






















































Trénujte a sportujte naplno. Úspěch 
vás nemine a naše profesionální tré-
ninková kolekce vás vždy podrží, jak 
při indoorových, tak outdoorových 
aktivitách. Špičkové zpracování, důraz 
na detail, pohodlí a odvádění vlhkosti 
jsou hlavní známky všech produktů.
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799,-PRIMITIVA
sportovní triko
s reflexním potiskem

899,-BESTIA
sportovní triko s dlouhým 
rukávem

749,-LYKA
sportovní triko
s reflexním potiskem
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349,-BELLA
kalhotky

399,-BELLADONA
dámské boxerky

599,-CAPRICE 3Q
3/4 legíny s širokou 
gumou v pase
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599,-LIBERTA ,,FULLMOON
triko s potiskem













































Užívejte sportovního života v oblečení  
od Progressu ještě více a déle. Ošetřující 
prostředky, impregnace, spreje a emulze, 
které udrží vaše funkční i nefunkční odě-
vy jako nové, jsou vám k dispozici. Stejně 
tak myslete i na regeneraci vašeho těla - 
máte jen jedno! Doporučujeme prostředky  
od známé německé firmy HEY SPORT®  
a SPORT LAVIT®.

Spravna
pece se
vyplati.
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Druhá vrstva zajišťuje tepelnou izolaci našeho těla a transport potu do okolního 
prostředí nebo do další vrstvy. V chladných podmínkách nám tato vrstva pomůže 
dosáhnout optimálního tepelného komfortu dle našich individuálních potřeb. 
Pokud nepotřebujeme tělo tepelně izolovat, tak se tato vrstva vynechá.

2. VRSTVA / IZOLAČNÍ

System 3 vrstev
Při sportu produkuje naše tělo značné množství tepla, které je důkazem vynaložené energie. Jak všichni víme, 
dochází při pohybových aktivitách k pocení. Pokud na sobě nemáme funkční oblečení, zůstává pot na pokožce  
a v první navlhlé vrstvě. Následkem toho se pak naše tělo samo hůře tepelně reguluje a může docházet k přehřívání 
nebo naopak k podchlazení organismu. 
Pokud nosíme funkční oblečení, je zajištěn odvod potu od pokožky, tělo zůstává v suchu a je připravené dále udržovat 
ideální pracovní teplotu. PROGRESS ctí zásadu systému tří vrstev, který vytváří perfektní tělesné mikroklima, jenž 
je základem pro náš optimální výkon. Každá vrstva má svou nezaměnitelnou a důležitou úlohu a společně vytváří 
promyšlený funkční řetězec. Předpokladem všeho je pak naučit se tyto funkční prvky oblečení poskládat tak, aby co 
nejlépe odpovídaly našim individuálním požadavkům, zamýšlené aktivitě a okolním podmínkám.

• pot
• tělesné teplo
• vítr a déšť

Vnější třetí vrstva je náš ochranný štít proti živlům - umožňuje podávat výkony 
bez ohledu na počasí a zároveň zajišťuje pohodlí. Na tuto vrstvu jsou kladeny 
největší nároky. Chrání nás před chladem, deštěm a větrem, zároveň ve stejný 
okamžik zajišťuje odvod přebytečného tepla a potu ze spodních vrstev. V závislosti 
na okolních podmínkách je tato vrstva volitelná.

3. VRSTVA / OCHRANNÁ
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První vrstva je základ. Odvádí efektivně pot od pokožky na svou vnější stranu, 
odkud je vypařován do okolí nebo předán do další vrstvy. Pro pohodlí a optimální 
výkon by měla první vrstva těsně přiléhat k našemu tělu.

1. VRSTVA / ZÁKLADNÍ
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