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Kategorie
objevitel

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress dry fast

výkon

OBJeveNÍ SeDmÉHO SvĚtaDÍlŮ

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

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

DFs SCA
Pánské tričko bez rukávů. Ploché švy • Sleeveless Tee • Shirt o. Arm
80% polyester + 20% polypropylen s antibakteriální úpravou Polygiene
(M–XXL)

DFs NKR
Pánský nátělník s krátkým rukávem. Ploché švy • Short sleeve Tee
80% polyester + 20% polypropylen
• T-Shirt
(M–XXL)

dry fast summer collection |

Sportswear

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

DFs TKR
Pánské triko s krátkým rukávem. Ploché švy • Short sleeve Tee
80% polyester + 20% polypropylen
• T-Shirt
(M–XXL)

DFs SKN
Pánské boxerky. Ploché švy • Boxer pants • Boxer
20% polypropylen
(M–XXL)

80% polyester +

| dry fast summer collection

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

DFs NBRZ
Dámské tílko. Ploché švy • Ladies scoop neck Tee • Damen
80% polyester + 20% polypropylen
Trägertop
(S–XL)

04 05

DFs NKRZ
Dámský nátělník s krátkým rukávem • Ladies short sleeve Tee • Damen
80% polyester + 20% polypropylen
T-Shirt
(S–XL)

DFs TKRZ
Dámské triko s krátkým rukávem • Ladies short sleeve Tee • Damen T-Shirt
80% polyester + 20% polypropylen
(S–XL)

dry fast summer collection |

dynamic
c

o

L

L

e

c

t

i

o

n

pioneers
michail plutov

38 let, nižněkAmsk (rusko)

Kategorie
PrůkoPník

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress dynamic

výkon

PrvNÍ vÝStuP DO vOlNÉHO veSmÍru BeZ SKaFaNDru

RUSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM UVÍZL NA MRTVÉM BODĚ VE CHVÍLI, KDY NEBYLO JASNÉ, ZDA ČLOVĚK MŮŽE PŘEŽÍT VE VESMÍRU BEZ SKAFANDRU A DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE. PROTOŽE KDYBY TO ŠLO, ZNAMENALO BY TO DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ NAD AMERIČANY A
V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I VÝRAZNÉ ZLEVNĚNÍ VÝZKUMU (SKAFANDRY ŠITÉ V ČÍNSKÝCH
TOVÁRNÁCH NEÚNOSNĚ PODRAŽILY)... NEŠLO TO. MICHAIL SE HRDINNĚ OBĚTOVAL
A POSUNUL TAK LIDSKÉ POZNÁNÍ O MÍLOVÝ KROK VPŘED.

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

DC Docthor
Lehké pánské tričko s krátkými rukávy. Anatomický střih, raglánové rukávy, ploché švy.
Vysoce elastický a funkční úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období
88% polyester + 12% Spandex
• Short sleeve Tee • T-Shirt
(M–XXL)

DC Druid
Lehké pánské tričko s krátkými rukávy a síťovinou na zádech a v podpaží pro lepší
odvětrávání. Anatomický střih, raglánové rukávy, ploché švy. Vysoce elastický a funkční
úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Short sleeve Tee with mesh back
88% polyester + 12% Spandex + síťovina MESH
part • T-Shirt mit Mesh-Rücken
(M–XXL)

Dynamic collection |

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

DC Digger
Lehké pánské scampolo se síťovinou v podpaží pro lepší odvětrávání. Anatomický raglánový střih. Vysoce elastický
a funkční úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Sleeveless Tee • Shirt o. Arm
88% polyester + 12% Spandex
(M–XXL)

DC Demon
Ergonomické pánské boxerky s pohodlnou gumou v pase a plochými švy. Vysoce elastický a funkční úplet
88% polyester + 12% Spandex
• Boxer pants • Boxer
(M–XXL)

| Dynamic collection

Funkční prádlo pro dynamické aktivity za mrazu, hicu i pohody.
Lehkost, funkce a pohodlí činící i těžkou námahu příjemnou.
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DC Dart
Lehké pánské tričko se síťovinou v podpaží pro lepší odvětrávání. Anatomický raglánový střih. Vysoce elastický a
funkční úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Short sleeve Tee • T-Shirt
88% polyester + 12% Spandex
(M–XXL)

DC Dizzy
Lehké dámské tričko s krátkými rukávy. Anatomický střih, raglánové rukávy, ploché švy. Vysoce elastický a funkční úplet
88% polyester + 12% Spandex
vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Ladies short sleeve Tee • Damen T-Shirt
(S–XL)

Dynamic collection |

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

DC Diggy
Lehké dámské tílko se síťovinou v podpaží pro lepší odvětrávání.
Anatomický raglánový střih. Vysoce elastický a funkční úplet vhodný jako
základní vrstva pro teplejší období • Ladies sleeveless Tee • Damen Shirt
88% polyester + 12% Spandex + síťovina MESH
o. Arm
(S–XL)

DC Dally
Lehké dámské tričko s krátkými rukávy a síťovinou na zádech a v podpaží pro lepší
odvětrávání. Anatomický střih, raglánové rukávy, ploché švy. Vysoce elastický
a funkční úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Ladies short
88% polyester +
sleeve Tee with mesh back part • Damen T-Shirt mit Mesh-Rücken
12% Spandex + síťovina MESH
(S–XL)

| Dynamic collection

Funkční prádlo pro dynamické aktivity za vedra, hicu i pohody.
Lehkost, elastičnost a funkce činící i těžkou námahu příjemnou.
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DC Daffy
Lehké dámské tričko se síťovinou v podpaží pro lepší odvětrávání. Anatomický raglánový střih. Vysoce
elastický a funkční úplet vhodný jako základní vrstva pro teplejší období • Ladies short sleeve Tee • Damen
88% polyester + 12% Spandex + síťovina MESH
T-Shirt
(S–XL)

DC Dotty
Ergonomické kalhotky s plochými švy. Vysoce elastický a funkční úplet • Panties
88% polyester + 12% Spandex
• Panties
(S–XL)

Dynamic collection |

bike stuFF
c

o

L

L

e

c

t

i

o

n

inventors
rolland fourche
112 let, nice (francie)

Kategorie
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Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress bike stuff

výkon

vyNaleZeNÍ CyKliStiCKÝCH BrÝlÍ

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

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

BS Devil
Trojkombinační multidres. K základní bezrukávové verzi lze přidat krátké nebo
dlouhé rukávy dle počasí. Zipový raglánový střih, 3 zadní kapsy na gumu + 1 na zip YKK,
reflexní potisky • cycling jersey with removable long or short sleeves • Radtrikot m.
100% polyester
abnehmbaren Ärmeln
(M–XXL)

Bike stuff collection |

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

BS Rider jersey
Pánský dres z funkčního materiálu zdobený plošným tiskem. • printed
Serena: 100% PES
jersey Tee • Radtrikot
(M–XXL)

BS Rider 3Q
Pánské 3/4-ní elasťáky do pasu s vložkou, zdobené plošným tiskem • 3/4 tights
80% PAD
with cushion insert, printed parts • 3/4 Radhose mit Pad, bedruckt
+ 20% Lycra
(M–XXL)

| Bike stuff collection

BS Rider shorts
Pánské elastické kraťasy do pasu s vložkou, zdobené plošným
tiskem • shorts with cusion insert, printed parts • Kurze
80% PAD + 20% Lycra
Radhose mit Pad, bedruckt
(M–XXL)

BS Rider BIB
Pánské elastické kraťasy s xandami do pasu s vložkou,
zdobené plošným tiskem • BIB shorts with cushion insert
80% PAD + 20% Lycra
• kurze Trägerradhose mit Pad
(M–XXL)

Kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.
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BS Activ
Pánské cyklistické osmipanelové
kraťasy s vložkou. Ploché švy, reflexní
potisky, antibakteriální vložka TMF
• shorts with cusion insert • Kurze
Ceylon: 80% PAD +
Radhose mit Pad
20% Lycra
(M–XXL)

BS Reactiv
Pánské cyklistické osmipanelové
tříčtvrťáky s vložkou. Ploché švy,
reflexní potisky, antibakteriální vložka
TMF • 3/4 tights with cushion insert •
Ceylon: 80% PAD +
3/4 Radhose mit Pad
20% Lycra
(M–XXL)

BS Activ NP
Pánské elastické osmipanelové kraťasy.
Ploché švy, reflexní potisky • shorts
without cushion insert • Kurze Laufhose
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
(M–XXL)

BS Reactiv NP
Pánské elastické osmipanelové tříčtvrťáky.
Ploché švy, reflexní potisky • 3/4 tights
without cushion insert • 3/4 Radhose
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
(M–XXL)

Bike stuff collection |

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

BS Com BIB
Pánské cyklistické osmipanelové
kraťasy s vložkou a kšandami. Ploché
švy, reflexní potisky, antibakteriální
vložka TMF • BIB shorts with cushion
insert • kurze Trägerradhose mit
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra •
Pad
(M–XXL)

BS Pro BIB
Profi cyklistické osmipanelové kraťasy s vložkou a
síťovinovanými kšandami. Ploché švy, reflexní potisky,
antibakteriální bezešvá vložka TMF • BIB shorts with
cushion insert • kurze Trägerradhose mit Pad
Powerlycra: 75% PAD + 25% Lycra, síťovina Bielsa: 74%
PAD + 26% Lycra
(M–XXL)

BS Grace jersey
Dámský potištěný dres z funkčního materiálu • ladies printed jersey Tee • Damen Radtrikot
(S–XL)

| Bike stuff collection

BS DETOX
Pánské rychleschnoucí bikové
šortky. 2 boční volné kapsy, 2 kapsy
na zip na nohavicích, rozepínání na zip,
opasek. Vnitřní prodyšné odepínací
šortky s vložkou a adhezními
stehenními pásky • freeride shorts
with cushion insert • Freerideshorts
94% Nylon + 6% Spandex
mit Pad
(M–XXL)

Serena: 100% PES

Kolekce oblečení specializovaného pro cyklistiku,
biking a pohybově příbuzné outdoorové sporty.
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BS Grace shorts
Dámské elastické kraťasy do pasu s cyklovložkou • ladies shorts with cushion insert
80% PAD/ 20% Lycra
• kurze Damenradhose mit Pad
(S–XL)

BS Grace 3Q
Dámské 3/4-ní elasťáky do pasu s cyklovložkou • ladies 3/4 tights with cushion insert
80% PAD/ 20% Lycra
• 3/4 Damenradhose mit Pad
(S–XL)

Bike stuff collection |

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

BS Elle
Dámské cyklistické šestipanelové kraťasy s vložkou. Ploché
švy, reflexní potisky, antibakteriální vložka TMF • ladies
shorts with cushion insert • kurze Damenradhose mit Pad
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
(S–XL)

BS Ellenis
Dámské cyklistické šestipanelové tříčtvrťáky s vložkou.
Ploché švy, reflexní potisky, antibakteriální vložka TMF •
ladies 3/4 tights with cushion insert • 3/4 Damenradhose mit
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
Pad
(S–XL)

| Bike stuff collection

BS Elle NP
Dámské elastické šestipanelové kraťasy. Ploché švy,
reflexní potisky • ladies shorts without cushion insert
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
• kurze Damenlaufhose
(S–XL)

BS Ellenis NP
Dámské elastické šestipanelové tříčtvrťáky. Ploché švy,
reflexní potisky • ladies 3/4 tights without cushion insert
Ceylon: 80% PAD + 20% Lycra
• 3/4 Damenlaufhose
(S–XL)

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

NOMERCY shorts
Dámské bikové šortky s odepínacími elasťáky s vložkou • ladies
freeride shorts with cushion insert • Damen Freerideshorts mit Pad
94% nylon + 6% spandex
(S–XL)

BS Rider mitts
Pánské bezprstové rukavice s gelovými plochami a silokonem na
dlaních • cycling half finger mitts with gel palm • Radhandschuhe mit
Geleinlage
(S–XXL)

18 19

NOMERCY skirt
Biková sukně se všitými elasťáky s vložkou • ladies bike
Sukně:
skirt with cushion insert • Damen Radrock mit Pad
Supplex: 90% polyamid + 10% Spandex; Kalhoty: Ceylon: 80% PAD
+ 20% Lycra
(S–XL)

BS Grace mitts
Dámské bezprstové rukavice s gelovými plochami a silokonem na
dlaních • ladies cycling half finger mitts with gel palm • Damen
Radhandschuhe mit Geleinlage
(XS–L)

Bike stuff collection |
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Kategorie

sportovní legenda

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress outdoor stuff

výkon

SvĚtOvÝ reKOrD v rODeu

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

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

OS Juniper
Pánské funkční tričko s potiskem na prsou a na zádech v barvách černá,
červená, šedá • short sleeve Tee with printing; colours black, red, grey
Serena 100% PES
• Funktionsshirt mit Print Farbe: schwarz,rot,grau
(M–XXL)

OS Rustic
Pánské tričko s krátkým rukávem a cordurou na ramenech • mens short
sleeve Tee with Cordura shoulders • Funktionsshirt mit Cordura-Schulter
100% PES
(M–XXL)

Outdoor stuff collection |

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

OS Stromboli
Pánská ripstopová košile s krátkými rukávy • mens short sleeve shirt
Ripstop 100% PES
• Kurzarmhemd
(M–XXL)

| Outdoor stuff collection

Oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého
počasí. Trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.
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OS Bari
Pánské outdoorové ripstopové kraťasy • mens trekking shorts • Trekkingshorts
(M–XXL)

OS Vico
Pánské dlouhé ripstopové klahoty • mens trekking trousers • Trekkingshosen
(M–XXL)

Ripstop 100% PES

Ripstop 100% PES

Outdoor stuff collection |

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

OS Jasmine
Dámské funkční tričko v barvách černá, červená a korálová, s potiskem na prsou a na zádech • ladies short
sleeve Tee with printing; colours black, red and coral • Damen Funktionsshirt mit Print Farben: schwarz,rot,
Serena 100% PES
koral
(S–XL)

OS Grazia
Ripstopové šaty s krátkými rukávy, zip do pasu, pásek • ladies short sleeve dress, zipper till waist, textile belt
Ripstop 100% PES
• Kleid m. RV und Gürtel
(S–XL)

| Outdoor stuff collection

Oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého
počasí. Trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.
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OS Garda
Dámské ripstopové kalhoty • ladies trousers • Damenhosen
Ripstop 100% PES
(S–XL)

Outdoor stuff collection |

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

OS Titch
Pánské volnočasové šortky. Rozepínání
na zip a opasek, dvě přední volné kapsy
a jedna zadní na zip • mens checkered
65% bavlna
shorts • Karierte Shorts
+ 35% polyester
(M–XXL)

OS Imp
Pánské volnočasové tříčtvrťáky. Rozepínání na zip a
opasek, dvě přední volné kapsy a jedna zadní na zip •
mens checkered 3/4 trousers • Karierte 3/4 Hosen
65% bavlna + 35% polyester
(M–XXL)

OS Patch
Pánské volnočasové kalhoty.
Rozepínání na zip a opasek, dvě
přední volné kapsy a jedna
zadní na zip, stahovací nohavice a
zesílení na kolenou a hýždi • mens
checkered trousers • Karierte
65% bavlna + 35%
Hosen
polyester
(S–XXL)

OS Chess
Pánské kostkované kalhoty s tiskem přes zadní kapsu • mens checkered trousers • Karierte
65% bavlna + 35% polyester
Hosen
(S–XXL)

| Outdoor stuff collection

Oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého
počasí. Trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.
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OS Baccara
Dámské kostkované kraťasy se třemi bočními kapsami, dvěma zadními kapsami a tiskem na zadní
65% bavlna + 35% polyester
kapse.• ladies checkered shorts • Karierte Damenshorts
(S–XL)

OS Amenity
Dámské letní šaty na ramínka. Kapsa vpředu
i vzadu. Ramínka jsou nastavitelná • ladies
checkered sleeveless dress • Kariertes
65% bavlna + 35%
ärmelloses Kleid
polyester
(S–XL)

OS Ellura
Šaty s krátkým rukávem, celorozepínací
na knoflíky, se dvěma kapsami na prsou
a dvěma bočními kapsami. Kulatým tiske
přes kapsu, pásek • ladies checkered
short sleeve dress, buttons, textile belt
• Kariertes Kurzarmkleid, Textilgürtel
65% bavlna + 35% polyester
(S–XL)

Outdoor stuff collection |

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

OS Chadar 3Q
Pánské tříčtvrteční trekkingové kalhoty se sedmi a jednou skrytou kapsou, odepínacími
rozepínacími nohavicemi, páskem a anatomickým tvarováním na kolena • mens trekking
94% Nylon + 6% Spandex
3/4 trousers • 3/4 Trekkinghose
(M–XXL)

OS Karakoram
Pánské kalhoty z pružného rychleschnoucího nylonu. Do hor, pralesa i do
jungle velkoměsta. Dvě volné přední kapsy, vzadu jedna volná a jedna na
zip. A na bocích také po jedné kapse. Rozepínání na zip a zapínání na opasek.
Nohavice lze ohrnout a zajistit na knoflík, kolena jsou tvarovaná. Zipy YKK
94% Nylon + 6% Spandex
• mens trekking trousers • Trekkinghose
(M–XXL)

OS Zaskar
Pánské kraťasy z pružného rychleschnoucího nylonu. Do hor, jungle
i do města. Dvě přední a zadní volné kapsy, vpravo kapsa na zip a na
mobil. Rozepínání taktéž na zip a na opasek • mens trekking shorts
94% Nylon + 6% Spandex
• Trekkingshorts
(M–XXL)

| Outdoor stuff collection

OS Chadar
Pánské trekkingové kalhoty se sedmi a jednou skrytou kapsou, odepínacími
rozepínacími nohavicemi, páskem a anatomickým tvarováním na kolena
• mens trekking trousers with removable short or long legs (zippers)
94% Nylon + 6% Spandex
• Trekkinghose, variable Beinlänge
(M–XXL)

Oblečení pro opravdový návrat do bující přírody za každého
počasí. Trička, košile, šaty a spousta dalších nezbytností.
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OS Sagarmatha 3Q
Dámské rychleschnoucí tříčtvrteční kalhoty s pěti kapsami a stahovací
šňůrkou na konci nohavic • ladies trekking 3/4 trousers • Damen 3/4
94% Nylon + 6% Spandex
Trekkinghose
(S–XL)

OS Sagarmatha
Dámské kalhoty z pružného rychleschnoucího
nylonu. Do kopců, nížin i na vesnici. Dvě volné
přední kapsy, dvě zadní se zapínáním na druky.
A na bocích také po jedné kapse. Rozepínání na
zip a zapínání na opasek. Nohavice lze ohrnout
a zajistit na knoflík. Zipy YKK • ladies trekking
94% Nylon
shorts • Damen Trekkingshorts
+ 6% Spandex
(S–XL)
OS Sagarmatha shorts
Dámské rychleschnoucí krátké kalhoty s pěti kapsami • ladies trekking
94% Nylon + 6% Spandex
trousers • Damen Trekkingshose
(S–XL)

Outdoor stuff collection |
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inventors
muriel lemuri

55 let, jakarta (indonésie)

Kategorie
hrdinka

Kolekce použitá k dosažení výkonu
Progress Děti

výkon

NeJvĚtŠÍ SvĚtOvÁ matKa

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

Slovo odborníka
na funkční a sportovní oblečení

30 31

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

DT Pancy
Dětské funkční triko s krátkým rukávem a potiskem zepředu a zezadu • kids short
sleeve Tee with printing; colours red, Lt.blue and coral • Kinder Funktionsshirt
Serena: 100% PES
(116–164)

DT Droppy
Dětský cyklistický dres s potiskem • kids jersey Tee • Kinder
Serena: 100% PES
Fahrradtrikot
(116–164)

Děti collection |

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

DT Jumpy
Dětské potištěné triko z DryFastu s antibakteriální úpravou • kids short sleeve Tee - Dry fast summer
80%polyester + 20% polypropylen
• Kinder sommer Funktionsshirt
(116–164)

DT Patch kids
Dětské kostkované kalhoty • kids checkered trousers • Kinder lange Hose
(116–164)

| Děti collection

65% cotton + 35% polyester

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

32 33

DT Dundee
Dětské triko z Dynamicu s krátkým raglánovým rukávem • kids short sleeve Tee - Dynamic • Kinder Funktionsshirt
88% polyester + 12% elastan Spandex
(116–164)

DT KIDS mitts
Dětské cyklistické bezprstové rukavice • kids half finger cycling
mitts • Kinder Fahrradhandschuhe
(XS, S, M)

Děti collection |
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inventors
johann eyijckens

62 let, trottelDAm (nizozemsko)

Kategorie
vynálezce

Kolekce použitá k dosažení výkonu
progress ostatní novinky

výkon

vyNÁleZ KlONOvÁNÍ ČÁStÍ liDSKÉHO tĚla

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

Slovo odborníka
na funkční a sportovní oblečení
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Mimo předcházející hojně onovinkované kolekce jsme drobnými příspěvky pocukrovali taktéž i ty
ostatní. Za zmínku stojí nové ponožky, a to jak běžecké, tak cyklistické, anebo malá tělocvičnová
sadička pro dámy a slečny.

ML NBRZ
Dámský nátělník bez rukávů, ploché švy • Ladies scoop neck Tee • Damen
100% mikropolypropylen
Trägertop
(S–XXL)

Ostatní novinky collection |

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

TR Fiona
Dámské tílko s ozdobným zavazováním za krkem a florálním motivem na přední straně • Ladies sleeveless
90% PADh Supplex + 10% Lycra
Tee • Damenshirt o. Arm
(S–XL)

TR Filaga
Dámské 3/4 legíny • Ladies 3/4 leggins • Damen 3/4 Leggings
(S–XL)

| Ostatní novinky collection

90% PADh Supplex + 10% Lycra

Přehlídka věcí, které jsme pro vás vyrobili,
abyste z nich měli radost.
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P Footie
lehké letní ponožky • footie socks • Footies
65% bavlna + 17% elastan + 18% polypropylen
(3–5, 6–8, 9–12)

P Rider
pánské cyklistické ponožky • biking soks • Radsocken
53% bavlna + 15% elastan + 32% polypropylen
(3–5, 6–8, 9–12)

P Sprint
multisportovní ponožky • universal sporting soks • Universelle Sportsocken
(3–5, 6–8, 9–12)

P Grace
dámské cyklistické ponožky • ladies biking soks • Damen
60% bavlna + 10% elastan + 30% polypropylen
Radsocken
(3–5, 6–8, 9–12)

50% bavlna + 10% elastan + 35% polypropylen + 5% polyamid

ostatní novinky collection |
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Údržba našeho – nyní již vašeho – oblečení je vcelku nenáročná,
a to díky tomu, že se oblečení nemačká a rychle schne. Při
ošetřování se řiďte pracími symboly, které jsou na každém
výrobku.
Základní pravidla pro praní v teple domova:
•P
 ozorně si přečtěte etiketu se symboly údržby natištěnou, nebo
našitou na prádle.
• Oblečení perte v pračce ve vodě teplé maximálně 40 °C.
• Používejte běžný prací prostředek.
•N
 epoužívejte aviváž, může způsobit snížení kapilárního výkonu
vlákna.
• T ermoprádlo perte naruby. Zipy, zkracovače nebo plastické
nášivky mohou způsobit u jemnějších pletenin zatržení.
• Termoprádlo můžete ždímat v pračce.
•P
 okud jste muž a výše uvedenému způsobu praní nerozumíte,
dejte prádlo vyprat raději své manželce či matce, případně se
řiďte pokyny uvedenými níže...
Základní pravidla pro praní v přírodě:
• Oblečení stačí ručně vyprat i ve studené vodě (v jaké jiné, že?) a
vyždímat.
•D
 íky tomu, že námi užívaná vlákna nemají téměř žádnou
nasákavost, rychle schnou - stačí jej tedy přehodit přes větev
(pozor na šípky, maliny apod.), případně přes šňůru od stanu.
•P
 ři praní v řece či jezeře dávejte pozor ať neuklouznete po
mýdlu s jelenem, neb byste zbytečně vyprali všechno vaše
oblečení najednou. Ač to tak na první pohled možná nevypadá,
opravdu se vaše prádlo vypere snáze, pokud si jej před tím
svlečete.
• I když se v přírodě jedná v podstatě o „čistou špínu“, neperte
oblečení tam, kde byste touto jinak bohulibou činností mohli
ublížit či uškodit místní flóře a fauně.
• Vodu na pití a vaření rozhodně nabírejte PROTI proudu!

Ženy / Women
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Maintainance of our - already your - clothing is quite easy,
due to the fact, the wear is wrinkle-resistant and dry fast.
By maintainance follow washing symbols labels put on every
product.
Basic rules for home washing:
• Read carefully the label with maintainance symbols printed
or stiched on wear.
• Wash clothing in a washing machine in water maximum 40°C
warm.
• Use ordinary detergent.
•D
 o not use conditioners, can cause reduction of capillary
fibre output.
• Wash the wear inside out. Zippers, draw cords or plastic
labels can cause a tick off by very fine knits.
• You can wring the wear in the washing machine.
• If you are a man and you do not understand the way of washing
mentioned above, let your wife or mother do it or you can
follow instructions below...
Basic rules for washing in nature:
• Clothes can be washed by hand even in cold water and then
wringed.
•D
 ue to almost no fibre soaking ability, they dry fast- it is good
enough to hang it over a branch (not wild-rose, raspberry,
etc.), or over a tent rope.
• By washing in a river or a lake be carefull not to slip on
a soap because of washing all your clothes at a time then.
However it doesn´t look at first glance, your clothes can be
washed more easily if you take it off first.
• In nature it is all about „clean dirt“, do not wash it, where it
might hurt or harm local flora or fauna.
•D
 rinking water scoop out definitely down up the river!

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

152-158

158-164

164-172

172-178

178-184

184-190

190 a více

Obvod hrudníku / Chest

68-76

76-84

84-92

92-100

100-108

108-116

116 a více

Obvod pasu / Waist

58-66

66-74

74-82

82-90

90-98

98-106

106 a více

Obvod boků / Hips

70-78

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118 a více

Muži / Men
Výška postavy / Size
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Slovensko

Maďarsko

Švýcarsko

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

TIBOR GYÖRI
Hribová 19
945 01 Komárno
Slovensko
Tel.: +421 903 366 402
Fax: +421 357 741 739
tiborgyori@post.sk

BASISRAUSCH GMBH
Sägestrasse 26
Bilten 8865
Switzerland
Tel.: +41 765 693 332
kick@basisrausch.ch
www.basisrausch.ch

Francie

Velká Británie a Irsko

PASSION NATURE
Z.A. Labaury-Baudan
25 Rue Gay Lussac
33127 St Jean d‘Illac
France
Tel.: +33 556 930 770
contact@passionnature.fr
www.passionnature.fr

Josef Keil
Sales Representative for UK & Ireland
61 Pretoria Road North
London
N18 1EU
t: +44 (0) 7949 196454
e: shop@g2outdoor.com
w: www.g2outdoor.com

Německo a Slovinsko
CHEYENNE-SPORT
Wallgärtenstr. 12
D-76661 Philippsburg
Deutchland
Tel.: +49 7256 94308
Fax: +49 7256 94307
info@cheyenne-sport.de
www.cheyenne-sport.de

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

Holandsko
HANS BURGERSDIJK
Dolderstraat 8,
6706 JE Wageningen
Netherlands
Tel.: +31 317 411 080
info@burgersdijk.nl
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PROGRESS SPORTSWEAR, s.r.o.
Sedláčkova 238
397 01 Písek
Česká republika
+420 382 222 221
info@progress-cz.cz
www.progress-cz.cz

funkcni
a sportovni
obleceni

2011

heroes pioneers
adventurers discoverers voyagers

