anforderungen und ihrem Geschmack entsprechen.

HANNA SCHNARF

HONZA TRÁVNÍČEK

Reprezentantka Itálie ve sjezdovém lyžování.

Plzeňský cestovatel a kopcolezec, příležitostný atlet, cyklista, běžec 
na lyžích… Kuřák dýmky a milovník nezdravého životního stylu. Tak 
trochu vegetarián. 2009 – Gasherbrum I (8068m), 2011 – Manaslu 
(8163m), 2012 – Annapurna (8091m)

 v Progresu i těžkej Bágl unesu



Us Maya
Dámský pulover s řaseným límcem. 
Ozdobná šňůrka v pase. • Ladies 
pullover. • Ladies Pullover.

• 63% PES + 26% karbonizovaný 
bambus + 11% Spandex • S–XL

• ČERNÁ
• PETROLEJOVÁ
• FIALOVÁ

Us Castora
Dámká celopropínací mikina s ko-
žíškovým mikroflísem. Prsní a dvě 
boční kapsy na zipy, otvory na palec, 
zipy YKK. • Ladies jacket full zip, 
material combination fur–fabric 
and tecnostretch. • Damenjacke 
Teddy.

• 88% PES + 12% Elastan + 100% 
PES • S–XL

• ČERNÁ
• BORDÓ / ČERNÁ
• FIALOVÁ / ČERNÁ

US Zarra
Dámská mikina s kapucí a klokan-
kou, lemovaná kožíškem. • Ladies 
hooded pullover. • Damen Kapu-
zen Jacke.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XL

• ČERNÁ / BORDÓ
• FIALOVÁ

US Marmolada
Dámský celopropínací softshellový 
kabát s kapucí. Dvě boční kapsy 
na zip, kapuce stahovací na šňůr-
ku. Zip s oboustranným jezdcem, 
pleteny lemy rukávů. • Ladies long 
softshell jacket. • Damen lange 
softshell Jacke.

• High Performace Softshell–100% 
PES • S–XL

• ČERNÁ

US Valoire
Dámské zateplené rychleschnoucí 
a vodoodpudivé kalhoty. Tři přední 
a dvě zadní kapsy. Zip YKK. • Win-
ter fast drying waterproof urban 
ladies pants. • Damen Winterho-
se im Urbanlook, atmungsaktiv, 
schnelltrocknend.

• Nanotex: 85% Nylon, 15% Span-
dex • S–XL

• ČERNÁ

US Uschanka
Dámská ušanka. • Ladies fur flap. 
• Damen Ohrmütze.•

• 88% PES + 12% Elastan + 100% 
PES • Uni

• ČERNÁ
• BORDÓ / ČERNÁ

US Castor
Pánská celopropínací mikina s ko-
žíškovým mikroflísem. Prsní a dvě 
boční kapsy na zipy, otvory na palec, 
zipy YKK. • Mens jacket full zip, 
material combination fur–fabric 
and tecnostretch. • Teddyjacke.

• TS: 88% PES + 12% Elastan, 
chlupatý mikroflís: 100% PES 
• M–XXL

• ČERNÁ

US Hoody
Pánská flísová mikina s kapucí 
a  přední kapsou “klokankou”. 
• Hooded pullover. • Kinder Kapu-
zen–Pullover.

• 100%PES • M–XXL

• ČERNÁ / ZELENÁ
• PETROLEJOVÁ / ŽLUTÁ

US Chamonix
Zateplené rychleschnoucí a vo-
doodpudivé kalhoty jeansového 
střihu. Zip YKK. •  Winter fast 
drying waterproof urban pants. 
• Herren Winterhose im Urbanlook, 
atmungsaktiv.

• Nanotex: 85% Nylon, 15% Span-

dex • M–XXL

• ČERNÁ
• TMAVĚ MODRÁ

OS Baccara
Dámské volnočasové šortky. Roze-
pínání na zip a opasek, dvě přední 
volné kapsy a jedna zadní na zip. 
• Ladies checkered shorts. • Damen 
Karierte Shorts.

• 100% PES • S–XL

• ČERNÁ KOSTKA
• MODRÁ KOSTKA

OS Talung
Větruodolná a voděodpudivá bun-
da. Design svetru se softšelovými 
vsadkami. Zipy YKK. • Windproof 
water repellent jacket • Winddichte 
wasserabweisend Jacke.

• 100% PES • S–XXL

• ŠEDÁ / ČERNÁ

OS Karakoram
Pánské kalhoty z pružného rych-
leschnoucího nylonu. Šest kapes. 
Nohavice lze ohrnout a zajistit na 
knoflík. Zipy YKK. • Mens trekking 
trousers. • Trekkinghose.

• 94% Nylon + 6% Spandex • M–
XXL

• ČERNÁ

OS Aero Trek
Lehká turistická větrovka s klokaní 
kapsou, větru odolná a do lehkého 
deště. • Lightweight hiking jac-
ket with kangaroo pocket, wind 
and light shower resistant. • Sehr 
leichte Wander/Trekkingjacke mit 
Känguruh–Tasche, schützt gegen 
Wind und leichten Regen.

• 100% PES • S–XXL

• ČERVENÁ / TEMNĚ ZELENÁ

OS Chadar  3Q
Pánské tříčtvrteční trekkingové 
kalhoty. Šest kapes • Mens trek-
king ¾ trousers. • ¾ Trekkinghose.

• 94% Nylon + 6% Spandex • M–
XXL

• ČERNÁ

OS Triglav
Softshellová celopropínací bunda. 
Zipy YKK.• Mens Heavyweight 
SoftShell jacket.• Softshelljacke.

• 100% PES • S–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ

OS Chadar
Pánské trekkingové kalhoty se 
sedmi a jednou skrytou kapsou 
a odepínacími rozepínacími noha-
vicemi. • Mens trekking trousers 
with removable short or long legs 
(zippers). • Trekkinghose, variable 
Beinlänge.

• 94% Nylon + 6% Spandex • M–
XXL

• ČERNÁ

OS Triglav Vest
Softshellová celopropínací vesta. 
Zipy YKK.• Mens Heavyweight 
SoftShell vest.• Softshtell Weste.

• 100% PES • S–XXL

• ČERNÁ / ČERVENÁ

OS Sagarmatha 
Shorts

Dámské rychleschnoucí krátké 
kalhoty s pěti kapsami. • Ladies 
trekking trousers. • Damen Trek-
kingshose.

• 94% Nylon + 6% Spandex • S–XL

• ČERNÁ

OS Mashebum II
Silná pánská softshellová bunda. 
Stahování v pase, odepínací kapuce. 
Kapsy. Větrání v podpaží. Reflexní 
prvky, zipy YKK. • Mens Heavywei-
ght SoftShell jacket. • Softshelljacke.

• High Performace Softshell–100% 
PES • M–XXL

• ČERNÁ / MODRÉ DOPLŇKY

OS Kandahar
Zateplené rychleschnoucí a vo-
doodpudivé kalhoty. Cordura na 
zadní části, kolenou a kotnících. 
Nastavitelný spodek nohavic. Zip 
YKK. • Winter fast drying waterpro-
of outdoor pants. • Herren Winter 
Freizeithose, atmungsaktiv.

• Nanotex: 85% Nylon, 15% Span-
dex • M–XXL

• ČERNÁ
• MODROŠEDÁ

OS Dhaulagiri II
Silná dámská softshellová bunda. 
Stahování v pase, odepínací kapuce. 
Kapsy. Větrání v podpaží. Reflexní 
prvky, zipy YKK. • Mens Heavywei-
ght SoftShell jacket. • Softshelljacke.

• High Performace Softshell–100% 
PES • S–XL

• MODRÁ / BÍLÉ DOPLŇKY

URBAN STUFF
Na kolech hopsáme, skáčem, závody nikdá nekončí pláčem. K po-
hodě pomůže kolekce Urban, nechybí nám v ní ni turban. Naše 
holky zas rády ocení, že nejsme po jízdě pekelně zpocení. Pro jejich 
v Progressu oděné postavy jsme schopni zrušit i ústavy.

Stuff for browsing along the street or nearby. Enjoy the city—spirit 
in accurately fine–tuned & functional wear.

Die Kollektion für Stadtbummel. Genießen Sie die Stimmung der 
Städten in dafür entwickelter Funktionskleidung.

ADAM & PAVEL PROCHÁZKOVI

PAVEL DORT

Pavel Procházka: biketrial, ÚAMK–AMK Biketrial Přerov. Mistr Evropy 2011, 3 × Vicemistr Evropy (2012, 08, 06), Sportovec města 
Přerova 2010. Adam Procházka: biketrial, ÚAMK–AMK Biketrial Přerov. Vicemistr světa 2007, Mistr Evropy 2007, 2.vicemistr světa 
2011, 2 × Mistr ČR v kat. Elite.

Vodňanský exhibicionista žijící v Praze, aktivně jezdí na BMX kole a příležitostně mlátí squashovou 
raketou do míčku. Odjede exhibici na vrcholu hory i na závodním okruhu. Show: festival Rock For 
People, kaskadérská show CRAZY DAY Tesla Aréna, Czech Truck Prix 2011 Most…

nejlePších výsledků dosAhujeme zA extrémních Podmínek. 

Progress je styl v kterém se cítím líP



ČR triko ženy
Dámské tričko v českých národ-
ních barvách. Dry Fast.• Ladies 
CZ T–shirt. • T–shirt für Damen.

• 100% PES • S–XL

• TRIKOLORA

ČR mikina s krát-
kým zipem ženy

Dámská mikina s krátkým zipem 
v českých národních barvách. Tech-
nostretch. • Ladies CZ jakcet. • CZ 
Jacke für Damen.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XL

• TRIKOLORA

ČR mikina ženy
Dámská celopropínací mikina v čes-
kých národních barvách. Tech-
nostretch. • Ladies CZ jakcet. • CZ 
Jacke für Damen.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XL

• TRIKOLORA

ČR čepice
Pletená čepice s s vlajkou. Čelo 
podšito funkčním materiálem Po-
lycolon. • CZ hut. • CZ Mütze.

• 100% Akryl • Uni

• BÍLÁ / ŠEDÁ

ČR šála
Pletená šála v barvách trikolory 
s oboustranným nápisem Czech 
Republic. Bílé třásně na obou kon-
cích. 150cm. • CZ scarf. • CZ Schal

• 100% Akryl • Uni

• TRIKOLORA

ČR ponožky
Ponožky v českých národních bar-
vách. • CZ socks • CZ Socken.

• 60% bavlna / 30% PP / 10% 
Elastan

• TRIKOLORA

ČR triko muži
Pánské tričko v českých národních 
barvách. Dry Fast.• CZ T–shirt. 
• T–shirt.

• 100% P ES • M–XL

• TRIKOLORA

ČR mikina vlajka
Mikina s krátkým zipem ve sty-
lu vlajky České republiky. Tech-
nostretch. • CZ jakcet. • CZ Jacke.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XXL

ČR mikina muži
Pánská celopropínací mikina v čes-
kých národních barvách. Tech-
nostretch. • CZ jakcet. • CZ Jacke.

• 88% PES / 12% Elastan • S–XXL

• TRIKOLORA

DT ML NBRD
Dětské funkční tílko. Ploché švy. 
• Kids sleeveless scoop neck. • Kin-
der Unterhemd.

• 100% PP • 116–164

• MODRÁ
• BÍLÁ

DT ML NKRD
Dětské funkční tričko s krátkým 
rukávem. Ploché švy. • Kids short 
sleeve Tee. • Kinder Funktionsshirt.

• 100% PP • 116–164

• MODRÁ
• BÍLÁ
• ČERVENÁ

DT ML NDRD
Dětské funkční tričko s dlouhým 
rukávem. Ploché švy • Kids long 
sleeve Tee. • Kinder Langarmshirt.

• 100% PP • 116–164

• MODRÁ
• ČERVENÁ

DT ML SDND
Dětské funkční dlouhé spodky. 
Ploché švy. • Kids tights. • Kinder 
Lange Unterhose.

• 100% PP • 116–164

• MODRÁ
• ČERVENÁ

DT DFc NDRD
Dětské funkční tričko s dlouhými 
rukávy. Ploché švy. • Kids long 
sleeve Tee. • Kinder Langarmshirt.

• 100% PES • 116–164

• MODRÁ / SV.ZELENÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

DT DFc NRZD
Dětské funkční tričko s dlouhými 
rukávy a stojáčkem na zip. Ploché 
švy, zip YKK. • Kids long sleeve Tee, 
zip–opening high neck. • Kinder 
Langarmshirt mit Zip.

• 100% PES • 116–164

• FIALOVÁ / SV. ŠEDÉ PROŠITÍ

CZECH STUFF
Když na nejvyšší stupně vítězů, já v mikině Vlajce vylezu, tak při-
lepí se zraky všech a celý dav zatají dech. Jak jsem já potom hrd, 
že nejsem žádný prd a trénoval jsem tvrdě a stojím tu tak hrdě. 
Červená, modrá, bílá. V tom tkví ta moje síla!

Superfinely tunned collection of functional wear created for Czech 
sport fans. If you are not a Czech fan, you can hide the Czech flag and 
other national symbols by duct–tape–way and you can use the fan–
stuff for French, Puerto Rican, Chilean or other suitable purposes.

Eine neue Kollektion von Funktionskleidung ist in den National-
farben für die Sportfans vorbereitet.

DĚTI
Letíce v Progressu na kole BMX, nemusím čekat žádný kiks. Hadry 
mám stejné jak dospělí, konečně k tomu dospěli, že ve správné pro-
dejně pro děti, měl by být Progress viděti. Mikiny funkční, bundy, 
i prádlo, bez nich by dítko nastydlo, zchřadlo.

For your awesome children we have prepared a diminished but 
not diluted mix of the best what our continuing efforts over the 
years has brought. So you can give to your children the very best 
just like you have.

Für ihre Kinder haben wir unsere besten Modelle „geschrumpft“. 
so kommen auch ihre Kinder in den Genuss der besten Funktions-
technologie.

HONZA TRÁVNÍČEK

JAN SEIDL
Sedmiletý protivínský jezdec BMX, hokejista, příležitostný snowboardista, lyžař a florbalista. Milovník všech sportů a letadel. 2011 – 
Vicemistr České republiky, 2012 – Manchester 3 místo, ČMP – 1 místo, ADAC cup–Německo – 1 místo a čerstvý Mistr České republiky 
pro rok 2012.

Progress Beru si i Pod dres.

tePlé hAdry Bez omrzliny, 
nevAdí PAk tA sPoustA dřiny.

PRAŽSKÉ PÍČE
Alice a Pavel Karbulkovi, běh, 
cross, MTBO

říkáme si PrAžské Píče, v Pro-
gressu jdou nA nás chtíče! 



DT DFc SDND
Dětské dlouhé spodky • Kids tights. 
• Kinder Lange Unterhose.

• 100% PES • 116–164

• MODRÁ / SV.ZELENÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / SV.ŠEDÉ PROŠITÍ

DT Kids Mitts
Dětské bezprstové rukavice. • Kids 
half finger cycling mitts. • Kinder 
Fahrradhandschuhe.

• S–M

• ČERVENÁ / BÍLÁ / ČERNÁ
• FIALOVÁ / BÍLÁ / ČERNÁ

DT DCw CEP
Tenčí anatomická zimní čepice. 
• Kids beanie. • Kinder Beanie.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • Uni

• ČERNÁ
• PETROL.
• FIALOVÁ

DT Willi
Dětské dlouhé termotriko. Pružný, 
hřejivý a rychleschnoucí materi-
ál, ploché švy. • Kids long sleeve 
Tee–Dynamic winter. •  Kinder 
Langarmshirt.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • 116–164

• PETROLEJ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

DT Teddy
Dětská celopropínací tecnotretcho-
vá mikina. Dlouhé rukávy s otvory 
pro palce, dvě boční klokaní kapsy, 
zip YKK. • Kids jacket full zip. • Kin-
der Tecnostretch Jacke.

• TS: 88% PES + 12% Elastan 
• 116–164

• MODRÁ / SV.ZELENÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / RŮŽOVÉ PROŠITÍ

DT DCw KUK
Tenčí anatomická dětská kukla. 
• Kids balaclava. • Kinder Balaclava.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • Uni

• ČERNÁ
• PETROL.
• FIALOVÁ

DT Watt
Dětské dlouhé triko se stojáčkem na 
zip. Pružný, hřejivý a rychleschnou-
cí materiál, ploché švy. • Kids short 
sleeve Tee–Dynamic winter. • Kin-
der Funktionsshirt.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • 116–164

• PETROL.EJ / SV. MODRÉ PROŠITÍ
• FIALOVÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

DT Mikki
Dětská flísová mikina s kapucí 
a klokankou. Ploché kontrastní 
švy, ještěrčí výšivka. • Kids hooded 
pullover with embroidery. • Kinder 
Kapuzen–Pullover mit Stickerei.

• 100% PES • 116–164

• ZELENÁ / SV.MODRÁ
• HNĚDÁ / SV.MODRÁ
• PETROLEJOVÁ / ŽLUTÁ

DT TS CEP
Teplá anatomická dětská čepice. 
• Kids beanie. • Kinder Beanie.

• 88% PES + 12% Elastan • Uni

• ČERNÁ
• BÍLÁ
• FIALOVÁ

DT Wasp
Dětské dlouhé termospodky. Pružný, 
hřejivý a rychleschnoucí materiál, 
ploché švy. • Kids tights – Dynamic 
winter. • Kinder Lange Unterhose.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • 116–164

• PETROL.EJ / SV. MODRÁ
• FIALOVÁ / ŠEDÉ PROŠITÍ

DT Zajda
Dětská fleecová mikina s kapucí 
a klokankou, lemovaná kožíškem.• 
Kids teddy jacket. • Kinder Teddy 
Jacke.

• 88% PES / 12% Elastan • 116–164

• FIALOVÁ
• ČERNÁ

DT TS KUK
Teplá anatomická dětská kukla. 
• Kids beanie. • Kinder Balaclava.

• 88% PES + 12% Elastan • Uni

• ČERNÁ
• BÍLÁ
• FIALOVÁ

DT Droppy
Dětský cyklistický dres. • Kids 
cycling jersey. • Kinder Radtrikot.

• 100% PES • 116–164

• ČERVENÁ / BÍLÁ / ČERNÁ
• FIALOVÁ / BÍLÁ / ČERNÁ

DT XKH X–Kid
Dětské teplé funkční ponožky. Zesí-
lené chodidlo, pružné lemy, elastic-
ké pásky na zpevnění a ochrana ho-
leni. • Kids socks. • Kinder Socken.

• 45% bavlna, 26% PP, 29% Elastan 
• 30–34, 35–38

• ČERVENÁ

DT Uschanka
Dětmská ušanka. • Kids fur flap. 
• Kinder Ohrmütze.

• 88% PES + 12% Elastan + 100% 
PES • Uni

• ČERNÁ
• BORDÓ / ČERNÁ

DT Bee
Dětské cyklistické kraťasy s vlož-
kou TMF. 6 panelů, ploché švy, pro-
tiskluzové gumy na nohavicích. 
• Kids shorts with cushion insert. 
• Kinder Fahrradshorts.

• 80% PAD + 20% Elastan • 128, 
140, 152

• ČERNÁ

DT XKH X–Kid High
Dětské teplé funkční podkolenky. 
Zesílené chodidlo, pružné lemy, 
elastické pásky na zpevnění 
a ochrana holeni. • Kids underknee 
socks. • Kinder Skisocken.

• 45% bavlna, 26% PP, 29% Elastan 
• 30–34, 35–38

• MODRÁ

DT Kids Gloves
Dětské zimní rukavice • Kids win-
ter gloves. • Kinder–Winterhand-
schuhe.

• ČERVENÁ / BÍLÁ / ČERNÁ
• ČERNÁ / SV. MODRÁ / SV. ZELENÁ

P LIT Lite
Lehké letní ponožky. Pod kotník, 
kombinace pohodlné bavlny a vlh-
kost odvádějícího PPu • Footie socks. 
• Sneakers.

• 70% Bavlna, 27% PP, 3% Elastan 
• 3–5, 6–8, 9–12

• BÍLÁ / ŠEDÁ
• ČERNÁ / TYRKYSOVÁ

P FOT Footie
Lehká kotníčková letní ponožka 
s ochranným jazýčkem na achilovce. 
• Footie socks. • Footies.

• 65% bavlna / 17% Elastan / 18% 
PP • 3–5, 6–8, 9–12

• BÍLÁ / FIALOVÁ / ŠEDÁ
• BÍLÁ / PETROL. / ŠEDÁ
• ČERNÁ / PETROL. / ŠEDÁ

P RDS Rider
Pánské cyklistické ponožky se ze-
sílenými prsty a patou. Levopravé. 
• Biking soks. • Radsocken.

• 53% bavlna / 15% Elastan / 32% 
PP • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ / ŠEDÁ / ČERVENÁ
• BÍLÁ / ČERVENÁ / ŠEDÁ

P GRS Grace
Dámské cyklistické ponožky. • La-
dies biking soks. • Damen Rad-
socken.

• 60% bavlna / 10% Elastan / 30% 
PP • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ / ŠEDÁ / ČERVENÁ
• BÍLÁ / FIALOVÁ / ŠEDÁ

JOEY KELLY
Člen The Kelly Family.Extrémní sporty. Závod napříč Ame-
rikou, Marathon de Sable, běh přes Německo, běh přes 
Atacamu, atd.

PONOŽKY
Ať již pouští nebo sněhem, přesunuji tělo během. Nohy nesou tělo 
mé, nohy mám jen jediné, proto ponožky je chrání, před zimou, hor-
kem, dřením brání. Moderní ponožky, to jest celá věda, progressky 
nemít, ach ouvej, běda!

Feeling of comfort begins with the feet. It does not matter whether 
you are on the dance floor, or you run the hamster–running– ma-
chine in your gym. Our range of functional, anatomy socks will give 
you the right answer for every conceivable occasions.

Bequeme Bekleidung beginnt bei den Füßen. egal, ob sie einen 
kurzen Frühlingsspaziergang machen oder einen Gipfel besteigen 
möchten: in unserem Sortiment finden sie die passenden Socken 
für ihren Anwendungsbereich.

JERNEJ DAMJAN 



P CCO Cyklo Cool-
Max

Cyklistické ponožky. CoolMaxový 
materiál. • Cycling socks.• Radsoc-
ken CoolMax.

• 75% CoolMax + 13% PAD + 8% 
PES + 4% Elastan • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ
• BÍLÁ

P COS Compress 
sleeves

Kompresní návleky pro zvýšení 
fyzického výkonu. • Compressi-
on sleeves. • Kompressionswaden.

• 40% PP + 35% PAD + 25% Elastan 
• 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ/TM.ŠEDÁ/ŽLUTÁ
• BÍLÁ/SV.ŠEDÁ/ČERVENÁ

D CEZ
Zavazovací bavlněná šátko–če-
pice s funkčním polyprop. pás-
kem na čele. • Headscarf tie–back. 
• Stirnband.

• 100% Bavlna + PP • S, XL

• DLE NABÍDKY

Ds SAT bavlna
Potištěný bavlněný trojcípý šátek 
s funkčním polyprop. páskem na 
čele. • Headscarf triangle. • Stirn-
band.

• Serena 100%PES • S, XL

• POTISK

P RSX Running Sox
Speciální běžecké ponožky. Zesíle-
ná pata a špička, zpevněné chodidlo, 
síťovaný nárt, fixační X–prvek ko-
lem kotníku zabraňující přetáčení. 
• Running sox • Laufsocken.

• 30% PP, 30% bavlna, 18% Elastan, 
15% viskoza, 7% PAD • 3–5, 6–8, 
9–12

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• ČERNÁ / ŠEDÁ / ŽLUTÁ

P XCN X–Country
Ponožky na běhání a rychlou chůzi 
• Running socks. • Laufsocken.

• 65% PP + 20% PAD + 15% Elastan 
• 3–5, 6–8, 9–12

• ŠEDO–ČERVENO–BÍLÁ
• ŠEDO–BÍLO–ČERVENÁ

D SAT
Klasický bavlněný trojcípý šátek 
s funkčním polyprop. páskem na 
čele. • Headscarf triangle. • Dre-
ieckstuch.

• 100% + PP • S, XL

• DLE NABÍDKY

Ds CEL bavlna
Potištěná bavlněná čelenka s funkč-
ním polyprop. páskem na čele. 
• Headscarf tie–back. • Stirnband.

• 100% + PP • Uni

• POTISK

P MNG Manager
Manažerské funkční ponožky. • Ma-
nager´s antibacterial socks. • anti-
bakterielle Freizeitsocken.

• 48% bavlna + 32% viskóza + 10% 
PP + 10% Elastan • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ

P MRN Merino
Trekingové ponožky s Merino vl-
nou. • Trekking Merino wool socks. 
• Merino Trekkingsocken.

• 50% Multitech + 16% Elastan + 
30% PP + 4% PAD • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ / ORANŽ / BORDO
• ČERNÁ / MODRÁ / ŠEDÁ
• ČERNÁ / TYRKYS / ŠEDÁ

D CEL
Bavlněná čelenka s funkčním poly-
prop. páskem na čele. • Headscarf 
tie–back. • Stirnband.

• 100% + PP • Uni

• DLE NABÍDKY

Ds CEL Supplex
Funkční potištěná supplexová če-
lenka • headscarf tie–back with 
printing. • Headscarf tie–back with 
printing.
90% PAD / 10% Lycra • Uni

• DLE NABÍDKY

P SPR Sprint
Multisportovní ponožky. • Univer-
sal sporting soks. • Universelle 
Sportsocken.

• 50% bavlna / 10% Elastan / 35% 
PP / 5% PAD • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• BÍLÁ / ŠEDÁ / PETROL.

P XTA X–Trail
Trekové ponožky do náročných 
podmínek • Trekking socks. • Trek-
kingsocken.

• 50% Drivex (60% bavlna + 40% 
viskoza) + 35% PP + 15% Elastan 

• 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNO–ŠEDÁ

Ds CEZ bavlna
Potištěná zavazovací bavlněná šát-
ko–čepice s funkčním polyprop. 
páskem na čele. • Headscarf tie–
back. • Stirnband.

• 100% + PP • S, XL

• POTISK

D XC CEP
Lehce zateplená běžkařská čepice. 
• Hat for X–country skiing. • Lan-
glaufski Mütze.

• 78% PAD/ 22% elastan • Uni

• ČERNÁ

P XTO X–Tour
Lehké turistické ponožky • Light 
tourist socks. • Leichte Trekking-
socken.

• 60% Coolmax + 25% PP + 15% 
Elastan • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ–ORANŽOVÁ
• ŠEDÁ–KHAKI

P XTR X–Treme
Ponožky s podílem Merino vlny 
do náročných podmínek. • Meri-
nowool trekking socks. • Merino 
Trekkingsocken X–Treme.

• 27% Merino vlna + 27% Akryl + 
36% PP + 10% Elastan • 3–5, 6–8, 
9–12

• ČERNÁ–ČERVENÁ
• ČERNÁ / MODRÁ

D RS CEP
Lehce zateplená běžecká čepice. 
• Hat for running. • Lauf Mütze.

• 78% PAD/ 22% elastan • Uni

• ČERNÁ

P COX Compress sox
Kompresní podkolenky pro zvýšení 
fyzického výkonu. • High compress 
socks. • Kompressionssocken.

• 40% PP + 35% PAD + 25% Elastan 
• 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNÁ/TM.ŠEDÁ/ŽLUTÁ
• BÍLÁ/SV.ŠEDÁ/ČERVENÁ

P XHI X–High
Silné podkolenky nejen pro zimní 
sporty• Winter sport long socks 
(CoolMax). • Skisocken.

• 52% CoolMax + 36% PP +12% 
Elastan • 3–5, 6–8, 9–12

• ČERNO–ČERVENO–BÍLÁ
• ČERNÁ / MODRÁ

D DC CEP
Anatomická, tenká funkční čepice. 
Vhodná zejména pod přilby všeho 
druhu. • Beanie. • Beanie.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • Uni

• ČERNÁ
• PETROL.EJ
• FIALOVÁ

DOPLŇKY
Šátky, čelenky či čepice, ku sportu nutné jsou velice. Bez těchto 
drobností na hraní, býváme snadno nahraní. Když holou já svou 
nechám lebku, hlava se spálí, chytím depku. Bez funkčního doplňku 
prostě nedám ránu, k večeru, v poledne, natož k ránu!

Headbands, scarves, hoods, caps. Small pieces of equipment with 
a significant impact on your comfort, if used correctly, wisely 
and in accordance with civil laws. Product range, relying on high 
quality materi als, precise cuts and a refreshingly simple designs.

Stirnbänder, Schals, Mützen, Tubes…alles kleine teile, die aber 
einen entscheidenden unterschied für ihren Komfort bedeuten. 
unsere Accessoires sind natürlich ebenso hochwertig und perfekt 
geschnitten wie der Rest unseres Sortiments.

KUBA ŘÍHA

MICHAL ZÁDĚRA

Mladý písecký biker, který žije adrenalinem, kterého je ve fourcrossu opravdu dost. Obří skoky, drsné pády a kontakt se soupeři – to 
je sport, kdy je potřeba mít ten správný progress. Mistr České Republiky 2011, 3. místo na MS 2009, pravidelný účastník světových 
pohárů a reprezentant, který často ukazuje soupeřům svá záda.

Dobrudruh, showman a hlavně motoristický závodník na čtyřkolkách 
QUAD. České i evropské závody, vícemistr MMČR v countrycrossu.

héj, Ať už děláš cokoliv, dej tomu Pořádnej Progress!

když v Progress Prádle nA čtyřkolku nAsed-
nu, je skoro jisté, že dostAnu se nA Bednu.

© Martin Husar, 2012



Lucky
Městský batoh se dvěma kapsami 
na zip s vnitřním členěním. • City 
bag with two zippered pockets with 
internal breakdown. • City Tasche 
mit 2 RV–Taschen und Innenfach.

• PES • 30 litrů

• ČERNÁ / ČERVENÁ

Biker
Cyklistický batoh s vodním 2l re-
zervoárem. • Cycling backpack with 
a water reservoir. • Radrucksack 
mit Wassertank.

• PES • 10 litrů (2 litry)

• ČERNÁ / ŠEDÁ

Trek 30
Propracovaný batoh na lehkou 
turistiku. • Lightweight backpack 
for hiking. •  Lleichter Hiking–
Rucksack.

• PES • 30 litrů

• CIHLOVÁ

R Grace mitts
Dámské bezprstové rukavice s ge-
lovými plochami a silikonem na 
dlaních • Ladies cycling half finger 
mitts with gel palm. • Damen Rad-
handschuhe mit Geleinlage.

• XS–L

• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK
• ČERNÁ / FIALOVÝ TISK

R Rider mitts
Pánské bezprstové rukavice s ge-
lovými plochami a silokonem na 
dlaních • Cycling half finger mitts 
with gel palm. • Radhandschuhe 
mit Geleinlage.

• S–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÝ TISK
• ČERNÁ / ČERVENÝ TISK

R Defrost gloves
Velmi teplé rukavice s větru a vodě 
odolnou membránou. Prodlouže-
né zápěstí nastavitelné stahovací 
gumičkou se stopperem, reflexní 
prvky na hřbetu. • Full finger winter 
membrane gloves. • Skihandschuhe.

• S–XXL

• ČERNÁ–ČERVENÁ
• ČERNÁ–ŠEDÁ
• ČERNÁ–SV. MODRÁ

R Gel gloves
Prstové rukavice s gelovou výstel-
kou. • Full finger gel gloves. • Gel 
Handschuhe.

• XS–XXL

• ČERNÁ / ŠEDÁ
• ČERNÁ / ČERVENÁ

R Trek Gloves
Zimní prstové rukavice s větru– 
a vodě odolnou membránou. • Full 
finger membrane gloves. • Wind-
dichte Handschuhe.

• XS–XXL

• ČERNÁ

R Running Gloves
Lehce zateplené rukavice navržené 
přímo pro běžecké sporty. Reflexní 
prvky. • Running gloves. • Leichte 
Laufhandschuhe.

• S–XXL

• ŠEDÁ / ČERNÁ

R Snowride gloves
Zimní zateplené rukavice s vě-
tru a vodě odolnou membránou. 
Dlouhý zateplovací náplet, reflexní 
prvky, silikonový adhezní potisk 
na dlaních a prstech. • Full finger 
membrane gloves with silicon palm. 
• Winddichte Handschuhe mit Si-
likon (Langlauf.)
• S–XXL

• ČERNÁ

R Blockwind gloves
Flísové rukavice s větru a vodě 
odolnou membránou. • Full finger 
fleece membrane gloves. • Wind-
dichte Fleecehandschuhe.

• 100% PES • S–XXL

• ČERNÁ

D DC KUK
Tenká kukla, ploché švy. Vhod-
ná zejména pod přilby. • Balacava. 
• Balaclava.

• 63% PES, 26% karb. bambus, 11% 
Spandex • Uni

• ČERNÁ
• PETROL.EJ
• FIALOVÁ

D BS CEP
Středně teplá cyklistická čepice. 
Optimalizovaná pod cyklopřilbu. 
• Beanie. • Beanie.

• Roubaix: 86% PAD + 14% Lycra 
• Uni

• ČERNÁ

D TS CEL
Sportovní čelenka. Teplá, jemná 
a pružná. • Headband. • Stirnband.

• TS: 88% PES + 12% Elastan • Uni

• ČERNÁ
• BÍLÁ
• FIALOVÁ

D TS CEP
Sportovní čepice. Teplá, jemná 
a pružná. • Beanie. • Beanie.

• TS: 88% PES + 12% Elastan • Uni

• ČERNÁ
• BÍLÁ
• FIALOVÁ

D TS KUK
Anatomická teplá funkční kukla. 
Obličejovou část lze nosit ve více 
polohách. • Balacava. • Balaclava.

• TS: 88% PES + 12% Elastan • Uni

• ČERNÁ
• BÍLÁ
• FIALOVÁ

D BEP
Hřejivý a  funkční bederní pás. 
Odvádí pot, hřeje, chrání ledviny 
i kříž. • Lower back warmer. • Ni-
erenwärmer.

• 50% PP, 50% bavlna • XS / S, M / 
L, XL / XXL

• ČERNÁ

RUKAVICE
Rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, ruka-
vice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, 
rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, ruka-
vice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, 
rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, rukavice, ruka-
vice, rukavice, nekloužou, nedřou, ochrání, při pádu krvi zabrání, 
rukavice, rukavice, co chtít pro své ruce více?

Gloves for your palms. We prepared for you all the stuff you can 
need on your way.

Wir haben für Sie die Handschuhe eintwickelt, die Sie beim Reisen 
brauchen.

BATOHY
Bez ruksaku, pinglu, či batohu, zbytečně své ruce namohu. Břemena 
malá i veliká, batoh můj hravě spolyká. Pak odnesu je kamkoli, kam 
jen to záda má dovolí. Třebas až na konec světa, neb bágly jsou to 
fakt jakostní, jejich nositelé jsou radostní. To je má poslední věta.

We have prepared several different backpacks for a whole range 
of possible activities. Do not wear your climbing rope and ice ax in 
a plastic bag it’s not practical and it doesn‘t look nice in the photos. 
Rely on our carefully crafted backpacks.

Wir haben Rucksäcke unterschiedlicher Volumina entworfen und 
sie auch für unterschiedliche Aktivitäten konzipiert. Verstauen 
sie ihren Eispickel, das Kletterseil und die Trinkflasche haben sie 
beide Hände frei für ihre Aktivitäten.

JAKUB ŠVANDA

LUCIE ZÁLESKÁ

Závodně běhá na lyžích už dvanáct let. Věnuje se také cyklistice 
a kolečkovým lyžím. Sedminásobný Mistr republiky, vítěz deseti 
závodů českého poháru v žákovských a dorosteneckých kategoriích.

Dráhová a silniční cyklistika. 2OO8 Mistryně Evropy, 2009 druhá MS, 2010 druhá ME, 2012 druhá a třetí ME. Vše dráha. 

když je zimA, déšť či větry, nemusím už nosit svetry. teď mám 
věci z Progressu, závodím si Bez stresu.

 s Prádlem od Progressu se vždy cítím skvěle jAko v Peřince



ženy / women XS S M L XL XXL

výška postavy / size 152–158 158–164 164–170 170–176 176–182 182–188

obvod hrudníku / chest 72–80 80–88 88–96 96–102 102–110 110–118

obvod pasu / waist 52–60 60–68 68–76 76–84 84–92 92–100

obvod boků / hips 78–86 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

muži / men XS S M L XL XXL

výška postavy / size 158–164 164–172 172–178 178–184 184–190 190–196

obvod hrudníku / chest 76–84 84–92 92–100 100–108 108–116 116–124

obvod pasu / waist 66–74 74–82 82–90 90–98 98–106 106–114

obvod boků / hips 78–86 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

1# JAK OBLEČENÍ VYBRAT?
Vzhledem k tomu, že čtete tyto řádky, je určitý předpoklad, že o funkč-
ní prádlo a sportovní oblečení máte zájem a snad i víte, jaké budete 
potřebovat. Pár obecných rad se vám však i tak může hodit:

•	 Univerzálním základem je funkční tričko a spoďáry, které na sobě máte 
v podstatě neustále. Tato ultrazákladní, v podstatě nultá vrstva, by měla být 
co nejlehčí (například letní dynamic), s co nejméně švy, a to nejlépe plochý-
mi (nebo například seamless) a snadno přepratelná. (Proto se hodí alespoň 
dvě sady, abyste nemuseli po tábořišti lítat nahatí, než vám přemáchnuté 
prádlo uschne).

•	 Pro chladné období užijete dlouhé triko anatomického (obepínajícícho) stři-
hu, aby se snadno dále vrstvilo, a dlouhé spodky. Při nákupu se ujistěte, že 
máte dostatečně dlouhé rukávy (předpažením vpřed nahoru) a dostatečně 
dlouhá záda (předpažením a nebo úplným předklonem.

Pro mikiny a bundy platí víceméně to samé, co pro dlouhá trika. Anatomicky 
střižené mikiny (např. Tecnostretch) se vám budou lépe nosit pod bundami.
•	 Kalhoty vyzkoušejte ve všemožných pozicích, pokud si sednete tzv. „na 

bobek“ nejlépe zjistíte, jestli vás někde neškrtí a zda–li nemáte nohavice 
příliš upnuté. Dlouhé kalhoty by měly být při stoji spatném přibližně na patu.

Ponožky také vyzkoušejte. Používáme kvalitní a pružné materiály a je tak 
možné, že tabulkově menší ponožka vám lépe padne.
•	 Nechceme hanět E–shopy, sami jeden máme, ale je pravdou, že oblečení lépe 

a v podstatě i levněji nakoupíte ve vám blízkém kamenném obchodě. Virtu-
álním E–shopům, které mají podezřele nízké ceny nevěřte. Zboží většinou 
nemají skladem, případně na něj budete velice dlouho čekat.

•	 Pokud máte nějaký speciální dotaz, ptejte se v naší poradně! Rádi vám odpovíme.

2# JAK OBLEČENÍ NOSIT?
Říká se, že není špatného počasí, ale špatného oblečení. To se to ale 
říká, když jsou dva nad nulou, prší a díky těžkému báglu na zádech 
se z člověka řine pot… A v existenci potu, jinak přirozeném těles-
ném regulátoru teploty, je prostě problém. Jakožto kapalina odvádí 
tělesnou teplotu mnohonásobně lépe, než vzduch. A aby člověk byl 

v (tělesné) pohodě, tedy v přiměřeném suchu a teplu, musí umět 
jeho oblečení pot odvést tak, aby nechladil až příliš. Většina našeho 
prádla a oblečení to umí velice dobře. Ano, když se obalíte novinami 
a igelitem, také budete v teple a suchu, ale zkuste se v tomto „oděvu“ 
proběhnout! Pár drobných rad jak se obléci, a cítit se v „pohodě“:

•	 Vždy je výhodné vrstvit, dvě trička zahřejí lépe než jedno silnější a v krizo-
vých situacích se můžete s někým o triko podělit.

•	 Snažte se vrstvy kombinovat tak, aby opravdu všechny dokázaly vlhkost 
odvést co nejdále od těla, a to nejlépe pryč–do ovzduší.

•	 Pokud se bavlny z nějakého nám neznámého důvodu prostě nedokážete 
vzdát, oblečte raději funkční tričko a bavlněnou mikinu, než bavlněné tričko 
a funkční mikinu! Mikina sice nasákne, ale funkční tričko vás od vlhkosti 
(tedy i chladu) odizoluje.

•	 Nepočítejte s tím, že za extrémní vlhkosti vzduchu budete při námaze v su-
chu. To je fyzikálně nemožné, neb vlhký vzduch nedokáže vstřebat vlhkost 
z vašeho oblečení.

•	 Vyrážíte–li na krátkodobou náročnější aktivitu do chladného počasí, oblečte 
se tak, aby vám bezprostředně po opuštění tepla domova bylo spíše chladno. 
Až se svou činností po pár minutách dostanete do „provozní teploty“, bude 
vám příjemně a nebudete se zbytečně potit.

•	 Náhradní tričko, ponožky a třeba i čepice v kapse baťohu sice přidají pár 
deka navíc, ale můžou vám nebo kámošovi zachránit zdraví…

•	 I kvalitní funkční prádlo je stejně jako to „nefunkční“ stále „prádlem“, takže 
pozor na tráky od batohů, trní kolem cest a dravé exempláře suchých zipů.

•	 A také pamatujte, že vlastní zkušenosti jsou většinou mnohem cennější, 
než nějaké pindy v katalogu výrobce sebedokonalejšího funkčního prádla 
a oblečení!

3# JAK SE O OBLEČENÍ STARAT?
Základní údržba funkčního prádla a sportovního oblečení:

•	 před praním si vždy přečtěte etiketu se symboly údržby natištěnou nebo 
našitou na prádle

•	 před prvním použitím je vhodné prádlo vyprat

•	 používejte běžný prací prostředek
•	 nepoužívejte aviváž, může snížit kapilární výkon vlákna
•	 prádlo perte naruby. Zipy, suché zipy a cvoky zapněte, aby u jiných jemněj-

ších pletenin nezpůsobily zatržení.
•	 softshellové bundy a kalhoty (a vodoodpudivé oblečení obecně) perte stejně 

jako prádlo, navíc můžete přidat některý z přípravků obnovující repelenci vody.
Polopatická údržba pro muže:

•	 předem vyprázdni kapsy a všechny zipy a cvočky zapni.
•	 prádlo dej do vyprázdněné pračky v podstatě tak, jak jsi jej svléknul (na ruby).
•	 schmoustané ponožky raději rozbal (ano, je to nechutné!)
•	 do šuplíku (u pračky!) nasyp přiměřené množství normálního pracího prášku 

a šuplík nezapomeň zavřít!
•	 nastav teplotu 30°–40°C, umělá vlákna a ždímání kolem 700 otáček
•	 zapni pračku a jdi klidně na pivo
•	 vrať se nejdříve za hodinu, a pokud je dopráno, oblečení vyndej a přehoď 

přes šňůru, aby doschlo
•	 ne, suché prádlo opravdu nedávej matce / přítelkyni / manželce / tchýni 

do koše na žehlení!

– # MIMOŘÁDNÉ & DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Prádlo z bambusu je na omak velice jemné a měkké. Ovšem, tak jako 
i u jiných prádlových kolekcí, tak zejména u této platí–chovejte se 
k výrobkům opravdu jako k prádlu. Pokud budete přímo na tričku 
nosit batoh, v místech, kde se dotýkají tráky batohu, začne tričko 
logicky žmolkovat. Není to funkční závada, ale je to vidět. Podobnou 
neplechu dokáže vytvořit i hrubá síťovaná podšívka některých bund.

SÉRIE

www.galaxy-serie.cz

MTB maratony pro 

širokou veřejnost 

RUKOVĚŤ SPOKOJENÉHO UŽIVATELE

PŘÁTELÉ & SPORTOVNÍ SPŘÍZNĚNCI 



AC spArtA CyCling: Ať jseš lunt anebo cvalík, na super vohoz z Progressu netřeba ti balík.
rM teAM (5 kluků): Kompletní výbavičku za hubičku.

AdAM & pAvel proCházkovi: Biketrial je outdoorový sport, který se jezdí za každých podmínek. Progress nabízí širokou paletu funkčního oblečení, se kterým se cítím v jakémkoli závodě vždy komfortně.
pAvel dort: Díky Progressu nepotím se jako prase, slezu z kola a táhnu zase.

váClAv MetličkA: "Metla už zase vaří a to je na nule!" "Vždyť má Progress a ten hřeje!"
JAroslAv BryndA: Zimou už se netřesu, jelikož jsem v Progressu.

siMonA vykoukAlová: Ať je léto nebo zima, v Progressu je mi vždycky prima.
kuBA ŘíhA: Héj, ať už děláš cokoliv dej tomu pořádnej Progress!

JAn seidl: Progress beru si i pod dres.
AC spArtA CyCling: Když se v závodě cítím dobře, tak se potom převléknu do čistého.

MiChAl záděrA: Když v Progress prádle na čtyřkolku nasednu, je skoro jisté, že dostanu se na bednu.
luCie záleská: Přátelství s Progressem přináší úspěch.

AC spArtA CyCling: Závodníci při svých vítězstvích i v tréninku používají výhradně spodní oblečení Progress sportswear. Zdařilá kolekce svrchních vrstev se osvědčila v zimní přípravě i při běžném nošení mezi závody.
pAvel dort: Progress je styl ve kterém se cítím líp.

JAn trávníček: Teplé hadry bez omrzliny, nevadí pak ta spousta dřiny.
hynek kurA: Bez Progressu, do zimy nevlezu.

JAroslAv BryndA: Progress mi dává jistotu, že mne nedostihne zápach, pot ani chlad. Jediné, čeho mne nezbaví, je hlad.
prAžské píče: Říkáme si Pražský Píče, v Progressu jdou na nás chtíče!

rM teAM (5 kluků):Mámě ty fotky z našich závodů raději neukazujte… :-))
luCie záleská: Na kolo bez mého Progressu nikdy nesednu.

dr. ernesto rAfAel guevArA de lA sernA: Che.
rM teAM (5 kluků): Dnešek se rozplývá, zítřek přijít nemusí, kde je tedy jistota? Progress je naše jistota!

AdAM & pAvel proCházkovi: Není náhoda, že nejlepších výsledků dosahujeme za extrémních podmínek. Oblečení Progress je v chladu i horku náskok hned na začátku závodu.
JAn trávníček: Kudy chodí, tam nesmrdí.

rM teAM (5 kluků): Počasí si nevyberete, oblečení ano! Jděte za svým cílem s Progressem!
AC spArtA CyCling: Milou jsem dnes překvapil, pod deku k ní zalez, vzdychajíc mě pochválila, že na sobě mám Progress.

rM teAM (5 kluků): Každý sport má mnoho tváří, pohodlí je jen jedno – Progress.
JAroslAv BryndA: I když už nejsem v progresivním věku, tak s Progressem jsem stále progresivní.

JAn trávníček: V hezkem prádle od Progressu, sám na kopce nepolezu.
rM teAM (5 kluků): Život je jen o zážitcích, zážitky jsou o dobrém pohodlí, pohodlí je o Progressu.

pAvel dort: Díky Progressu nejsem při show ve stresu.
gustáv husák: Súdružky a súdruhovia.

rM teAM (5 kluků): Spolehnout se na počasí chce odvahu. Vsaďte na jistotu, dejte na Progress.
rM teAM (5 kluků): Kdo si vybírá ideální podmínky, nezvítězí!

MiChAl záděrA: Bez Progress prádla už nejedu, s ním vždy závod dobře zajedu.
prAžské píče: Nejsem žádná modelka, jsem matka a manželka, v Progressu však, no to čumim, jak já krásně běhat umim!

JiŘí ročárek: Ať jezdíš na běžkách, nebo tlačíš kočárek, Progress je nejlepší, tvrdí Jirka Ročárek!!!
JAkuB ŠvAndA: Když je zima, déšť či větry, nemusím už nosit svetry. Teď mám věci z Progressu, závodím si bez stresu.

JAroslAv BryndA: S Progressem je můj progress stále vidět.
JAn trávníček: V Progressu i tězkej bágl unesu.

luCie záleská: Design, funkčnost a pohodlí od Progressu je na jedničku.
JeMnostpán trAutenBerk: To kyselo je moc kyselý!
JAkuB ŠvAndA: O krok blíž k vrcholu s Progressem.

JAn trávníček: Bez Progressu už nikdy nikam nepolezu.
AC spArtA CyCling: Ať jsem vyhrál, nebo do cíle jsem sotva dolez, nikdy nezklamal mě Progress.

JAkuB skálA: V horku nebo zimě Progress nikdy nezradí mě, beru ho vždy když je třeba, on zajistí mi dobré klima.
luCie záleská: S prádlem od Progressu se vždy cítím skvěle jako v peřince.

JežíŠ: Odstup satane!
JAn ChoutkA: Ať už pádlem čeřím vodu, nebo na běžkách brázdim hory, na to si vezmu Progress, to jako sorry.

hynek kurA: Když je zima a je mráz s věcma od Progressu to jde snáz.
luCie záleská: Spolu s Progressem dobýváme nejvyšší příčky.

pAvel dort: Progress je doping, který má styl.
prof. hrBolek: Marečku, podejte mi pero.

prAžské píče: Únava – bolest – strasti – v Progressu mám vše v hrsti!
Joey kelly: Když jsem zpíval v Kelly family, díky Progressu jsme se nemyli.

CykloŠveC gAlAxy teAM: Někdy není velký rozdíl mezi vítězstvím a prohrou. Ale je velký rozdíl být či nebýt při tom oblečen v Progressu!
luCie záleská: Prádlo od Progressu je tak lehké, že ho muže nosit i víla Amálka.

toMáŠ & pAvlínA & AnnA zástěrovi: V Progress tričku na rozcvičku.
kAMilA knopová: V oblečení z Progressu, všechnu dřinu unesu.

tAdeáŠ BzděnkA: Pozoruhodná domněnka!
AC spArtA CyCling: Milou jsem dnes překvapil, pod deku k ní zalez, vzdychajíc mě pochválila, že na sobě mám Progress.

rM teAM (5 kluků): Každý sport má mnoho tváří, pohodlí je jen jedno – Progress.
JAroslAv BryndA: I když už nejsem v progresivním věku, tak s Progressem jsem stále progresivní.

JAn trávníček: V hezkem prádle od Progressu, sám na kopce nepolezu.
rM teAM (5 kluků): Život je jen o zážitcích, zážitky jsou o dobrém pohodlí, pohodlí je o Progressu.

pAvel dort: Díky Progressu nejsem při show ve stresu.
JiŘí láBus: Oldřich Kaiser.

rM teAM (5 kluků): Spolehnout se na počasí chce odvahu. Vsaďte na jistotu, dejte na Progress.
rM teAM (5 kluků): Kdo si vybírá ideální podmínky, nezvítězí!

MiChAl záděrA: Bez Progress prádla už nejedu, s ním vždy závod dobře zajedu.
JAkuB ŠvAndA: Když je zima, déšť či větry, nemusím už nosit svetry. Teď mám věci z Progressu, závodím si bez stresu.

JAroslAv BryndA: S Progressem je můj progress stále vidět.
WilhelM CAMenzind: Odcházím.

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
Wallgärtenstraße 12

D-76661 Philippsburg
Germany

Fon +49 174 5714127
www.cheyenne-sport.de

ŠVÝCARSKO
BASISRAUSCH GMBH

Spinnereistrasse 20
8753 Mollis
Switzerland

Tel. +41 76 569 33 32
Email: kick@basisrausch.ch

www.basisrausch.ch

FRANCIE
PASSION NATURE
Z.A.Lionne-Chazeau

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

MAĎARSKO
TIBOR GYÖRI

Hribová 19
945 24 Komárno

Slovensko
Tel: +421 903 366 402
Fax: +421 357 741 739

E-mail: tiborgyori@post.sk

POLSKO
ALPIN BIKE

Krzysztof Polak
ul. Kołłątaja 3

48-100 Głubczyce
Polska

Tel: +48 661 429 440
Tel: +48 77 403 68 23
Fax: +48 77 555 80 72

E-mail: info@alpinbike.pl
www.alpinbike.pl

SEVERNÍ IRSKO & IRSKO
SO CYCLE LTD
72 Main Street

Augher
Co. Tyrone
BT77 0BG

www.so-cycle.com
info@so-cycle.com

Tel. 00442885548289
Mobile: 00447917008673

PROGRESS SPORTSWEAR, S. R. O. Sedláčkova 238 Písek 397 01, Czech Republic
www.progress-cz.cz

GPS: 49°18'44.801"N, 14°9'32.021"E


