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Víte, že letos slavíme kulaté narozeniny? Ano už 
20 let to s námi šije a stejně dlouhou dobu vlád-
ne Progress sportswear na českém trhu. Dětská 
léta jsou za námi, puberta i střední škola také  
a dnes jsme dospělá značka, která vyrábí de-
setitisíce kusů špičkového funkčního prádla  
a sportovního oblečení. 

Tak všechno nejlepší nám a díky vám všem za 
podporu, protože bez našich věrných a spoko-
jených zákazníků, partnerů a podporovatelů by 
to zkrátka nešlo!

Zdeněk Zunt - majitel společnosti

UŽ 20 LET
JSME S VÁMI

Dopřejte svému životu Progress
Vítejte ve světě, kde se nejmodernější technologie potkala s pokrokovými materiály 
a za přispění poctivé práce vznikla špičková kolekce funkčního prádla a sportovního 
oblečení. Jsme Progress sportswear a vyrábíme funkční produkty pro ty, co se  
života nebojí. Zkoušíte rádi nové věci anebo jste „konzervy“? Běháte, jezdíte na 
kole? Milujete hory a lezení po skalách? Baví vás výlety do přírody a cestování?  
My z Progressu vás podržíme a podpoříme vaše odvážné kroky špičkovým funkč-
ním oblečením. Tak na nic nečekejte a pusťte se do toho, ať máte v budoucnu na  
co vzpomínat! 

PROGRESS sportswear  
česká značka funkčního prádla a sportovního oblečení
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SKIN TOUCH
pánské triko s krátkým rukávem dámské triko s dlouhým rukávem pánské dlouhé spodky dámské tílko

MS NDR MS NDRZ MS SDN MS NBRZ

Dvě funkční vlákna v jednom dokonalém úpletu. Špičkový ma-
teriál spojuje dokonalé vlastnosti dvou funkčních vláken, po-
lypropylenu (uvnitř) a polyesteru. Ideální úplet pro celoroční 
použití kdykoli a kdekoli. A navíc je příjemný na dotek, rychle 
odvádí vlhkost a má antibakteriální úpravu STOP BACTERIA.

materiál: 70% polypropylen + 30% polyester

MICRO SENSE

antibakteriální velice jemný 
úplet

odvod  
vlhkosti

M
IC

RO
 S

EN
SE

gramáž

SKIN TOUCH
vysoce  

elastický
jemný a tenký 

úplet
rychleschnoucí

Věřili byste, že je možné zamilovat se do spodního prádla? Naše 
Skin Touch kolekce vás o tom přesvědčí. Na dotek velmi příjem-
né spodní prádlo z italského, ultralehkého a rychleschnoucího 
materiálu vám díky anatomickému střihu padne tak, že už jej 
nebudete chtít sundat. A navíc skvěle odvádí vlhkost. Zkrát-
ka a dobře, naši profesionální špičkovou první vrstvu na léto  
si zamilujete a bude to vztah, který vydrží.

materiál: 87% polyester + 13% Elastan

pánské triko s krátkým rukávem dámské triko sdlouhým rukávem boxerky kalhotky
ST NKR ST NDRZ ST SKN ST KLHZ

 S
KI

N
 T

O
U

CH

gramáž

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz

150
g/m2

113
g/m2

MICRO SENSE
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pánské triko s krátkým rukávem dámské triko s dlouhým rukávem pánské dlouhé spodky dámské dlouhé spodky
DF NKR PRINT DF NDRZ PRINT DF SDN DF SDNZ

Dobře víme, že nezáleží na tom, co je vidět na povrchu, 
ale také na tom, co se skrývá pod ním. Profesionální první 
vrstva nabízí ty nejlepší vlastnosti funkčního polyesteru. 
Středně silný úplet Dry fast z rodiny Pontetorto rychle 
usychá, odvádí pot a optimálně reguluje tělesnou teplotu 
po celý rok.

materiál: 100% polyester

DR
Y 

FA
ST

rychleschnoucí odvod  
vlhkosti

DRY FAST

DRY FAST

gramáž gramáž

BAMBOO COLLECTION

bambusové kalhotky

bambusové boxerky

E KLHZ

E SKN

Bambus je jedním slovem geniální materiál. V horku 
chladí, v zimě hřeje, je prodyšný, nenáročný na údrž-
bu a nikdy se nemačká. Díky speciální hladké struktuře 
bambusového vlákna je oblečení z něj nejen funkční, ale 
také mimořádně komfortní a příjemné na dotek. Navíc má 
skvělé antibakteriální vlastnosti.

materiál: 65% vlákno z bambusu + 30% Tencel® 
+ 5% Spandex

 B
AM
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O
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O
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EC
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O

N

pánské bambusové triko  
s krátkým rukávem

dámské bambusové triko  
s dlouhým rukávem

pánské bambusové spodky
E NKR

E NDRZ

E SDN

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz

140
g/m2

180
g/m2

gramáž

BAMBOO

antibakteriální

šetrný  
k přírodě

termoregulace/
izolace
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COFFEE
Otestujte naši unikátní kávovou kolekci. Cocarber® je špič-
kové viskózové vlákno obohacené o karbonizovaná kávová 
zrna. Díky obsahu kávy má materiál mimořádné termoregu-
lační i antibakteriální vlastnosti. Nekompromisně absorbuje 
a neutralizuje jakýkoli zápach a poskytuje tak maximální 
pocit pohodlí i při delším nošení.

materiál: 40% akryl + 37% viskóza (Cocarber®) 
+ 18% polyester + 5% Elastan

CO
FF

EE
 C

O
LL

EC
TI

O
N

COFFEE COLLECTION

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz

dámské dlouhé spodky

pánské triko s krátkým rukávem pánské dlouhé spodky

dámské triko s dlouhým rukávem
CC SDNZ

CC TKR CC SDN

CC NDRZ

2O0
g/m2

gramáž antibakteriální

šetrný  
k přírodě

termoregulace/
izolace

MERINO
MERINO BAMBOO

Rádi zkoušíte nové věci? Nepropásněte naše unikátní 
prádlo, které vzniklo kombinací dvou přírodních a vyso-
ce funkčních materiálů. Vnější vrstva je vyrobena z jemné 
merino vlny, vnitřní vrstvu tvoří vlákna s obsahem bam-
busu. Materiál je příjemný na dotek, má excelentní ter-
moregulační i antibakteriální vlastnosti a hřeje, i když je 
vlhký. Merino Bamboo je ideální ochranou při všech outdoo-
rových aktivitách od turistiky po horolezectví.

 materiál: 50% merino vlna + 50% vlákno z bambusu

dámské triko 
s dlouhým rukávem

pánský rolák 
s dlouhým rukávem

MB TDRZ MB TRZ

pánské dlouhé spodky dámské dlouhé spodky
MB SDN MB SDNZ

 M
ER

IN
O

 B
AM

BO
O
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O
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O
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240
g/m2

gramáž antibakteriální

šetrný  
k přírodě

termoregulace/
izolace
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TECNOSTYLE

TECNOSTYLE

TE
CN

O
ST

YL
E

Opravdu funkční druhá vrstva, která předběhla svou dobu? Tak to 
je Tecnostyle kolekce pro všechny náročné sportovce i nadšence 
do outdoorových aktivit! Místem jejího původu je Evropa a je to 
znát. Tecnostretch od italské firmy Pontetorto je vysoce pružný  
a zajistí vám vždy maximální tepelnou izolaci.

materiál: 88% polyester + 12 % Elastan

pánská celopropínací mikinapánská celopropínací mikinapánská celopropínací mikina

pánská celopropínací mikina

pánská celopropínací mikina
EDVARDTERRITORYTOREZ HOODY

REBEL HOODY

REPUBLIC

225
g/m2

gramáž vysoce
elastický

rychleschnoucítermoregulace/
izolace

dámská celopropínací mikina

dámská celopropínací mikina

dámská celopropínací mikina

dámská celopropínací mikina

GERDA

TERRITORIA

ODDA

TISPA

TE
CN

O
ST

YL
E

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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TRAINING STUFF

BONDED TECHNOLOGY
Technologie lepených švů umožňuje spojení dvou částí  
materiálu bez použití jakýchkoli nití, které by mohly 
při sportování způsobit podráždění pokožky a proto 
poskytují při nošení maximální pocit pohodlí. Švy jsou mno-
hem pružnější a zároveň zajišťují vyšší trvanlivost výrobku.

materiál: 81% polyamid + 19% Elastan

TECHNOLOGIE LEPENÝCH ŠVŮ

TR
AI

N
IN

G 
ST

U
FF

rychleschnoucí vysoce  
elastický

dámské sportovní tílkopánské sportovní triko pánksé sportovní boxerky pánksé sportovní kraťasy
RAPTORIA TANK TOPRAPTOR RAPTOR BOXER TOPIC

130
g/m2

gramáž

RECYKLOVANÝ 
POLYESTER

Speciální materiál vyrobený z recyklátu, který má dokonce lepší 
vlastnosti než čistý polyester. Jde zejména o pevnost, nemačkavost, 
snadnou údržbu a vysokou odolnost. Na jeho výrobu se využije 
přibližně o 90 % méně vody a 70 % méně energie. Takže to není jen 
o komfortu a kvalitě ale také o vaší uhlíkové stopě.

TR
AI

N
IN

G 
ST

U
FF

dámská sportovní sukně dětské sportovní triko dámské sportovní triko pánské sportovní triko
ALTEA SKIRT TRICKO TRICKY TRICK

šetrný 
k přírodě

rychleschnoucí

130
g/m2

gramáž

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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RUNNING

TR
AI

N
IN

G 
ST

U
FF

pánské lehké běžecké kalhoty dámské běžecké legíny pánská ultra lehká běžecká větrovka pánská běžecká větrovka
KAMELOT CANNIA AERO LITE VALEDOR

Trénujte a sportujte naplno. Úspěch vás nemine  
a naše profesionální tréninková kolekce vás vždy 
podrží, jak při indoorových, tak outdoorových 
aktivitách. Špičkové zpracování, důraz na detail, 
pohodlí a odvádění vlhkosti jsou hlavní známky 
všech produktů.

TR
AI

N
IN

G 
ST

U
FF

dámská běžecká větrovka dámská sportovní sukně 2v1

pánská běžecká mikina dámská běžecká mikina

VALEDA ALERTA

EXPLOSIV EXPLOSIA

RUNNING

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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Je vaší vášní silníční nebo horská cyklistika anebo 
snad cykloturistika? Tak to jste u nás na správné 
adrese. Kvalitní a cenově dostupná kolekce Bike 
Stuff vám nabízí přesně to, co potřebujete pro vaše 
cyklistické aktivity ať už jste hobíci, amatéři anebo 
profesionálové.

TR
AI

N
IN

G 
ST

U
FF BIKE STUFF

BIKE STUFF
dámský cyklo dres pánský cyklo dres pánské cyklo kraťasy pánské cyklo rukavice
CALAMITA RIPPER RIPPER SHORTS RIPPER MITTS

O
U

TD
O

O
R 

ST
U

FF

Merino vlna výborně udržuje teplo i v největších 
mrazech, je perfektně prodyšná, ale zároveň ne-
vyžaduje praní po každém použití. Má výbornou 
termoregulační funkci – hřeje i chladí přesně podle 
aktuální potřeby lidského těla. Přirozeně absorbu-
je a odpařuje vlhkost směrem ven. To znamená, že  
i v létě je v ní příjemně.

materiál: 100% merino vlna 

antibakteriálniodvod 
vlhkosti

MERINO

MERINOpánské merino triko dámské merino triko dámské merino triko dětské merino triko
SULLAN MAGARA SULLANA MAGARO

180
g/m2

gramáž

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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210
g/m2

Bambusové vlákno je označení používané pro textilní 
surovinu získanou ze stonku bambusu. Jedná se o vis-
kózová vlákna vyráběná z bambusové dřeviny, která jsou 
příjemnější na omak než bavlna. Materiál je prodyšný  
a vykazuje výborné vlastnosti jako je termoregulace  
a odolnost proti množení bakterií.

Silnější materiál s vyšší gramáží, vhodný k celoročnímu nošení
materiál: 40% vlákno z bambusu + 55% bavlna + 5% Elastan

dětské triko s potiskemBAMBUSpánské triko s potiskem dámské triko s potiskem dámské šaty s potiskem

dětské triko s potiskem

TIPO „PROGRESS“ BRANDON SASA „TIMBER“ MARTINA

UNO „WORLD“

O
U

TD
O

O
R 

ST
U

FF

Tenčí materiál s nižší gramáží, vhodnější na léto
materiál: 95% vlákno z bambusu +5% Elastan

155
g/m2

O
U

TD
O

O
R 

ST
U

FF

pánské triko s potiskem

dámské triko s potiskem dámské tílko

PIONEER „BULLI“

LIBERTA „FLOWBIKE“ CELEBRITY

BAMBUS

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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BAMBOO SILVER
Speciální funkční kolekce vyrobená ze směsi bambusu, 
bavlny a speciálního vlákna s obsahem stříbra X-static. 
Bambus i stříbro mají přirozené antibakteriální účinky, 
zpomalují růst bakterií, redukují nepříjemné pachy a udr-
žují biologickou rovnováhu pokožky. Bamboo Silver ko-
lekce je vhodná do města i do přírody.

Špičkové technické materiály tvoří jádro všech našich kolekcí  
a softshellové bundy jsou naše královská disciplína. Prémiový  
a přitom lehký a vysoce prodyšný softshell, který používáme 
bez problémů odolá větru i vodě až do 10.000 mm vodního 
sloupce. Naše bundy jsou navíc vybaveny zátěrovými vodě 
odolnýmy zipy, chytře řešenými kapsami, kapucí s integrova-
nou gumičkou, otvory na palce a designově řešenými reflexní-
mi prvky.

materiál: 88% nylon +12% spandex

dámská softshellová bunda

dámský softshellový kabátpánské triko s bambusem a stříbrem pánské boxerky s bambusem a stříbremdámské triko s bambusem a stříbremdámské triko s 3/4 rukávem  
s bambusem a stříbrem

FLORA

FLORANCEARGIS ANGUSARGILAARGENTA

O
U
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U
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O
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U
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MATERIÁL PREMIUM SHELL

SILVER
Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz

210
g/m2

Silnější materiál s vyšší gramáží, vhodný k celoročnímu nošení
materiál: 40% vlákno z bambusu + 40% bavlna + 15% X-static + 
5% Elastan

rychleschnoucí DWR 
voduodpudivá 

úprava
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ROCO ZIP ROCA

ROCA SHORTSROCO SHORTS

Jsme specialisté na oblečení do hor i do přírody a díky našim letitým zku-
šenostem pro vás vyrábíme bezkonkurenční outdoorové oblečení. Základem 
úspěchu jsou především špičkové materiály, které oceníte při náročných 
sportovních výkonech, pěších túrách i běžných volnočasových aktivitách. 
Naše kalhoty jsou vyrobeny z funkčního, pružného materiálu, který má rych-
leschnoucí vlastnosti. Technologie UPF 20 zajišťuje trvalou ochranu před ul-
trafialovými paprsky.

materiál: 86% Nylon + 14% Spandex

pánské turistické odepínací kalhoty dámské turistické kalhoty

pánské turistické kraťasy dámské turistické kraťasy

O
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O
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U
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O
U
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O
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U

FF

prodyšný 
a rychleschnoucí 

materiál

odolnost proti 
UV záření

DWR 
voduodpudivá 

úprava

MATERIÁL NYLON A SPANDEX
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DOPLŇKY PONOŽKYTOURISTS SOXCOMPRESS SOX RUNNING HIGH SOXD WHPB SAT B CEL CYCLING SOXD TUBE
turistické ponožkykompresní podkolenky běžecké ponožkysportovní čelenkatrojcípý šátek s bambusem zavazovací čelenka s bambusem cyklistické ponožkymultifunkční nákrčník

PONOŽKY

PO
N

O
ŽK

YDOPLŇKY

DO
PL

Ň
KY

Myslíme na každy detail. Vyzkoušejte 
naše funkční doplňky, které opravdu fun-
gují. Čelenky, šátky, tubusy a další malič-
kosti pro váš komfort. 

Pohodlí, které začíná u nohou, nemá konce. 
Máme ponožky pro všechny sportovní, cestova-
telské, společenské a volnočasové příležitosti. 
Stačí si jen vybrat!

Kompletní kolekci najdete na progress-cz.cz
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PACK

BACK
BACKPACK COLLECTION

Vyberte si správný batoh, či krosnu, která vám 
sedne nejen na záda, ale hlavně bude vyho-
vovat vašim cestovatelským potřebám. A asi 
nemusíme dodávat, že jde o prvotřídně zpraco-
vané kousky se spoustou technických vychy-
távek, které vás chytnou a nepustí. Na výběr 
máte několik praktických velikostí.

BA
TO

H
Y

DAYPACK 25L EXPLORER 25L

EXPLORER 45LMANAGER

turistický batoh malý turistický batoh

střední turistický batohměstský batoh

Funkční oblečení PROGRESS ctí zásadu systé-
mu tří vrstev, který zajišťuje perfektní tělesné 
mikroklima, jenž je základem pro náš optimální 
výkon. Každá vrstva má svou nezaměnitelnou 
a důležitou úlohu a společně vytváří promyš-
lený funkční řetězec. Je zajištěn odvod potu od 
pokožky, tělo zůstává suché a je připravené 
dále udržovat ideální teplotu. 
Předpokladem všeho je pak naučit se tyto 
funkční prvky oblečení seskládat tak, aby co 
nejlépe odpovídaly našim individuálním poža-
davkům.

Systém tří vrstev

2. VRSTVA - IZOLAČNÍ
Druhá izolační vrstva udržuje těles-
né teplo a dále transportuje vlhkost 
ve formě vodní páry do dalších vrstev  
a dále do okolí. V chladných podmínkách 
nám tato vrstva pomůže dosáhnout op-
timálního tepelného komfortu dle našich 
individuálních potřeb. Druhou vrstvu tvo-
ří zpravidla mikiny z ruzných typů tech-
nických materiálů.

3. VRSTVA - OCHRANNÁ
Vnější třetí vrstva je náš ochranný štít 
proti živlům. Zajišťuje, aby vlhkost nepro-
nikla k tělu, zárověň musí být prodyšná, 
aby byl zajištěn odvod přebytečného 
tepla a potu ze spodních vrstev směrem 
ven. Chrání před chladem, deštěm a vě-
trem. Důležitáje také odolnost materiá-
lu vůči mechanickému poškození. Tuto 
vrstu zpravidla tvoří bundy a kalhoty  
z charakteristických materiálů, navrže-
ných speciálně tak, aby tyto vlastnosti 
zajistily.

1. VRSTVA - TRANSPORTNÍ
První transportní vrstva je základ. Efek-
tivní odvod potu od těla na svou vněj-
ší stranu, odkud je vypařován do okolí 
nebo předán do další vrstvy a zachová-
ní těla v relativním suchu. Pro pohodlí  
a optimální výkon by měla první vrstva 
těsně přiléhat k tělu. Tuto základní vrstvu 
tvoří funkční spodní prádlo.

1. 2. 3.
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TECNOSTYLE

Představujeme vám revoluční potisk VÝHRADNĚ FUNKČNÍCH triček a OBLEČENÍ na zakázku dle vašeho výběru!  
Bavlnu umí potisknout kdekdo, ale na špičkové FUNKČNÍ materiály tiskneme jako jedni z mála v České republice. 
Stačí si jen vybrat! Chcete originálně potištěné triko z bambusu, kávy, polyesteru, nylonu či merino vlny.  
Tak jen do toho! 

O
RI

GI
N

AL

1. Vyberte si vhodný výrobek z naší 
nabídky

2. Pošlete nám své grafické podkla-
dy nebo do formuláře popište svou  
představu

3. Odešlete nám svou poptávku  
a pak už to nechte na nás! 

Cokoli si vymyslíte!

Technologie Progress Original a vaše fantazie nemá hranic. Chcete 
si na trička sami něco namalovat nebo si chcete vybrat s předem 
připravených motivů? Potřebujete obrandovat oblečení pro vaše za-
městnance, sportovní tým či jen tak pro zábavu? Žádný problém!  
Napište nám na email original@progress-cz.cz a naši textilní speci-
alisté uvedou vaše nápady do života.

Kontaktní formulář najdete 
na našem webu:

JAK NA TO?
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Užívejte sportovního života v oblečení od Progressu ješ-
tě více a déle. Ošetřující prostředky, impregnace, spre-
je a emulze, které udrží vaše funkční i nefunkční oděvy 
jako nové, jsou vám k dispozici. Stejně tak myslete na 
regeneraci vašeho těla - máte jen jedno! Doporučuje-
me prostředky od známé německé firmy HEY SPORT ©  
a SPORT LAVIT ©.  

MERINO WASH

IMPRA WASH

TEX WASH
Prací prostředek vyvinutý 

speciálně pro praní kvalitních 
vlněných vláken.

Impregnační prostředek pro praní 
membránového oblečení a jiných 
syntetických i přírodních textílií.

Prací prostředek, který čistí 
všechny membránové textílie.

SPRÁVNÁ PÉČE SE VYPLATÍ
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Kompletní sortiment najdete na progress-cz.cz

Simona Křivánková
TRIATLON

PODPORUJEME OSTŘÍLENÉ PROFESIONÁLY 
A NADŠENÉ TALENTY.

Janek Vajčner
NORDIC WALKING

Diana Cholenská
SKICROSS

František Bulava
TRIATLON

Honza „Tráva“ Trávníček
HOROLEZEC

Jakub Řehula
TRIATLON

Czech Progress team
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PROGRESS sportswear, s.r.o. 
Pražská 483, Písek, 397 01  | +420 382 222 221

www.progress-cz.cz |  info@progress-cz.cz

Jsme funkční i na síti 
       @progresssportswear
       funkcnipradlo.progress


