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Accessories

Bavlna oká 
savost, příjemný dotek, výborná barvitelnost

r evnost 
v
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Fleece ý p y ý ý
p j ý y p p g
vodoodpudivý materiál

y y y y p
tahu i trhu, rychleschnoucí

Filc (plst) netkaná textilie Vlákna jsou spojovány chemickou
mechanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí z
vlny, ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodních
a syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůči
tlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost odpuzující, výborná
izolace

u 

vysoká pevnost v tahu, specifi cký zápach

stí,
velice odolná proti roztržení a proti vlivům počasí 

edná
se o tenký hladký materiál, který se původně obvykle vyráběl z

– charakteristická mřížková struktura je způsobena

a stabilita

Tašky z bio-bavlny a Fair Trade pr ukty alezne  v 
kolekci Westford Mill.
Udržitelné Ökobrella® deštníky s ppotahy z recyklovvaných

Další informace k certifi kacím, texxtilním sddružením a

6
tasky, destniky, deky
5 k

46 h b h
produktů

Top prodejný výrobek

Číslo příze (T=Threads/příze) -
poskytuje informace o použitém
počtu vláken ve tkanině Označení
kvality 210T znamená že jeden čt-
vereční úsek (2,54x2,54cm) látky se
skládá z  210 přízí. Čím vyšší je toto
číslo, tím silnější je tkanina.

Tloušťka příze d
tloušťka příze, např., 420D Nylon)

a
s

ier =
1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší je
toto číslo, tím více je tkanina odolná

cBavlnaBavlna – naa je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoje přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vyso
tsavost, příjemný dotek, výsavost, příjemný dotek, v

pPolyesterPolyester – most common synthetic fibre characteristics: ten-r – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnos– nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnos
sile strength fineness good dimensional stability low moisturev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
absorption, good wash behaviour, excellent light resistancevelmi dobrá odolnost proti vlivu světlavelmi dobrá odolnost proti vlivu světla

fl eeceFleeceFleece – brushed velour polyester fabric, soft  and velvet touch, e
comfortable on the skin, high isolation at low weight, waterp j ý y p p gy p p

polyamide (nylon)Polyamid (nylon) Polyamid (nyl y, quick – syntetické vlákno s vysokou pevností vokou pevností v 

fFilcF -woven fabric. The fi bres get connected through a (plst) netkaná textilie Vlákna jsou spojovány chemickounetkaná textilie Vlá
chanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zvazbou Filc se obvykle vyráb devlny ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchven také z mnoha dalších přírodfrom wool, yet though also produced in various natural and syn-v

a syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčintetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčie,tlaku pružný trvanlivý absorpční vlhkost odpuzující výbornáabsorpční vlhkost odpuzující výbornág y gizolaceolace

juteJutaJ – bast fi bre, made from the stems of the jute plant, coarse uu
fi bre, characteristics: tear resistant, suitable for dying, high 
fi rmness at stretching, specifi c smellvysoká pevnost v tahu, specifi cký závysoká pevnost v tahu, specifický zá

truck tarpaul(LKW) Placht(LKW) Placht er-osos
f

polyester pongeePolyester Pongeey g  – fabric made from polyester fi laments, thin,  tkanina z polyesterového vlákna. Jednátkanina z polyesterového vlákna. Jedná 
zsleek fabric, that formerly was made from silkse o tenký hladký materiál, který se původně ý ý ý p

rip stopRipstop – typical chequered structure due to a special weaving– charakteristická mřížková struktura je způsobenacharakteristická mřížková struktura je způso
technique, mostly made of nylon, characteristics: particular 
tear-resistant and strong

Bags made of Tašky z bio-baašky z bio-baOCS certifi ed org nic co onvlny a Fair Trade proodukty alezvlny a Fair Trade proo ukty a llzne  v zne
as kok ekci Wes products are included in thee collectio  of 

S
re ycled PET-bottles are off ered y FARE. More , youkteré jsou certifi ková y v souladu s nor oou EN I OOkteré ou certifi ková  v souladu s nor u EN I O
can fi nd umbrellas within the FA  colle ion, thatt are 22
certifi ed with EN ISO 20471 norm.

For further information on certifi tes, t tile ass iations 
and initiatives, please refer to the detailedd inform ion on 
page

156156 bagsrůzných modelů z kategorierůzných modelů z kategorie
etstasky, destniky, dekytasky, destniky, deky

65656 oductsnovineknovinek

466 new colours for existing productsý jý j
d kd k

t

number of threadsČČ TT  ( T=threads, e.g. ads/příze)210T polyeste) – provides information Číslo přízeČíslo pří (T Threads/příze)T Threads/příz

about the number of threads used poskytuje informace o použitémoskytuje informace o použ

in the fabric. The quality informationpočtu vláken ve tkanině. Označení počtu vláken ve tkanině. Označení
čtč2kvality 210T znamená že jeden čkvality 210T znamená že jeden

svereční úsek (2,54x2,54cm) látky severeční úsek (2,54x2,54cm) látky se

of 210 threads. The  higher this num-skládá z  210 přízí. Čím vyšší je totoskládá z  210 přízí. Čím vyšší je toto
číslo tím silnější je tkaninačíslo tím silnější je tkangčíslo tím silnější je tkaninčíslo tím silnější je tkan

thickness of threadTloušťka přízeTloušťka příze
l šťk ří ř 4l ťk (D=Denier/420D N lon)420D N lonthickness of yarn, e.g. 420D Nylon) -tloušťka příze, např., 420D Nylon)tloušťka příze, např., 420D Nylon) 

f ťf ťgives information about the strengthaof the yarn. Nylon fabric with qualityaa 
s označením 420D byla vyrobena sb l b420D was produced with yarn ins

l ťk d dl ťk d d420Denier (1 Denier  = 1 gram per 1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší je1 9000 ů) Č9 000 meters) The higher this num-1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je

ber, the more sturdy the fabric.jj

BaumwolleB lB lB lB l j řj ř ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-okl fib h h b ll fib h h b lřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysořírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysoírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysoní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysotigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute FärbbarkeitBavlnaBavln  je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysoj p y j y
ýborná barvitelnostýborná barvitelnost

cBavlnaBavlnaBavlnBavln  a je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysopřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysoje přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysopřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vy
touch good colourabilityh d l b lsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotekauszeichnet.p jp jsavost, příjemsavost, příjesavost, příjet, p

PolyesterrllPolyesterPolyesterPolyesterlyest r – meist produzierte Synthetikfaser Eigenschaften:h fib hh fib hnejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnoíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevhohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringePolyesterPolyester j y pj y pppPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterrr  nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: penejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pe nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnost
l h fi d d l b l ll h fi d d l b l lv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbtahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht-jj ture turev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba

absorption good wash behaviour excellent light resistanceabsorption good wash behaviour excellent light resistancevelmi dobrá odolnost proti vlivu světlavelmi dobrá odolnost proti vlivu světlavelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaelmi dobrá odolnost proti vlivbeständigkeitvelmi dobrá ovelmi dobrá ovelmi dobrá ovelmi dobrá o

eeflFleeceFleeceFleeceFleece ee – aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher samt-ý p y ý ýý p y– brushed velour polyester fabric, soft  and velvet touchshed velour polyester fabric, soft  and velvet touch– střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek,– střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek, – střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek, – střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek,
artiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation beicomfortable on the skin, high isolation at low weight, watercomfortable on the skin, high isolation at low weight, watepříjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži,příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži,
geringem Gewicht, wasserabweisendvodoodpudivý materiálvodoodpudivý materiálllvodoodpvodoodpvodoodpvodoodp

l d lpolyamide (nylonlyamide (nylonPolyamid (nylon) Polyamid (nylon) Polyamid (nylon) Polyamid (nylon)  – Synthetikfaser mit hoher Zug- und––)–––– h fib h h h d b lh fib h h h d b l– syntetické vlákno s vysokou pevnos syntetické vlákno s vysokou pevnos– syntetické vlákno s vysokou pevnossyntetické vlákno s vysokou pevnos
 Scheuerfestigkeittahu i trhu, rychletahu i trhu, rychledtahu i tahu i tahu itahu i

FilzFilFil – nicht-gewebter (Vlies) Stoff . Die Fasern werden durch (plst)l t) netkaná textilie Vlákna jsou spojovány chemickonetkaná textilie Vlákna jsou spojovány chemickochemische, mechanische oder thermische Behandlung verbun-u,
mecfeltfeltFilc FilcFilc  – non-woven fabric. The fi bres get connected through a – non-woven fabric. The fibres get connected through a(plst)p )(plst)p ) netkaná textilie. Vlákna jsou spojovány chemickounetkaná textilie. Vlákna jsou spojovány chemickounetkaná textilie. Vlákna jsou spojovány chemickounetkaná textilie. Vlákna jsou spojovány chemickou

chanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zhanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zhanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zi k b l b Fil b kl ábíden Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt kann jedochmechanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zmechanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí
vchemical, thermic or mechanical process. Felt is originally madechemical, thermic or mechanical process. Felt is originally mademechanickou nebo tepelnou vazbou. Filc se obvykle vyrábí z mechanickou nebo tepelnou vazbou. Filc se obvykle vyrábí zmechanickou nebo tepelnou vazbou. Filc se obvykle vyrábí z mechanickou nebo tepelnou vazbou. Filc se obvykle vyrábí z
vlny ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchvlny ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchvlny ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchl l ůž bý h ké h d lší h ří d í hvlny ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchy ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodnífrom wool, yet though also produced in various natural and synfrom wool, yet though also produced in various natural and synvlny, ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchvlny, ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodních vlny, ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchy, ý p
a syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčia syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčia syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčia syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčiwerden Eigenschaften: hohe Dichte druckelastisch dehnbara syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčintetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný v
tthetic fibres Characteristics: high density elastic with pressurethetic fibres Characteristics: high density elastic with pressua syntetických vláken. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný vůčia syntetických vláken. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný vůčia syntetických vláken. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný vůča syntetických vláken. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný vůč
tlaku pružný trvanlivý absorpční vlhkost odpuzující výbornátlaku pružný trvanlivý absorpční vlhkost odpuzující výbornátlaku pružný trvanlivý absorpční vlhkost odpuzující výborntl k ž ý t li ý b č í lhk t d jí í ýbwiderstandsfähig, hohe Isolationsfähigkeit, saugfähig, feuchtig-tlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost odpuzující, výbornátlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost odpuzující, výborná slightly stretchable, resistant, high isolation.slightly stretchable, resistant, high isolation.tlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost otlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost otlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost otlaku, pružný, trvanlivý, absorpční, vlhkost
izolaceizolacei li lkeitsabweisendizolaceizolace

eaajjuteJutaJutaJutaJuta aa g p gý j yj y– bast fi bre, made from the stems of the jute plant, coarsefib d f h f h– lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku– lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku– lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku– lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku
nen wird, grobe Faser, Eigenschaft en: reißfest, gut färbbar, hohetelná, elná, fi bre, characteristics: tear resistant, suitable for dying, high acteristics: tear resistant, suitable for dyinrostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitrostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitrostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitrostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvit

g gvysoká pevnost v tahu, specifi cký zvysoká pevnost v tahu, specifi cký zvysoká pevnost v tahu, specifi cký zvysoká pevnost v tahu, specifi cký z

kk(LKW) Placht(LKW) Plach(LKW) Placht(LKW) Plach – reißfestes, widerstandsfähiges und wetter-intatatata – tear resistant, hard-wearing and weathetear resistant, hard-wearing and– látka z umělého vlákna s dlouhou životn– látka z umělého vlákna s dlouhou životn– látka z umělého vlákna s dlouhou životn– látka z umělého vlákna s dlouhou životn
beständiges Kunststoff gewebevelice odolná proti roztržení a velice odolná proti roztržení a f h lf hvelice odolná proti roztržvelice odolná proti roztržvelice odolná proti roztržvelice odolná proti roztrž

Polyester PongeePolyester PongeePolyester PongeePolyester PongeePolyester PongeePolyester Pongeelyester Pong ee b l l– tkanina z polyesterového vlákna J– tkanina z polyesterového vlákna J tkanina z polyesterového vlákna. Jtkanina z polyesterového vlákna. Jtkanina z polyesterového vlákna. Jtkanina z polyesterového vlákna. J
d l ffse o tenký hladký materiál, který se původně obvykle vyráběl zse o tenký hladký materiál, který se původně obvykle vyráběl zpolyester pongeepolyester pongeese o tenký hladký mse o tenký hladký mse o tenký hladký mse o tenký hladký m fabric made from polyester filaments, thfabric made from polyester filaments, tmateriál který se původně obvykle vyráběl zeriál který se původně obvykle vyráběl zmateriál který se původně obvykle vyráběl zrý se původně obvykle vyrábělse o tenký hladký materiál, který se původně se o tenký hladký materiál, který se původně se o tenký hladký materiál, který se původně  tenký hladký materiál, který se původně
gefertigt wurdehedvábíhedvábísleek fabric, thaek fabric, thahedvábíh d ábíhedvábíd

p pp pp pRipstopRipstopRipstopRipstop vivi– charakteristická mřížková struktura je způsobena– charakteristická mřížková struktura je způsobena – charakteristická mřížková struktura je způsobena– charakteristická mřížková struktura je způsobena
spezielle Webtechnik, Herstellung meist aus Nylon, Eigenschaf-p y yp ytechnique, mostly made of nylon, characteristics: particular icular speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu
ten: besonders reißfest und stabilVlastnosti: velká odolnost v trhu aVlastnosti: velká odolnost v trhu atear-resistant and strongtear-resistant and strongVlastnosti: velká odolnosVlastnosti: velká odolnosVlastnosti: velká odolnosVlastnosti: velká odolnos

Zertifi zierungen:Certifi cations:ns:Certifi kace:Certifi kace:Certifi kace:Certifi kace:
TTTašky z bio-Tašky z bio-Tašky z bio-Tašky z bio- aababababavlnvlnvlnvln fi dy a Fair Tradey a Fair Tradey a Fair Tradey a Fair Trade zzproodukty nnalezproodukty nnalezproodukty nnalezproodukty nnalezzneneznene wie ell ell etee v etee v etee v etee v 
kolekci Weskolekci Wekokokoko ekci Wesekci Wesekci Wesekci Wesstfoostfostfotfotfoproducts are included in thee collection oproducts are included in thee collection oord Mill.rd Mill.ord Millrd Mill
WWUdržitelné ÖkUdržitelné ÖkUdržitelné ÖkUdržitelné Ök
Nachhaltige Ökobrella® Schirme it Bez ggen aus ecycel-y,ySustainable Oekobrella® umbrella with c ers madd  fromSustainable Oekobrella® umbrella with c ers ma  from PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí ttaké dešttníky, PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí ttaké dešttníky, PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí ttaké dešttníky, PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí ttaké dešttníky, 
ten PET- as en ietet e Ma Fare. sätz ietet r, your, you které jsou certifi kovány v souladu s normoou EN ISOOkteré jsou certifi kovány v souladu s normou EN ISOOkteré jsou certifi kovány v souladu s normoou EN ISOOkteré jsou certifi kovány v souladu s normou EN ISOO
can fi nd umbrellas within the FARRE collecttiod umbrellas within the FARRE collecttio20471.20471. 20471. 20471. n, thatt an, thatt a

0 7certifi edcertifi edzertifi ziert sind. d with with EN ISO 20EN ISO 20

Weitere Informationen zu Zertifi erunge , Textilv eini-iiFor further information on certifi ccates, texxtile assoociatior further information on certifi ates, texxtile assoociatioiniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.
gungen und Initiativen entnehm  Sie bit  der d aillier-and initiatives, please refer to the detailedd informaation on and initiatives, please refer to the detailedd informaation on 
ten Information auf den Seiten 2--3. page 2-3.page 2-3.
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156156156156156156156 unterschiedliche Modelle ausů ý h d lů k t iů h d lů k bbů ý h d lů k t iů ý h d lů k t iů ý h d lů k t iů ý h d lů k t iden Kategorien Taschen, Schirme und tasky destniky dekyk d ik d k
156115615611 diff erent models including bags, diff erent models including bags,různých modelů z kategorierůzných modelů z kategorie  různých modelů z kategorierůzných modelů z kategor

etstasky destniky dekytasky destniky dekytasky destniky dekyky destniky dekDeckeny,y,
5656
tasky, dtasky, dtaskytasky
5656565656565656565656 Neuheiten  new produnew produ novineknovineknovinekn

4464646646464646 neue Farben bei bestehenden  nových barev u stávajícíchnových barev u stávajících dd nových barev u stávajícíchh barev u stávajnových barev u stávajících barev u stávaj
enproduktůproduktůcooduktůd ktůoduktůt

Top VerkaufsartikelTop prodejný výrobp prodejný výrobtop selling articlet lli ti lTop prodejný výroTop prodejný výroTop prodejný výroTop prodejný výro

aČí l říČí l ří (T(Tnumber of thnumber of thČí l říČí l říČí l říČí l ří (T(T(T(T hT ThreThrehreadsreadsT ThT ThThTh  ( T=threads, e ( T=threads, eads/příze)d / ří )ads/příze)d / ří )y gposkytuje informace o použitémtuje informace o p210T polyeste) – provides information210T polyeste) – provides informationČíslo přízeČíslo přízeČíslo přízeČíslo příze (T Threads/příze)  (T Threads/příze)  (T Threads/příze)   (T Threads/příze) 
poskytuje informace o použitémposkytuje informace o použitémposkytuje informace o použitémk t j i f žitéüber die verwendete Fadenanzahlčt lák tk i ě O ččt lák tk i ě O čabout the number of threads used about the number of threads usedposkytuje informace o použitémposkytuje informace o použitémposkytuje informace o použitém poskytuje informace o použitém

č lák k i ě O čč lák k i ě O čč lák k i ě O čč lák k i ě O čikvality 210T znamená že jeden čmená že jedin the fabric. The quality informatin the fabric. The quality informatpočtu vláken ve tkanině. Označepočtu vláken ve tkanině. Označepočtu vláken ve tkanině. Označepočtu vláken ve tkanině. Označe
kvality 210T znamená že jeden čkvality 210T znamená že jeden čkvality 210T znamená že jedenk lit 210T á ž j d210T bedeutet, dass ein Quadratinch čtčt
vereční úsek (2 54x2 54cm) látky severeční úsek (2 54x2 54cm) látky se210T means, that one square inch210T means, that one square inchkvality 210T znamená, že jeden čkvality 210T znamená, že jeden čkvality 210T znamená, že jeden čkvality 210T znamená, že jeden č
vereční úsek (2 54x2 54cm) látkyvereční úsek (2 54x2 54cm) látkyvereční úsek (2 54x2 54cm) látkyč í ú k (2 54 2 54 ) látk(vskládá z 210 přízí Čím vyšší je totoskládá z 210 p(2 54x2 54cm) of the fabric consists(2 54x2 54cm) of the fabric consistsvereční úsek (2,54x2,54cm) látky severeční úsek (2,54x2,54cm) látky severeční úsek (2,54x2,54cm) látky severeční úsek (2,54x2,54cm) látky se
kládá 210 ří í Čí šší j t tkládá 210 ří í Čí šší j t tkládá 210 ří í Čí šší j t tkládá 210 ří í Čí šší j t tof 210 threads. The  higher this numof 210 threads. The  higher this numskládá z  210 přízí. Čím vyšší je totoskládá z  210 přízí. Čím vyšší je totoskládá z  210 přízí. Čím vyšší je totoskládá z  210 přízí. Čím vyšší je toto

čí l tí il ější j tk ičí l tí il ější j tk ičí l tí il ější j tk ičí l í il ější j k iGewebe.na.na.iččber, the tighter the fabric.ber, the tighter the fabric.číslo, tím silnější je tkaninčíslo, tím silnější je tkaninčíslo, tím silnější je tkaninčíslo, tím silnější je tkanin

Tloušťka přízTloušťka přízTloušťka přízTloušťka přízTloušťka přízTloušťka příz D=Denier/Stärke zeze (D = denier /(D = denier /hreadhzezezeze (D   (D   (D  (D DenierDenierdenier /denier /denier /denie
tloušťka příze např 420D Nyltloušťka příze např 420D Nyll šťk ří ř 4l šťk ří ř 4l šťk ří řl šťk ří ř 420D N l420D N l420D NNthickness of yarn e g 420D Nn e g 4tloušťka příze, např., 420D Nyltloušťka příze, např., 420D Nyltloušťka příze, např., 420D Ntloušťka příze, např., 420D N
gibt Auskunft  über die Stärke des- poskytuje informace o tloušťce- poskytuje informace o tloušťcethickness of yarn, e.g. 420D Nyloposkytuje informace o tloušťceposkytuje informace o tloušťceposkytuje informace o tloušťcekytuje informace o tloušťcgives information about the strenggives information about the stren poskytuje informace o tloušťce poskytuje informace o tloušťce  poskytuje informace o tloušťce  poskytuje informace o tl
vpoužitého vlákna Nylonová tkaninapoužitého vlákna Nylonová tkaninagives information about the strengtgives information about the strpoužitého vlákna Nylonová tkaninapoužitého vlákna Nylonová tkaninapoužitého vlákna Nylonová tkaninapoužitého vlákna Nylonová tkaninof the yarn Nylon fabric with qualiylon fabrpoužitého vlákna. Nylonová tkaninapoužitého vlákna. Nylonová tkaninpoužitého vlákna. Nylonová tkaninoužitého vlákna. Nylonová tkanin

Garns označením 420D byla vyrobena ss označením 420D byla vyrobena styys označením 420D byla vyrobena ss označením 420D byla vyrobena ss označením 420D byla vyrobena ss označením 420D byla vyrobena420D was produced with yarn incs označením 420D byla vyrobenas označením 420D byla vyrobenas označením 420D byla vyrobenas označením 420D byla vyroben
der Stärke 420 Denier produziert (1příze tloušťky 420 denier (1 denier =příze tloušťky 420 denier (1 denier4příze tloušťky 420 denier (1 denpříze tloušťky 420 denier (1 denpříze tloušťky 420 denier (1 denpříze tloušťky 420 denier (1420Denier (1 Denier = 1 gram per420Denier (1 Denier =příze tloušťky 420 denier (1 denier příze tloušťky 420 denier (1 denierpříze tloušťky 420 denier (1 denier příze tloušťky 420 denier (1 denier

).1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší jegram na 9000 metrů) Čím vyšší j1 gram na 9000 metrů) Čím vyšší jegram na 9000 metrů) Čím vyš1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je1 gram na 9000 metrů). Čím
Je höher diese Zahl ist, umso reißfes-toto číslo, tím více je tkanina odolnátoto číslo, tím více je tkanina odolná 9.000 meters). The higher this numr this numtoto číslo tím více je tkanina odolnátoto číslo tím více je tkanina odolnátoto číslo tím více je tkanina odolnátoto číslo tím více je tkanina odolntoto číslo, tím více je tkanina odtoto číslo, tím více je tkanina ototo číslo, tím více je tkanina odtoto číslo, tím více je tkanin
ter und robuster ist der Stoff . a robustní.a robustní.ber, the more sturdy the fabriore sturdy the fabra robustnía ob stnía robustní



52.0198
BagBase | BG198

52.0196
BagBase | BG196

52.0010
BagBase | BG10

52.0042
BagBase | BG42

52.0021
BagBase | BG21

52.0030
BagBase | BG30

52.0151
BagBase | BG151

52.0125
BagBase | BG125

52.085552 0855
BagBase | BG855

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

B

TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-

onesize
15 1  € 24,30/Kč 625,–

Taška „Duo Knit“

em, 
o

onesize
 € 19,85/Kč 510,–

Premium pytlík na tělocvik
210D polyester, 100g/m²
Nepromokavý, zesílené rohy s
kovovými očky, rozměry: 33x45cm,

onesize
200 25 € 3,20/Kč 83,–

600D polyester

onesize
100 1  € 5,65/Kč 145,–

O
d

 € 13,90/Kč 355,–

6
V
T

onesize
 € 7,20/Kč 186,–

210D polyester
ý 

a

 € 8,75/Kč 225,–
€ 12,85/Kč 330,–

Batoh „Roll-Top“ 
600D polyester
T

v

onesize
 € 19,85/Kč 510,–

pBatoh „Duo Knit“Batoh „Duo Kn

ehh
r

straps, grab handle, dimensions: 31x50x16cm, capacity: 20loo

Duo Knit Barrel Bag

emem

Premium pytlík ne u pyt

water resistant fabric, reinforced
corners with gunmetal eyelets, di-objem: 11lo

€ 3,20

g

f
14x-,5l,5l

8cm capacity: 2 5loo

mpart-Organizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se zipem, Organizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se zipem, 
ment, two sturdy clip fasteners, adjustable shoulder strap withdva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrová-dva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrová-

Across Body BagTaška „Across BoTaška „Acro

sized to fi t iPad mini™/tablets, adjustable webbing shoulder
strap, TearAway label, zippered main compartment, zippered TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka 
front pocket, dimensions: 16x23x7cm, capacity: 1,5lse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objem: 1,5lse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objem: 1,5l

Packaway Backpackh
ll

TearAway label, fully adjustable shoulder straps, ultra light-TearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolnýLabel nastavitelné popruhy velmi lehký a odolný
weight yet durable, water resistant fabric, combined stow

dkk
f
onesizeonesize

8080 11  225,– 225,–

packOriginal Fashion batohl h b

padded
a

cm,
objem: 18lo

vv
d

t“Duo Knit Backpacko Knit BackpackBatoh „Duo Knit“Batoh „Duo Knit“Batoh „Duo Knit“Batoh „Duo Knit“
410g, 100% Duo Polyesterstrick410g, 100% Duo Knit polyester410g, 100% Duo Knit polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester
TearAway Label, für Laptops bis max. 15,6“, Hauptfach mit TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-y Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-l b l bl dl b l blTearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní přiTearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při
Reißverschluss, gepolsterter Rücken, gepolsterte verstellbare hrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelné, polstrovaná záda, polstrované nastavitelné l h k d ll h k dhrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelnéhrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelnéhrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelnéhrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelné
Schultergurte, Tragegriff , Maße: 31x50x16cm, Fassungsver-y y jslip pocket, padded back panel, padded adjustable shoulderslip pocket, padded back panel, padded adjustable shoulderpopruhy, ucho, rozměry: 31x50x16cm, objem: 20lpopruhy, ucho, rozměry: 31x50x16cm, objem: 20lpopruhy, ucho, rozměry: 31x50x16cm, objem: 20lpopruhy, ucho, rozměry: 31x50x16cm, objem: 20l
straps, grabstraps, grabonesizeonesizeonesizeonesiz
onesizeonesize15151515

1515 11 € 24,30€ 24,30

TTDuo Knit Barrel Bait Barrel BaTaška „Duo Knit“Taška „Duo Knit“Taška „Duo Knit“Taška „Duo Knit“
430g, 100% Duo Polyesterstrick430g, 100% Duo Knit polyester430g, 100% Duo Knit polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester100% Duo Polyester

f ßyyTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipeTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipeTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipeTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipe
mit Reißverschluss, abnehmbarer verstellbarer Schultergurt, ge-pocket, detachable adjustable shoulder strap, webbing carryp, webbing carry odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry:odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry:odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry: odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry:
webte Tragegriff e, Maße: 50x25x25cm, Fassungsvermögen: 20l50x25x25cm, objem: 20l50x25x25cm objem: 2handles, dimensions: 50x25x25cm, capacity: 20lndles, dimensions: 50x25x25cm, capacity: 20l50x25x25cm, objem: 20l50x25x25cm, objem: 20l50x25x25cm, objem: 2050x25x25cm, objem: 20
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

30303030 1111 Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–

Premium pytlík na těmium pytlík na těPremium pytlík nPremium pytlík nPremium pytlík nPremium pytlík n
100g/m², 210D Polyester, silber: 100g/m², 210D polyester, silver: g/m², 210D polyester, silver: 210D polyester, 100g/m²210D polyester, 100g/m²210D polyester, 100g/m²210D polyester, 100g/m²

vv210D nylon210D nyNepromokavNepromokavNepromokavNepromokav
kovovými očky, rozměry: 33x45cmčky, rozměry: 33x45cmwwkovovými očky, rozměry: 33x45ckovovými očky, rozměry: 33x45ckovovými očky, rozměry: 33x45ckovovými očky, rozměry: 33x45c

ßth gunmetal eyeletsth gunmetal eyeletobjem: 11lobjem: 11lobjem: 11objem: 11
33x45cm, Fassungsvermögen: 11lonesizeomensions: 33x45cm, capacity: 11lmensions: 33x45cm, capacity: 11lonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize200200200200

200200 2525 € 3,20€ 3,20€ 3,20

GürteltascheLedvinkaLedvinkae t age t agLedvinkaLedvinkaLedvinkaLedvinka
115g, 600D Polyester115g, 600D polyesterg, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Verstellbarer gewebter Gürtel, Fach mit Reißverschluss hinten, áá adjustable webbing belt with secure clip fastener, zipperedadjustable webbing belt with secure clip fastener, zippeNastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velkáNastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velkáNastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velkáNastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velká
großes Hauptfach mit Reißverschluss, Maße: 38x14x8cm, hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12ghlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2

gsvermögen: 2,5lo es ee8cm, capacity: 2,5l8cm, capacity: 2,5lonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize100100100100

100100 11 € 5,65€ 5,65

Messenger TascheMessenger taškaMessenger taškaMessenger taškMessenger taškMessenger taškMessenger tašk
450g, 600D Polyester; Organizerfächer innen, Schlüssel-450g, 600D polyester450g, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
h l f h ß hl bOrganizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se ziOrganizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se ziOrganizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se ziOrganizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se zi

g gdva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrovádva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrovádva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrovádva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrová
Maße: 38x30x12cm, Fassungsvermögen: 11lpad, dimensions: 38x30x12cm, capacity: 11lcm, capacity: 11ním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11lním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11lním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11lním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11l
onesizeonesizeonesizeonesize

40404040 10101010 Kč 355,–Kč 355,–Kč 355,–Kč 355,–

Body“ody“ody“Taška „Across BoTaška „Across BoTaška „Across BoTaška „Across Bo
130g, 600D Polyester; Passend für iPad mini™/Tablets, ver-130g, 600D polyesterg, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
sized to fi t iPad mini™/tablets, adjustable webbing shouldered to fi t iPad mini™/tablets, adjustable webbing shoulderVhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh,Vhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh, Vhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh, Vhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh, 

ß hl f h ß hl ßTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihráTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihráTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihráTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrá
g gse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objemse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objemse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objemse zipem, rozměry: 16x23x7cm, objem

onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize
60606060 10101010  186,– 186,– 186,– 186,–

Rucksack verstaubarPackaway Backpackackaway BackpackBatohBatohBatohBatoh
160g, 210D Polyester22160g, 210D polyesterg, 210D polyester210D polyester210D polyester210D polyester210D polyester
TearAway Label, verstellbare Schultergurte, sehr leicht und y y j gy y jTearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolnýTearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolnýTearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolnTearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odoln
strapazierfähig, wasserdichtes Material, Fach zum Verstauen/ádkaádkaweight yet durable, water resistant fabric, combined stowweight yet durable, water resistant fabric, coproti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihráproti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihráproti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihráproti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihrá
Innentasche kombiniert, Hauptfach mit Reißverschluss, Front-pouch/internal pocket, zippered main compartment, zipperedcket, zippered main compartment, zipperedke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední ke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední ke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední ke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední 
tasche mit Reißverschluss, Maße: 31x45x16cm, Fassungsver-front pocket, dimensions: 31x45x16cm, capacity: 20lfront pocket, dimensions: 31x45x16cm, capacity: 20lkapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20lkapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20lkapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20lkapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20l
mögen: 20lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize80808080

80 1 € 8,75

Original Fashion Backpackginal Fashion BackpackOriginal Fashion batohOriginal Fashion batohOriginal Fashion batohOriginal Fashion batoh
380g, 600D Polyester380g, 600D polyester380g, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
TearAway Label, Frontfach mit Reiß-dkadka l b l d fb l dTearAway Label, přední přihrádTearAway Label, přední přihrádTearAway Label, přední přihráTearAway Label, přední přihrá
verschluss, gepolsterter Rücken, ge-sspocket, padded back panel, paddedpocket, padded back panel, paddedse zipem, polstrovaná záda,se zipem, polstrovaná záda,se zipem, polstrovaná záda, se zipem, polstrovaná záda,
polsterte verstellbare Schulter gurte, hy,hy, j ggpolstrované nastavitelné popruhpolstrované nastavitelné popruhpolstrované nastavitelné popruhpolstrované nastavitelné popruh
Tragegriff , Maße: 31x42x21cm,ucho, rozměry: 31x42x21cm,ucho, rozměry 11ucho, rozměry: 31x42x21cm,ucho, rozměry: 31x42x21cm,ucho, rozměry: 31x42x21cm, ucho, rozměry: 31x42x21cm,
Fassungsvermögen: 18lcapacity: 18ly: 18lobjem: 18lobjem: 18objem: 18lobjem: 18
onesizeonesizeonesizeonesize

40404040 1111 Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–

Rucksack „Roll-Top“ Roll-Top BackpackckBatoh „Roll-Top“ Batoh „Roll-Top“ Batoh „Roll-Top“ Batoh „Roll-Top“ 
550g, 600D Polyester550g, 600D polyesterg, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
TearAway Label, für Laptops bis max. 15,6“, gepolstertes Lap-TearAway label, Laptop compatible up to 15,6”, padded lap-y label, Laptop compatible up to 15,6”, padded lap-TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná 
topfach, Fronttasche mit Reißverschluss, gepolsterter Rückentop compartment, zippered front pocket, padded back paneltop compartment, zippered front pocket, padded back panel přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-
und Boden, gepolsterte verstellbare Schultergurte, Tragegriff ,and base, padded adjustable shoulder straps, grab handle,dded adjustable shoulder straps, grab handle, vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho, vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,
Maße: 32x44x13cm, Fassungsvermögen: 13ldimensions: 32x44x13cm, capacity: 13ldimensions: 32x44x13cm, capacity: 13lrozměry: 32x44x13cm, objem: 13lrozměry: 32x44x13cm, objem: 13lrozměry: 32x44x13cm, objem: 13lrozměry: 32x44x13cm, objem: 13l
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–
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52.0616
BagBase | BG616

52.0153
BagBase | BG153

52 046152.046152 0461
BagBase | BG461

52.0544
BagBase | BG544

52.0150
BagBase | BG150

52.0673
BagBase | BG673

52.0620
BagBase | BG620

52.061352 0613
BagBase | BG613

52.0628
BagBase | BG628

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Batoh
300D polyester
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka se 
zipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitel-

onesize
20 1  € 16,35/Kč 420,–

pem, 

onesize
40 1  € 10,90/Kč 280,–

ní 
hrád-
zip 
40l

onesize
6 1 € 71,–/Kč 1825,–

Cestovní taška
l k b

-
ti 

uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky na
o-

onesize
 € 26,50/Kč 680,–

210D polyester

p ý p
vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměry:

 € 6,55/Kč 168,–

onesize
50 10  € 11,90/Kč 305,–

600D HD polyester

strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x17cm,

onesize
 € 35,50/Kč 910,–

Vintage batoh na notebook

na 
notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,

 € 30,50/Kč 785,–

a
dlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se no-

o es e
20 1  € 29,90/Kč 765,–

Backpack

y y g
fzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitelzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitel

-
bing carry handles, dimensions: 27x37x15cm, capacity: 16l

Mini Backpack

front pocket, padded back panel, grab handle, dimensions:polstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objem: 6lpolstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objem: 6l

C
2500g, 600D polyester; removable EasyPanel™ for decora-
tion, aircraft  cabin compatible, retractable twin tube lockinn
tow handle, convenient dual compartment design for easyhh

404
handles, dimension: 35x55x23cm, capacity: 40loo

Athleisure HoldallCestovní taškaCestovní taška

zuvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky nauvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky na
feet, detachable adjustable shoulder strap with pad, paddeddně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstrdně odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním polstr

Barrel Bag

t 
fabric, combined stow pouch/internal pocket, zippered mainp ý p /ý , p

g yvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměrvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměr
2

Canvas Day Bag

u

dimensions: 38x40x14cm, capacity: 15loo
onesize

Urban Explorer Backpack

closure, zippered fl ap pocket, side pouch pockets, internal--
strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x17cmstrované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x17cm
straps, grab handle, dimensions: 32x49x17cm, capacity: 27lobjem: 27lobjem: 27l

Vintage batoh na notebooVintage batoh na noteboo

l b l k f f d , n, n
cnn
pp

x46x-ucho,ucho, 

nighter

TearAway label, snap fastening fold down ends, PU and metal TearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranách,TearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranách, 
accents, zippered front pocket, internal baseboard, extra long extraextra

BackpackackpackBatohBatohBatohBatoh
350g, 300D Polyester350g, 300D polyesterg, 300D polyester300D polyester300D polyester300D polyester300D polyester
TearAway Label, Hauptfach mit Reißverschluss, Frontfach mit TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka sbel, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka sy y gyTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádkaTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádkaTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádkaTearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka

g gy pfd f k d l k l l kzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitelzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitelzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitelzipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavite
terte verstellbare Schultergurte, gewebte Tragegriff e, Maße:né popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16lné popruhy tkaná ucha rozměry: 27x37x15cm objem: 1padded back panel, padded adjustable shoulder straps, webdded adjustable shoulder straps, webné popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16lné popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16lné popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16lné popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16l
2onesizeobing carry handles, dimensions: 27x37bing carry handles, dimensions: 27x37onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 16,35€ 16,35

Mini BackpackMini BackpackMini batohMini batohMini batohMini batoh
260g, 600D Polyester260g, 600D polyesterg, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
TearAway Label, verstellbare Schultergurte, Frontfach mit ppfb l f ll d bl h ldTearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zipTearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zipTearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zipTearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zip
front pocket, padded back panel, grab handle, dimensnt pocket, padded back panel, grab handle, dimepolstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objempolstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objempolstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objempolstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objem

x12cm, Fassungsvermögen: 6lo es e23x35x12cm, capacity: 6l23x35x12cm, capacity: 6lonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize40404040

4040 11 € 10,90€ 10,90

Handgepäckskoff eradloadloCabin Wheelieabin WheeliePříruční zavazaPříruční zavazaPříruční zavazaPříruční zavaza
2500g, 600D polyester;g, 600D polyester;600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

y gý y j pý ytion, aircraft  cabin compatible, retractable twin tube lockintion, aircraft cabin compatible, retractable twin tube lockiOdnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příručOdnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příručOdnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příručOdnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příruč
tow handle, convenient dual compartment design for easytow handle, convenient dual compartment design for ezavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké přihzavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké přihzavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké přizavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké při
integrierte Räder, Beschrift ungsfenster, versperrbarer Reiß-zzk d bl d k h l l d fibl d k h l l d fiky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný ky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný ky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný ky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný 
verschluss am Hauptfach, Tragegriff e, Maße: 35x55x23cm, cation window, compression straps, lockable main zip, grabcation window, compression strana hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 4na hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 4na hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 4na hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 4

g go es eehandles, dimension: 35xhandles, dimension: 35xonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize6666

66 11 € 71,–€ 71,–

Cestovní tašCestovní tašCestovní tašCestovní taš
830g, 600D/420D Polyester Kombination; TearAway Label,830g, 600D/420D polyester combination830g, 600D/420D polyester combination600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace
wasserdichtes Material, Schuhfach, Nassfach, Belüft ungsösen oty, přioty, přifl b l f b h lTearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na boTearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na boTearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na boTearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na bo
aus Metall, Tasche für Wertgegenstände innen, Seitentaschenhrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennosthrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennosthrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennohrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennohrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennohrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cenno

ß ßuvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky 
g g g oojdně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstrdně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstrdně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstrdně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstr

terter Tragegriff , Maße: 54x29x26cm, Fassungsvermögen: 30lvané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30lvané ucho rozměry:hand grip, dimensions: 54x29x26cm, capacity: 30lnd grip, dimensions: 54x29x26cm, capacity: 30lvané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30lvané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30lvané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30lvané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30l
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 680,–Kč 680,–Kč 680,–Kč 680,–

TTBarrel arrel TaškaTaškaTaškaTaška
150g, 210D Polyester, silber: 210D Nylon150g, 210D polyester, silver: 210D nylong, 210D polyester, silver: 210D nylon210D polyester210D polyester210D polyester210D polyester

b l h l h d f h d hTearAway label, ultra lightweight yet durable, water resistanty label, ultra lightweight yet durable, water resistantTearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení,TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení,TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení, TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení,
tfabric, combined stow pouch/internal pocket, zippered mafabric, combined stow pouch/internal pocket, zippered manepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/

f h ß hl b ff ßg yg yvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměvnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozmě
50x30x26cm, Fassungsvermögen: 32lm: 32lm: 32l50x30x26cm, objem50x30x26cm, objem50x30x26cm, objem50x30x26cm, objem
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 1111  168,– 168,– 168,– 168,–

hC škC škCanvas Day BaBaCanvas taškaCanvas taškaCanvas taškaCanvas taška
407g/m², 420g, 100% Baumwoll Canvasb l407g/m², 420g, 100% cotton canvasg/m², 420g, 100% cotton canvas407g/m², 100% bavlna canvas407g/m², 100% bavlna canva407g/m², 100% bavlna canvas407g/m², 100% bavlna canva
Fach für Wertgegenstände innen, Druckknopfverschluss, ver-unisex styling, internal valuables pocket, press stud closure,, internal valuables pocket, press stud closure,Přihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelnýPřihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelný Přihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelný Přihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelný 
stellbarer Schultergurt, Griffl  änge: 37cm, Maße: 38x40x14cm,15l15ladjustable self fabric shoulder strap, handle length: 37cm,adjustable self fabric shoulder strap, handle lepopruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem: popruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem:popruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem: popruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem

g go es eedimensions: 38x40x14cdimensions: 38x40x14conesizeonesizeonesizeonesize
onesize505onesizeonesize50505050

5050 1010 € 11,90€ 11,90

Urban Explorer Backan Explorer BackBatoh „Explorer“Batoh „Explorer“Batoh „Explorer“Batoh „Explorer“
560g, 600D HD Polyester560g, 600D HD polyesterg, 600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester
TearAway Label, PU Akzente, verschließbar mittels Zugkordel, TearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahovací bel, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahovacíy g y gy g y gTearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahoTearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahTearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahoTearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stah
seitliche Beuteltaschen, Innenfach, gepolsterter Rücken,šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, pol-šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polsfld fl k d h kšňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, pol-šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, pol-šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, polšňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, po
gepolsterte verstellbare Schultergurte, Tragegriff , Maße:l h hl h hstrované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x1strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x1strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x1strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x1
straps, grab handle, dimensions: 32x4b handle, dimensions: 32x4objem: 27lobjem: 27lobjem: 27lobjem: 27l
onesizeonesizeonesizeonesize

10101010 1111 Kč 910,–Kč 910,–Kč 910,–Kč 910,–

Vintage batoh na notebooVintage batoh na notebooVintage batoh na notebooVintage batoh na noteboo
700g, 600D Polyester700g, 600D polyester700g, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

gl b l k f f db l k f f dTearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění,TearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění,TearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění,TearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění,
Laptops bis max. 17“, gepolstertes Laptopfach, gepolsterternotebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,tebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebooknotebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook
Rücken, verschließbar mittels Zugkordel,  Magnetverschlüsse,back panel, drawcord closure, magnetic closures, padded closure, magnetic closures, padded polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky, polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky, polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky,polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky,

l llb h l ff ßadjustable shoulder straps, grab handle, dimensions: 30xadjustable shoulder straps, grab handle, dimeuzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, uuzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, uuzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, uuzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, u
30x46x17cm, Fassungsvermögen: 18lrozměry: 30x46x17cm, objem: 18lrozměry: 30x46x17cm, objem: 18rozměry: 30x46x17rozměry: 30x46x17rozměry: 30x46x17rozměry: 30x46x17
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111 Kč 785,–Kč 785,–Kč 785,–Kč 785,–

Vintage Overnige OverniVintage taškaVintage taškaVintage taškaVintage taška
600g, 600D Polyester; TearAway Label, Druckknöpfe an den 600g, 600D polyesterg, 600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
TearAway label, snap fastening fold down ends, PU and mrAway label, snap fastening fold down endTearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranáTearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranáTearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranáTearAway Label, druky na koncích pro upevnění po straná
accents, zippered front pocket, internal baseboard, extra accents, zippered front pocket, internal baseboard, extPU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno, PU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno,PU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno, PU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno,
boden, extra langer Reißverschluss am Hauptfach, verstellbare o-o-ff d bl hdlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se ndlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se nodlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se ndlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se n
Tragegriff e, kann über der Schulter oder in der Hand getragen sit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26li j k b h b ě 47 30 23dles, can be carried by hand or over the shoulder, dimensions:s, can be carried by hand or over the shoulder, dimensions:sit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26lsit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26lsit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26lsit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26l
werden, Maße: 47x30x23cm, Fassungsvermögen: 26lonesize47x30x23cm, capacity: 26l47x30x23cm, capacity: 26lonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 29,90€ 29,90
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46.5199
Fare | 5199

46.1142
Fare | 1142C

46.5640
Fare | 5640

46.7112
Fare | 7112

46.5095
Fare | 5095

46.5471
Fare | 5471

46.7471
Fare | 7471

46.2393
Fare | 2393

trockendryockeocksuchá stranatrockentrockendockeockeockeocke

mokrá strananassnasswetwetnassnassnassnass

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

ý
g g

y ý
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,

onesize
24 1 € 18,–/Kč 465,–

Deštník s automatickým otvíráním

má rovnou matnou černou rukojeť a je z

,
p ,

onesize
24 1 € 13,85/Kč 355,–

ý

s
vhodný pro více osob, má hliníkovou rukojeť 

je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný a
cm,

onesize
24 1 € 18,50/Kč 475,–

p ý

€ 14,40/Kč 370,–

Malý deštník
302g, polyester
s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-
v
v

onesize
48 1 € 13,15/Kč 340,–

ý

s automatickým otevíráním, refl exními prvky a 
je

odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, dá se
složit do malého sáčku, průměr 97 cm, délka 

onesize
48 1 € 31,–/Kč 790,–

G ý p

s automatickým otevíráním. má rukojeť s
integrovaným tlačítkem a díky své velikosti se

onesize
12 1 € 35,50/Kč 915,–

Velký golfový deštník

s rovnou rukojetí vhodný pro více osob, z

onesize
12 1 € 18,80/Kč 485,–

Mini Umbrella Exzentera ý dešta ý dešt

eccentric manual open mini umbrella in asym-aa
f ft

the umbrella carrier to be positioned undervv
the middle of the umbrella, decorative colour 

f
safety runner, high quality windproof system,oo
soft-touch handle diameter: 98cm closed

onesize
24 1 € 18,–

Aešt s aut at cešt s aut at c

cover with special imprint on two panels:má rovnou matnou černou rukojeť a je zmá rovnou matnou černou rukojeť a je z
white rain cloud motif become visible in dry
condition, coloured rainbow-motif becomes,, 
visible in wet conditions, automatic function,průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkuměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku 
windproof features for higher fl exibility and
stability flexible fibreglass ribs dull blackoo

, g24 1 € 13 85/Kč

onesize
24 1 € 13,85

ss
silver refl ective piping acc. to EN ISO 20471, vhodný pro více osob, má hliníkovou rukojeť vhodný pro více osob, má hliníkovou rukojeť 
fl exible fi breglass ribs, automatic open/close ss
function, high quality windproof system,je odolný vůči větru a vodě, velmi skladnje odolný vůči větru a vodě, velmi skladn
aluminium fi nished handle with integrateddá se složit do malého sáčku, průměr 105 dá se složit do malého sáčku, průměr 105 

closed length:
3oo
onesize2424

24 1 € 18,50

t
yester pongee

automatic funtion for fast opening, windproof automatické otevírání, systém proti větru,cké otevírání, systém proti větru, 
system, contrasting shaft  tips and ribs, galva-u-u-

d l h ft h ft d h dl
onesizeonesize

2424 11 Kč 370,–Kč 370,–

ss
a cover and handle made of recycled plastics,vaných pet lahví, z materiálu, který je odolnývaných pet lahví, z materiálu, který je odolný 
sliding safety runner, high quality windproof vůči větru a vodě, velmi skladný a dá sevůči větru 
system, diameter: 98cm, closed length: 27cmuschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,
onesize
oneon 48eses ee 1 € 13,15

s automatickým otevíráním, refl exními prvky s automatickým otevíráním, refl exními prvky
light, cover with 3m™ scotchlite™ refl ective rý jrý j
odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, dá sedolný vůči větru a vodě, velmi skladný, dá se
g g g, p ,, p ,

and fl ashing red light, automatic open/closezz
function, high quality windproof system withonesize

e e y e b e be ec484 1 € 31 –/Kč 790€ 31 –/Kč 790
water and dirt-repellent cover properties 
through original Tefl onTM fabric protector,

onesize
48 1 € 31,–

g ,ý jau a c ý e á á u je
cii
function, high-quality windproof system, soft -hodí pro více lidí, z materiálu, který je odolnýhodí pro více lidí, z materiálu, který je odolný 
vv
silver details and promotional labelling option,
galvanized steel shaft large diameter: foroo

length: 93cm

mbo® XL Square ColorVelký golfový deštník
pongee polyesterp
s rovnou rukojetí vhodný pro více osob,s
convenient automatic function, high quality ,,
windproof system, straight soft  touch handle
with integrated push button, extra large for11

zenterMini Umbrella Exzenterbrella ExzenterMalý deštníkMalý deštníkMalý deštníkMalý deštník
e336g, pongee polyesterg, pongee polyester336g, polyester pongee336g, pol336g, pongee polyester336g, pongee polyester336g, pongee polyester336g, pongee polyester

eccentric manual open mini umbrella in asym-manual open mini umbrella in asym-asymetrický deštník s manuálním otevíráním.asymetrický deštník s manuálním otevíráním. asymetrický deštník s manuálním otevíráním. asymetrický deštník s manuálním otevíráním. 
trischer Form zum optimalen Schutz von Ge-z materiálu, který je odolný vůči větru a voděz materiálu, který je odolný vůči větru a voděl f d l d l h ft lll f d l d l hz materiálu, který je odolný vůči větru a voz materiálu, který je odolný vůči větru a voz materiálu, který je odolný vůči větru a voz materiálu, který je odolný vůči větru a vo
päckstücken, versetzter Stahlstock ermöglichtvelmi skladný,dá se složit do malého sáčku,velmi skladný,dá se složit do malého sáčku, h b ll b d db ll b d dvelmi skladný,dá se složit do malého sáčku,velmi skladný,dá se složit do malého sáčku,velmi skladný,dá se složit do malého sáčku,velmi skladný,dá se složit do malého sáčku

g gp ,,the middle of the umbrella, decorative colothe middle of the umbrella, decorative coloprůměr 98 cm, délka zavřeného deštníkuprůměr 98 cm, délka zavřeného deštníku průměr 98 cm, délka zavřeného deštníkuprůměr 98 cm, délka zavřeného deštníku
Schirmmitte, dekorative Farbgebung von Top, of top, handle ring and closing strap, slidingof top, handle ring and closing strap, sliding 31 cm31 cm31 cm31 cm
safety runner, high quality windproof systemsafety runner, high quality windproof systemonesizeonesizeonesizeonesize

r, hochwertiges Windproof-System, Soft -24 1 € 18 –/Kč 46518 –/Kč 465soft -touch handle, diameter: 98cm, closedsoft -touch handle, diameter: 98cm, closed 24242424 11 € 18 –/Kč 46€ 18 –/Kč 46€ 18 –/Kč 46€ 18 /Kč 46
Touch Griff , Durchmesser: 98cm, geschlossene 

, / ,, /
length: 31cmlength: 31cm
Länge: 31cmonesizeonesize
onesize2424

24 1 € 18,–

ckýmckýmAADeštník s automaticDeštník s automaticDeštník s automaticDeštník s automatic
451g, Polyester Pongeerr451g, pongee polyester451g, pongee polyester451g, pongee polyester451g, pongee polyester

gmá rovnou matnou černou rukojeť a je z rovnou matnou černou rukojeť a jmá rovnou matnou černou rukojeť a je zmá rovnou matnou černou rukojeť a je zmá rovnou matnou černou rukojeť a je zmá rovnou matnou černou rukojeť a je z
Weißes Regenwolken-Motiv bei Trockenheit,,white rain cloud motif become visible in drywhite rain cloud motif become visible in materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
sichtbar, farbiger Regenbogen-Unterdruck j ý p , ý p ,ý p , ýcondition, coloured rainbow-motif becomecondition, coloured rainbow-motif becomzajímavý potisk, který mění při dešti barvu,zajímavý potisk, který mění při dešti barvu,zajímavý potisk, který mění při dešti barvu,zajímavý potisk, který mění při dešti barvu,
vvprůměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkprůměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkprůměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkprůměr: 105 cm, délka zavřeného deštník
windproof features for higher fl exibilwindproof features for higher fl exibil84 cm84 cm84 cm84 cm

-Flexibilität, fl exible Fiberglasschienen,stability, fl exible fi breglass ribs, dull black stability, fl exible fi breglass ribs, dull blackonesizeonesizeonesizeonesize
-33handle, galvanized steel shaft , diameter: handle, galvanized steel shaft , diameter: 24242424 111 € 13 85/Kč€ 13 85/Kč€ 13 85/Kč€ 13 85/Kč

schutz durch schwarze Galvanisierung des
, /, /

105cm, closed length: 84cm105cm, closed length: 84cm
Stahlstocks, Durchmesser: 105cm, geschlos-onesizeonesize
sene Länge: 84cm2424 11
onesize

24 1 € 13,85

e TaschenschirmAOC Oversize Mini UmbrellaAOC Oversize Mini UmbrellaMalý deštníkMalý deštníkMalý deštníkMalý deštník
420g, Polyester Pongeerr420g, pongee polyester420g, pongee polyester420g, pongee polyester420g, pongee polyester
Doppelautomatik-Taschenschirm in Übergrößeý j ý p jý j ý p ,, s automatickým otevíráním, je velký, proto je s automatickým otevíráním, je velký, proto jes automatickým otevíráním, je velký, proto je s automatickým otevíráním, je velký, proto je

ggvhodný pro více osob, má hliníkovou rukovhodný pro více osob, má hliníkovou rukovhodný pro více osob, má hliníkovou rukovhodný pro více osob, má hliníkovou ruko
Refl expaspel gem. EN ISO 20471 für bessere fl exible fi breglass ribs, automatic open/close xible fi breglass ribs, automatic open/close s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který
function, high quality windproof systemnction, high quality windproofje odolný vůči větru a vodě, velmi skladje odolný vůči větru a vodě, velmi skladje odolný vůči větru a vodě, velmi skladje odolný vůči větru a vodě, velmi sklad
aluminium fi nished handle with integratealuminium fi nished handle with integradá se složit do malého sáčku, průměr 105dá se složit do malého sáčku, průměr 105dá se složit do malého sáčku, průměr 105dá se složit do malého sáčku, průměr 105
Alu-Finish mit integrierter Auslösetaste, ddpush button, diameter: 105cm, closed lesh button, diameter: 105cm, closed ledélka zavřeného deštníku 30 cmdélka zavřeného deštníku 30 cmdélka zavřeného deštníku 30 cmdélka zavřeného deštníku 30 cm
Durchmesser: 105cm, geschlossene Länge:onesizenesize30cm30cmonesizonesizonesizonesiz
30cmonesizonesiz24242424
onesize2424

24 1 € 18,50

irmTransparentní automatický deštníkparentní automatický deštníkTransparentní automatický deštTransparentní automatický deštTransparentní automatický deštTransparentní automatický dešt
100% polyethylene, polyyethylene, poly100% polyester pongee100% polyester pongee100% polyester pongee100% polyester pongee
Automatik Funktion, Fiberglas Streben,gautomatické otevírání, systém proti větrautomatické otevírání, systém proti větrautomatické otevírání, systém proti větrautomatické otevírání, systém proti větr
Windproof System, farbige Details an Stock,system, contrasting shaft  tips and ribs, galvasystem, contrasting shaft  tips and ribs, galvbarevné detaily na tyči a špicích, černě pogubarevné detaily na tyči a špicích, černě pogubarevné detaily na tyči a špicích, černě pogubarevné detaily na tyči a špicích, černě pogu
Streben und Spitzen, schwarz galvanisiertermovaná tyč s měkkou rukojetímovaná tyč s měkkou rukoj nd handlend handlemovaná tyč s měkkou rukojetímovaná tyč s měkkou rukojetímovaná tyč s měkkou rukojetímovaná tyč s měkkou rukojetí
Stock mit weichem Rundgriff onesizeonesizeonesizeonesize
onesize24242424

24 1 € 14,40

nschirm Ökobrella®Mini Umbrella ÖkoBrella®a ÖkoBrella®Malý deštníkMalý deštníkMalý deštníkMalý deštník
302g, Polyester302g, polyester302g, polyester302g, polyester302g, polyester
Nachhaltiger Handöff ner-Taschenschirm mit s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-s manuálním otevírání thhs manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-

g yd h dl d f l d ld f l d lvaných pet lahví, z materiálu, který je odolnývaných pet lahví, z materiálu, který je odolnývaných pet lahví, z materiálu, který je odolnývaných pet lahví, z materiálu, který je odolný
sliding safety runner, high quality windpg yvůči větru a vodě, velmi skladný a dá sevůči větru a vodě, velmi skladný a dá se vůči větru a vodě, velmi skladný a dá sevůči větru a vodě, velmi skladný a dá se
h h d f ffy gyuschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,
wiederverwendetem Kunststoff material,délka zavřeného deštníku 27 cmdélka zavřeného deštníku 27 cmonesizeonesizdélka zadélka zadélka zadélka za
Durch messer: 98cm, geschlossene Länge:onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizsizsizee 11 € 13€ 1
27cm4848
onesize

48 1 € 13,15

schenschirm Safebrella® LEDAOC Mini Umbrella Safebrella® LEDAOC Mini Umbrella Safebrella® LEDMalý deštníkMalý deštníkMalý deštníkMalý deštník
394g, Polyester Pongeerr394g, pongee polyester394g, pongee polyester394g, pongee polyester394g, pongee polyester

au a c ý e á , e eau a c ý e á , e es automatickým otevíráním, refl exníms automatickým otevíráním, refl exníms automatickým otevíráním, refl exníms automatickým otevíráním, refl exním
light, cover with 3m™ scotchlite™ refl ectiht, cover with 3m™ scotchlite™ reflLED světýlko na rukojeti, z materiálu, kterLED světýlko na rukojeti, z materiálu, kterLED světýlko na rukojeti, z materiálu, kterLED světýlko na rukojeti, z materiálu, kte

hl fl lodolný vůči větru a vodě, velmi skladný, odolný vůči větru a voodolný vůči větru a vodě, velmi skladný, odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, 
d l k ff h kbsložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délksložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délksložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délksložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délksložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délksložit do malého sáčku, průměr 97 cm, délk

t and fl ashing red light, automatic open/closend fl ashing red light, automatic open/close zavřeného deštníku 32zavřeného deštníku 32zavřeného deštníku 32zavřeného deštníku 3
function, high quality windproof system withfunction, high quality windproof system witonesizeonesizeonesizeonesize
flexibler Fibertec®-Schienenkonstruktion für0extremely fl exible fi bertec® rib construction,extremely fl exible fi bertec® rib construction, 48484848 1111 € 31 /Kč 790€ 31 /Kč 790€ 31 /Kč 790€ 31 /Kč 790

utz-water and dirt-repellent cover properties water and dirt-repellent cover properties 
, /, /

through original Tefl onTM fabric protectthrough original Tefl onTM fabric protect
original DuPont™ Tefl on® Faserschutz, Durch-diameter: 97cm, closed length: 32cmdiameter: 97cm, closed length: 32cm
messer: 97cm, geschlossene Länge: 32cmonesizeonesize
onesize4848

48 1 € 31,–

x für 2AC Golf Umbrella for 2AC Golf Umbrella for 2Golfový deštník pro 2Golfový deštník pro 2Golfový deštník pro 2Golfový deštník pro 2
730g, Polyester Pongeerr730g, pongee polyester730g, pongee polyester730g, pongee polyester730g, pongee polyester
Automatik-Gästeschirm für zwei Personen mitss veves automatickým otevíráním. má rukojeť ss automatickým otevíráním. má rukojeť s s automatickým otevíráním. má rukojeť s s automatickým otevíráním. má rukojeť s 

fl ß ßintegrovaným tlačítkem a díky své velikostitegrovaným tlačítkem a díky své velikostiintegrovaným tlačítkem a díky své velikintegrovaným tlačítkem a díky své velikintegrovaným tlačítkem a díky své velikintegrovaným tlačítkem a díky své velik
f h h l d flhodí pro více lidí, z materiálu, který je odhodí pro více lidí, z materiálu, který je odhodí pro více lidí, z materiálu, který je odhodí pro více lidí, z materiálu, který je od
hochwertiges Windproof-System, Soft -Touch touch handle with integrated push-button, dle with integrated push-button, vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka 

ffsilver details and promotional labelling opsilver details and promotional labelling opzavřeného deštníku 93 cmzavřeného deštníku 93 cmzavřeného deštníku 93 cmzavřeného deštníku 93 cm
Applikationen, schwarz galvanisierter galvanized steel shaft , large diameter: forgalvanized steel shaft , large diameter: foronesizeonesizeonesizeonesize

Stahlstock, Durchmesser: 120cm, geschlosse-12 1 € 35 50/Kč 915 –0/Kč 915 –multiple people, diameter: 120cm, closedmultiple people, diameter: 120cm, closed 12121212 1111 € 35 50/Kč 9€ 35 50/Kč 9€ 35 50/Kč 9€ 35 50/Kč 9
ne Länge: 93cmlength: 93cmlength: 93cm
onesizeonesize

1212 11 € 35,50€ 35,50

mbo® XL Square Colombo® XL Square ColoVelký golfový deštníkVelký golfový deštníkVelký golfový deštníkVelký golfový deštník
Polyester Pongeerrpongee polyesterpongee polyesterpongee polyesterpongee polyester
Farbige Ummantelung des Stahlstocks, kom-, zz ggs rovnou rukojetí vhodný pro více osob,s rovnou rukojetí vhodný pro více osob,s rovnou rukojetí vhodný pro více osobs rovnou rukojetí vhodný pro více osob
fortable Automatik-Funktion, hochwertigesconvenient automatic function, high qualityconvenient automatic function, high quamateriálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,

-windproof system, straight soft  touch handlewindproof system, straight soft  touch handle průměr 113 cm, délka zavřeného deštníkuprůměr 113 cm, délka zavřeného deštníku průměr 113 cm, délka zavřeného deštníkuprůměr 113 cm, délka zavřeného deštníku
with integrated push button, extra largewith integrated push button, extra large101 cm101 cm101 cm101 cm
integrierter Auslösetaste, Maße: 113x113cm,onesizeonesmultiple people, diameter: 113cm, closedmultiple people, diameter: 113cm, closedonesizeonesizeonesizeonesize
geschlossene Länge: 101cm€€length: 101cmlength: 101cm12121212 11
onesizeonesize

1212 11 € 18,80€ 18,80
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farbige Fiberglas-

schienen innencoloured Fibreglass 
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas

klochienen inne
chienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen inne

umgekehrter Öff nungs- 

und Schließmechanismuse opening a
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nung

closing mechanism
d Schließmec
d Schließmemgekehrter Öff nungs

mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs

us
nd Schließmechanismu
nd Schließmechanismuhanismism

d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism

umgekehrter Öff nungs- 

und Schließmechanismusverse opening a
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nung

closing mechanismmgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs

zavírací mechanismus
nd Schließmechanismu
nd Schließmechanismu

closing mechanism
closing mechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Skládací deštník dvojí automatika
l

O
truk-

ce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným 
t
umělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřený
cca 31,5 cm dlouhý
onesize

 € 18,–/Kč 465,–

O

é

černé niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspul-

 € 25,60/Kč 660,–

arvách,
windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm
hliníková hůl, sklolaminátové kolejnice, pojistka, soft  touch 

průměr zavřený cca 92 cm dlouhý

 € 16,95/Kč 435,–

Deštník s automatickým otvíráním

vůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku

onesize
24 1  € 13,65/Kč 350,–

ý

u,

-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítkem
m

onesize
24 1  € 18,70/Kč 480,–

Malý deštník

a
vůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu se
stříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obalu
s elastickým poutkem a černým lemováním, průměr 97 cm,
délka zavřeného deštníku 29 cm
onesize

24 1  € 15,–/Kč 385,–

ASkládací deštník dvojí automSkládací deštník dvojí auto

automatic open/close, 53cm/8 ribs, 3-section frame withstst
t-ce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným u ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným 

ton and promotional labelling option, black plastic tips, cuff  tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černétlačítkem otevírání a možností umístění reklam
cuu
cca 31,5cca

e

Regular Umbrella

reverse opening and closing mechanism (when the umbrella OO

l b bl k l d l h ftcm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátovécm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátové
fi berglass ribs, safety runner with integrated push button,
s
černé niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspučerné niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspu
a
onesizeonesize

2424 11 Kč 660,–Kč 660,–

Shapely Midsize Umbrella with a colorful design

safety runner, windproof system, fl exible fi berglass ribs,Pěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých baPěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých ba
e to 10 

hliníková hůl, sklolaminátové kolejnicehliníková hůl, sklolaminátové kolejnic
onesize
pp 12 1 € 16,95

Aešt s aut at cešt s aut at c

convenient automatic function, high quality windproof systemdeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, odolnýdeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, odolný 
for maximum frame fl exibility, soft -touch handle and top in vv

diameter: 105cm closed length: 86cmoo
onesize242

24 1 € 13,65

ribs, handle in the same colour as ribs, high quality windproof který je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Soft -který je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Soft -

shapely soft  touch crook handle with colored grip rings, inte-
grated push-button, diameter: 112cm, closed length: 90cm

aa
function, high quality windproof system, soft -touch handle invůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu sev

s elastickým poutkem a černým lemovs elastickým poutkem a černý

Skládací deštník dvojí automatikkládací deštník dvojí automatikSkládací deštník dvojí automSkládací deštník dvojí automSkládací deštník dvojí automSkládací deštník dvojí autom
397g, Polyester Pongee397g, polyester pongee397g, polyester pongeePolyester pongéPolyester pongéPolyester pongéPolyester pongé
Umgekehrter Öff nungs- und Schließmechanismus, Wind proof-Obrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systém, Obrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systém, g g ygObrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systémObrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systémObrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systémObrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systé
System, öff net und schließt automatisch, 58cm/8-teilig,aaautomatic open/close, 53cm/8 ribs, 3-section frame witutomatic open/close, 53cm/8 ribs, 3-section frame witautomatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná konsautomatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná konsautomatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná konautomatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná kon

gcc gce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovanýmce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovanýmce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovanýmce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným
mit integrierter Auslösetaste und Werbeanbringungsmöglich-ton and promotional labelling option, black plastic tips, cuff  promotional labelling option, black plastic tips, cuff  tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černétlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černé tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černé tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černé 
keit, schwarze Kunststoff spitzen, Futteral mit Druckknopf, ca. umělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřenýumělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřenýumělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřenýumělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřenýumělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřenýumělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřený
105cm, geschlossen ca. 31,5cm lang5 cm dlouhý5 cm dlouhýgcca 31,5cca 31,5cca 31,5cca 31,5
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

24242424 1111 ––465,–465,–465,–465,–

SRegular UmbRegular UmbDeštníkDeštníkDeštníkDeštník
497g, Polyester Pongee Doppelbezugpotahpotah497g, polyester pongee497g, polyester pongPolyester pongé dvojitý Polyester pongé dvojitý Polyester pongé dvojitý Polyester pongé dvojitý 

Öff ßreverse opening and closing mechanism (when the umbregObrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana Obrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana Obrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá stranaObrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana
Seite im geschlossenem Zustand innen), Windproof-System,is closed, the wet layer is inside), windproof-system, manu-is closed, the wet layer is inside), windproof-system, manu-při zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60 při zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60při zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60 při zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60
l b bl k l d l h ftb bl k l dcm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátovcm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátovcm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátovcm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátov

Stahlstock, Fiberglasschienen, Sicherheitsschieber mit integ-néné fi berglass ribs, safety runner with integrated push button,fi berglass ribs, safkolejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, černkolejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, černkolejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, černkolejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, čern
rierter Auslösetaste, schwarzer Soft -Touch-Rundhakengriff  mitmy, my, ggpolokruhové soft  touch držátko s možností umístění reklampolokruhové soft  touch držátko s možností umístění reklampolokruhové soft  touch držátko s možností umístění reklampolokruhové soft  touch držátko s možností umístění reklam
Werbeanbringungsmöglichkeit, schwarze Nickelspitzen, Au-čč gčerné niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspučerné niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspučerné niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspučerné niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspu
ßenbezug mit silberner Refl expaspel, ca. 109cm Durchmesser, kou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dlouhýkou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dlouhýapprox. 109cm Ø, closed approx. 78cm longapprox. 1kou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dloukou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dloukou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dloukou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dlou
geschlossen ca. 78cm langonesizeonesizeonesizeonesize
onesize24242424

24 1 € 25,60

Shapely MidShapely MidDeštníkDeštníkDeštníkDeštník
445g, Polyester Pongee445g, polyester pongee445g, polyester pongeePolyester pongéPolyester pongéPolyester pongéPolyester pongé

f harvácharváchf d f fl bl fib l bd f fl bl fib l bPěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých baPěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých baPěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých baPěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých ba
g y gwwlightweight aluminium shaft , special umbrella shape due to 10ht aluminium shaft , special umbrella shape due to 1windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mmwindproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm 

ghliníková hůl, sklolaminátové kolejnice, pojistka, soft  tominátové kolejnice, pojistka, soft  tohliníková hůl, sklolaminátové kolejnicehliníková hůl, sklolaminátové kolejnicehliníková hůl, sklolaminátové kolejnicehliníková hůl, sklolaminátové kolejnice
schieber, Soft -Touch Rundhakengriff , matte Nickelspitzen, ca. polokruhové držátko, matné niklové špičky, cca 115 cmpolokruhové držátko, matné niklové špičky, cca 115 cm onesizeopolokrupolokrupolokrupolokru

5cm Durchmesser, geschlossen ca. 92cm langprůměr, zavřený cca 92 cm dlouhýprůměr, zavřený cca 92 cm dlouhýprůprůprůprů12měměměmě , za, zazaza1avavavav
onesizeonesize

1212 11 Kč 435,–Kč 435,–

ckýmckýmAADeštník s automaticDeštník s automaticDeštník s automaticDeštník s automatic
440g, Polyester Pongeerr440g, pongee polyester440g, pongee polyester440g, pongee polyester440g, pongee polyester

f h h l d fdeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, oddeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, oddeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, oddeštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, od
proof-System für maximale Gestell-Flexibilität bei stärkerenkkfor maximum frame fl exibility, soft -touch handle and top in for maximum frvůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkvůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštnívůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníkvůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštní
Windböen, Soft -Touch Griff  und Top farblich abgestimmt, Griff  colour matching cover, handle with integrated push-button, colour matching cover, handle with integrated push-button, 86 cm86 cm86 cm86 cm

egrierter Auslösetaste, Durchmesser: 105cm, geschlos-diameter: 105cm, closed length: 86cmdiameter: 105cm, closed length: 86cmonesizeonesizeonesizeonesize
sene Länge: 86cm11onesizeonesize24242424
onesize2424

24 1 € 13,65

rm StyleAC Midsize Umbrella StyleAC Midsize Umbrella StyleStředně velký deštníkStředně velký deštníkStředně velký deštníkStředně velký deštník
530g, Polyester530g, polyester530g, polyester530g, polyester530g, polyester
Automatik-Funktion zum schnellen Öff nen, fl exible farbigeautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiáluautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiálug ggautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiáautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiáautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiáautomatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiá
ribs, handle in the same colour as ribs, high quality windprog ykterý je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Softkterý je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Softkterý je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Softkterý je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Soft
W-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítkemeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítkemss-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítk-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítk-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítk-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítk
mit farbigen Ringen und integrierter Auslösetaste, Durchmes-mmshapely soft  touch crook handle with colored grip rings, inte-pely soft  touch crook handna otevírání, průměr 112 cm, délka zavřeného deštníku 90 cmna otevírání, průměr 112 cm, délka zavřeného deštníku 90 cmna otevírání, průměr 112 cm, délka zavřeného deštníku 90 cmna otevírání, průměr 112 cm, délka zavřeného deštníku 90 cm
sonesizeograted push-button, diameter: 112cm, grated push-button, diameter: 112cm, onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize24242424

2424 11 € 18,70€ 18,70

nschirm AOCa AOCa AOCMalý deštníkMalý deštníkMalý deštníkMalý deštník
339g, Polyester Pongeerr339g, pongee polyester339g, pongee polyester339g, pongee polyester339g, pongee polyester
Doppelautomatik-Funktion, hochwertiges Windproof-System, y ý j ýy ý j eeautomatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný automatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný automatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný automatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný 
function, high quality windproof system, soft -touch handlequality windproof system, soft -touch handlevůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu sevůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu sevůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu se vůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu se

g gggstříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obastříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obastříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obastříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého oba
g gváním, průmváním, průmgs elastickým poutkem a černým lemovs elastickým poutkem a černým lemovs elastickým poutkem a černým lemovs elastickým poutkem a černým lemov

onesizeonesizedélka zadélka zadélka zadélka za
oneoneoneone2424esizesizesizesizeeee 11 € 15,–€ 15,–

new

new

white black grey red navy black/grey black/lime black/orange black/red black/eu-
roblue rainbow
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47.6052
Halfar | 1806052

47.7790
Halfar | 1807790 

47.2814
Halfar | 1802814

47.2759
Halfar | 1802759

47.7530
Halfar | 1807530

47.2213
Halfar | 1812213

47.5510
Halfar | 1805510 

47.9124
Halfar | 1809124

47.3939
Halfar | 1803939

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška přes rameno STYLE
truck tarpaulin

t 
t
o

 € 19,60/Kč 505,–

v

 € 7,20/Kč 185,–

široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) se
p ,

 € 15,–/Kč 385,–

Taška přes rameno NATURE

 € 17,90/Kč 460,–

Taška přes rameno RETRO

zip,

onesize
25 1  € 18,20/Kč 465,–

zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnými

 € 28,60/Kč 735,–

hlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeť,
p

 € 6,85/Kč 176,–

Taška na notebook OFFICE

velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem, úchy-

 € 16,05/Kč 415,–

Nákupní taška BASKET

taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládací,
y

 € 19,50/Kč 500,–

Taška přes rameno STTaška p
truck tarpaulintruck tarpaulintruck tarpaulin

inside pocket, wide shoulder strap, large fl ap (i.e. large printastast
tt
onesizeonesizeonesize

2525 11 Kč 505,–Kč 505,–

Event Bag EASYEvent Bag EAS
600D polyesterl

® éé
blepro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramenní í

onesizei

truck tarpaulintruck tarpaulin
spacious main compartment with organizer features and fl atprostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy, prostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy, 

tee

Taška přes rameno NATT

h f b l hhh

Taška přes rameno RET
PU artifi cial leatherPU umělá kůžePU umělá kůže
zipper main compartment with stable bottom and organizerhlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na ziphlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na zip
elements, zipper front pocket, adjustable shoulder strap, size:

Notebook Backpack CAMPUSBatoh na notebook CAMPUSS

spacious main compartment with laptop compartment, large
zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnýmp s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobným

s,

j33

C g g CC g ess ag C

ťťzhh
pp

g

m
onesizeonesize

2525 11 Kč 415,–Kč 415,–

shopping basket with aluminium frame and zipper front taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládataška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kaps
pocket, foldable, size: 45x25/45x25cmyy /

g TYTYgTaška přes rameno STTaška přes rameno STTaška přes rameno STTaška přes rameno ST
truck tarpatruck tarpatruck tarpatruck tarpa
Attraktives Design mit kontrastfarbenem Innenfutter, Haupt-spacious main compartment with organizer features and fl at spacious main compartment with organizer features and fl at prostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřními prostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřnímiprostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřnímiprostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřními
fach mit Organizer-Elementen, fl aches Einsteckfach innen, inside pocket, wide shoulder strap, large fl ap (i.e. large prininside pocket, wide shoulder strap, large fl ap (i.e. lakapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblakapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblakapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblakapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká obla
bequemer Schultergurt, großer Überschlag mit Klettverschlusspp ,area) with Velcro® fastener, size: 37x28x12cmarea) with Velcro® fastener, size: 37x28x12cmtisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cmtisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cmtisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cmtisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cm
als ideale Druckfl äche, Maße: 37x28x12cmii eonesizeonesizeonesizeonesize
onesize25252525

2525 11 € 19 60€ 19,60

Eventtasche EASYEvent Bag EASYEvent Bag EASYEvent Bag EASYEvent Bag EASY
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Großes Hauptfach mit dekorativem Handgriff  und Klettver-velká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodnévelká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem vgvelká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodnévelká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodnévelká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodnévelká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodné
schluss geeignet für DIN A4 Unterlagen, längenverstellbarerclosure, suitable for A4 documents and catalogues, adjustabclosure, suitable for A4 documents and catalopro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramennípro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramennípro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramennípro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramenní
Schultergurt, Maße: 28x34/44x5,5cmp p yshoulder strap, size: 28x34/44x5,5cmshoulder strap, size: 28x34/44x5,5cmpopruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cmpopruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cmpopruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cmpopruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cm
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111  185,– 185,– 185,– 185,–

LorryBag® ECOLorryBag® ECOLorryBag® ECOLorryBag® ECO
truck tarpatruck tarpatruck tarpatruck tarpa

h f d flh f d flprostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsyprostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsyprostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsyprostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy
Üinside pocket, wide shoulder strap, large fl ap (i.e. large printpocket, wide shoulder strap, large fl ap (i.e. large pširoký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) seširoký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) seširoký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) seširoký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) se

verschluss als ideale Druckfl äche, Maße: 37x29x13cmarea) with Velcro® fastener, size: 37x29x13cmarea) with Velcro® fastener, size: 37x29x13cmzipem, velikost: 27x29x13 cmzipem, velikost: 27x29x13 cmzipem, velikost: 27x29x13 cmzipem, velikost: 27x29x13 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111 ––385,–385,–385,–385,–

g TURTURgTaška přes rameno NATTaška přes rameno NATTaška přes rameno NATTaška přes rameno NAT
453g/m², 100% Baumwolle453g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna453g/m², 100% bavlna453g/m², 100% bavlna453g/m², 100% bavlna453g/m², 100% bavlna
Hauptfach, Organizer-Elemente, seitliche Handytasche, Reiß-main compartment with organizer features, mobile phoneompartment with organizer features, mobile phone hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní 
verschluss-Vortasche auf dem Überschlag, längenverstellbarer telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, tpouch on side part, fl ap with zipper pocket, adjustable shoul-ket, adjustable shoul-telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, 
Schultergurt, Maße: 33x26x11cmyder strap, size: 33x26x11cmder strap, size: 33x26x11cmrozměry: 33x26x11cmrozměry: 33x26x11cmrozměry: 33x26x11cmrozměry: 33x26x11cm
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111 Kč 460,–Kč 460,–Kč 460,–Kč 460,–

g ETRETRgTaška přes rameno RETaška přes rameno RETaška přes rameno RETaška přes rameno RE
PU umělá kůžePU umělá kůžePU umělá kůžePU umělá kůže

ß hl f h f l b d dpp p gphlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na hlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na hlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa nahlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na
g gelements, zipper front pocket, adjustable shoulder strap, sizelements, zipper front pocket, adjustable shoulder strap, siznastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cmnastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cmnastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cmnastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cm

stellbarer Schultergurt, Maße: 38x28x12cmonesizeonesiz38x28x12cm38x28x12cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize25252525

2525 11 € 18,20€ 18,20

Batoh na notebook CAMPUSBatoh na notebook CAMPUSBatoh na notebook CAMPUSBatoh na notebook CAMPUS
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

f h b kf h ß ßspacious main compartment with laptop compartment, largespacious main compartment with laptop compartment, largeprostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa naprostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na prostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na prostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na 
schlussfach mit fl achem Einsteckfach, weiteres Reißver-zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnýmzip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnýmzip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnýmzip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobným
schlussfach mit dekorativer Steppung und Organizer, gepols-compartment with decorative quilting and organizer elementscompartment with decorative quilting and organizer elementsprvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované prvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrovanéprvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované prvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované
terter Handgriff , gepolsterter Rücken, gepolsterter Träger mitpadded handle, padded back, padded straps with height-ad-dle, padded back, padded straps with height-ad-popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: 
höhenverstellbarem Brustgurt. Maße: 30x43x12/15cmjustable chest strap, size: 30x43x12/15cmjustable chest strap, size: 30x43x12/15cm30x43x12/15 cm30x43x12/15 cm30x43x12/15 cm30x43x12/15 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

10101010 1111 Kč 735,–Kč 735,–Kč 735,–Kč 735,–

Seminartasche BASICCongress Bag BASICCongress Bag BASICCongress Bag BASICCongress Bag BASIC
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

g g ťh dk l hhlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeťhlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeťhlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojehlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukoje
Handgriff , Stift halterungen, Maße: 40x29x8cmpoutka na tužky, velikost: 40x29x8 cmka na tužky, velikost: 40x29x8 cmpoutka na tužky, velikost: 40poutka na tužky, velikost: 40poutka na tužky, velikost: 4poutka na tužky, velikost: 4
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111  176,– 176,– 176,– 176,–

FFICFFICTaška na notebook OFTaška na notebook OFTaška na notebook OFTaška na notebook OF
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Großes, gepolstertes Hauptfach, große Reißverschluss- Vor-velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem, úchvelký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem, úchlarge, padded main compartment, spacious zipper fronte, padded main compartment, spacious zipper fvelký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem,velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem,velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem,velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem,
tasche, Handgriff e, längenverstellbarer Schultergurt, Maße:ty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cmty nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40xpouch, handles, adjustable shoulder strap, size: 40x29x7cmes, adjustable shoulder strap, size: 40x29x7cmty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cmty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cmty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cmty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cm
40x29x7cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize25252525

25 1 € 16,05

Shopper BASKETShoppNákupní taška BANákupní taška BANákupní taška BANákupní taška BA
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

che, ací,ací, h b k h l f d fb k h l f dtaška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládataška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládataška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládataška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skláda
fpocket, foldable, size: 45x25/4pocket, foldable, size: 45x25/4rozměry: 45x25/45x25 cmrozměry: 45x25/45x25 cmrozměry: 45x25/45x25 cmrozměry: 45x25/45x25 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

10101010 1111 Kč 500,–Kč 500,–Kč 500,–Kč 500,–

white anthracite brown apple green

orange red light blue navy

white

black

apple green

yellow

orange

red

navy

teal

white

black

black matt

silver

green

apple green

orange

red

magenta

cyan

royal blue

navy

black beige brown

black anthracite green orange

red royal blue navy

black

apple green

orange

red

navy

white

black

anthracite

apple green

yellow

orange

red

royal blue

navy black anthracite beige navy

black

anthracite

light green

orange

red

royal blue

navy

teal

332

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
HA

LF
AR

 



47.4001
Halfar | 1814001

47.2198
Halfar | 1812198

47.3055
Halfar | 1813055

47.4014
Halfar | 1814014

47.7554
Halfar | 1807554

47.7788
Halfar | 1807788 

47.5710447.5710
Halfar | 1805710

47.9997
Halfar | 1809997 

47.7785
Halfar | 1807785

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška „Jersey“
Polyester
T

onesize
 € 5,60/Kč 144,–

 € 28,30/Kč 730,–

Stahovací vak „Join“

V
měry:

36x45cm
onesize

100 1  € 5,35/Kč 137,–

g

velká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, boční 
výstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pití),

šňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklop
s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, boční 
upínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranou 
p

 € 65,–/Kč 1670,–

Přepravní taška ModernClassic
100% polyester plsť

ý

g

 € 19,30/Kč 495,– € 19,30/Kč

Taška přes rameno ConnectClassic
plst

o
v

 € 14,80/Kč 380,–, / ,

plst

 € 7,10/Kč 183,–

plst
uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14

 € 15,30/Kč 395,–

Nákupní taška BONNY

onesize
20 1  € 15,30/Kč 395,–

Backpack “Fashion”

backpack with cover fl ap and two side-release buckles, zipper Batoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip vBatoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip v 
-

ded inside compartment, front pocket with 2-way zipper, paddedkk

Join”oin“oin“

-
měryměry

Backpack “Mountain”

l
vv

inhrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás,,

(suitable for headphones or drinking systems), velcro loop,vv

curing strap under the cover fl ap, cover fl ap with side release šňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklopšňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklop
s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, bočnís přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, b

pp

Courier Bag ModernClassicPřepravní taška ModernClaPřepravní taška ModernCla
100% polyester plsťl

h f fl d khlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohodlnýhlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohodlný
c
the ideal embroidery area for your promotion, size: 36x29x-p p g ,,
10cm
onesize

20 1 19,30€ 

Taška přes rameno ConnectClT
feltplstplst
attractive two-colour optic, main compartment with fl at openuu 
oo

Felt Cover ECOelt Cover ECO
feltplstplst

p p g ,p p ,p p ,
onesizeonesize

feltplstplst
f l h d h l luvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14 nicely shaped, big shopper with decorative eyelet ring andpěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky apěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky a

cord straps, main compartment with hanging organizer, size: pp
6oo

Tragetasche „Jersey“šk “škTote Bag “Jersey”e Bag “Jersey”Taška „Jersey“Taška „Jersey“Taška „Jersey“Taška „Jersey“
PolyesteryesterPolyesterPolyesterPolyesterPolyester
Tragetasche aus feinem Jersey, Hauptfach mit seitlicher Reiß-Taška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsou naTaška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsou na practical carry bag made from fi ne jersey material, longctical carry bag made from fi ne jersey material, loTaška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsouTaška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsouTaška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsouTaška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsou
verschluss-Tasche, lange Handgriff e, Maße: 38x42cmzip, dlouhá ucha, rozměry: 38x42cmzip, dlouhá ucha, rozměry: 38x42cmzip, dlouhá ucha, rozměry: 38xzip, dlouhá ucha, rozměry: 38xzip, dlouhá ucha, rozměry: 38xzip, dlouhá ucha, rozměry: 38x
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 1111  144,– 144,– 144,– 144,–

Backpack “Fashion”Backpack “Fashion”Batoh „Fashion“Batoh „Fashion“Batoh „Fashion“Batoh „Fashion“
300D Polyester300D polyester300D polyester300D polyester300D polyester
b k k h fl d d l b klk k h fl d d l b klBatoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip vBatoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip vBatoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip vBatoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip v
schluss-Fach im Deckel, großes Hauptfach mit gepolstertemcompartment in the cover, large main compartment with a pad-compartment in the cover, large main compartment with a pad-poklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženoupoklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženou poklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženou poklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženou 

g gded inside compartment, front pocket with 2-way zipper, paddeded inside compartment, front pocket with 2-way zipper, paddedkapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda kapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda kapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda kapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda 
terter Rücken und Gurte, Handgriff , Maße: 30x44/53x14cma pás, uchoa pás uchoback and strap, handle, measurements: 30x44/53x14cmrap, handle, measurements: 30x44/53x14cma pás, uchoa pás, uchoa pás, uchoa pás, ucho
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 730,–Kč 730,–Kč 730,–Kč 730,–

g „Stahovací vak „JoStahovací vak „g ggStahovací vak „JoStahovací vak „JoStahovací vak „JoStahovací vak „Jo
Mini RipstoppstopMini ripsMini ripsMini ripsMini rips
Großer Zugbeutel-Rucksack, Hauptfach mit seitlicher Reißver-Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními Velký batoh stahovací vak hlavní přihrádka s bočnílarge drawstring backpack, main compartment with lateral zip-string backpack, main compartment with lateral zip-Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními 
schlusstasche, Kordelzug, Trageschlaufe, Maße: 36x45cmg y gg ykapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozmkapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozmkapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozmkapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozm
onesizeonesize36x45c36x45c36x45c36x45c
oneoneoneone100100esizeesizeesizeesize 11 € 5,35€ 5,35

Backpack “Mountain”Backpack “Mountain”Batoh „Mountain“Batoh „Mountain“Batoh „Mountain“Batoh „Mountain“
nn210D Nylon210D Nylon210D Nylon210D Nylon

mLehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-varovanými zády, od-Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-
Rücken, belüft etem und oben wie unten verstellbarem Trage-větrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem,dole i nahoře nastavitelným nosným systémemy g y jvětrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem,větrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémemvětrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem,větrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem
system, höhenverstellbarer Brustgurt, gepolsterter Becken-g j gg jhrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás,hrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní páshrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás,hrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás
gurt, großes Hauptfach mit fl achem Einsteckfach innen, seit-bočnbočncompartment with fl at inside compartment, side openings compartment with fl at inside compartment, sivelká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, bvelká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, bvelká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, bvelká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, b
liche Ausgänge (geeignet für Kopfhörer oder Schlauch einesitíití(suitable for headphones or drinking systems), velcro loop,for headphones or drinkinvýstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pvýstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pvýstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pvýstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na p
Trinksystems), Klettloop zur Fixierung, Hauptfacherweiterung oko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocí oko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocí oko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocoko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocoko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocoko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomoc

gšňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklopšňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklopšňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklopšňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklop
Deckel mit Steckschnallen und 2 Reißverschlussfächern, 2s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, boční 2 boční kapsy, boční s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, bočnís přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, bočnís přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, bočns přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, bočn
Seitentaschen, seitliche Zurrgurte, Wanderstockfi xierungen, upínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranoupínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranog g gg gupínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranupínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranupínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranupínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochran
Bodenfach mit Regenhülle, Handgriff , Maße: 29x66x21cmp , e, measurements: 29x66x21cme, measurements: 29x66x21cmproti dešti, uchoproti dešti, uchoproti dešti, uchoproti dešti, ucho
onesizeonesizeonesizeonesize

10101010 1111 ––1670,–1670,–1670,–1670,–

assPřepravní taška ModernClaPřepravní taška ModernClaPřepravní taška ModernClaPřepravní taška ModernCla
ťť100% polyester plsť100% polyester plsť100% polyester plsť100% polyester plsť

h f fl dh f fl dhlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohohlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohohlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohohlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, poho
innen, bequemer Schultergurt, großer Überschlag mit Klett-convenient shoulder strap, large fl ap with Velcro® closure as convenient shoulder strap, large fl ap with Velcro® closure as ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaširamenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši 
the ideal embroidery area for your promotion, size: 3the ideal embroidery area for your promotion, size: 3propagaci, velikost: 36x29x10 cmpropagaci, velikost: 36x29x10 cmpropagaci, velikost: 36x29x10 cmpropagaci, velikost: 36x29x10 cm
onesizeonesizeonesizonesizonesizonesiz

202020202020 11 Kč 495,–č 495,–KčKč

g lasslassgTaška přes rameno ConnectClTaška přes rameno ConnectClTaška přes rameno ConnectClTaška přes rameno ConnectCl
ttplstplstplstplst

Attraktiv zweifärbig gearbeitet, Hauptfach mit fl acheml h fllatraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochouatraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochouatraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochouatraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochou
Einsteckfach und verstärktem Boden, Überschlag mit Klettver-m,m, k d f d b fl h l lotevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěremotevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěremotevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěremotevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěrem
schluss, Maße: 32x32x8cmvelikost: 32x32x8 cmelikost: 32x32x8 cme ce cvelikost: 32x32x8velikost: 32x32x8velikost: 32x32xvelikost: 32x32x
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111 Kč 380,–Kč 380,–Kč 380,–Kč 380,–,

Filzhülle ECOFelt Cover ECFelt Cover ECFelt Cover ECFelt Cover EC
ttf lplstplstplstplst

Wertige Filzhülle geeignet für A4 Unterlagen, Einsteckfächer,y, y, quality felt case suitable for a4-notebooks, insert pockets,quality felt case suitable for a4-notebooks, insert pockets,kvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebookykvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebookykvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebookykvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebooky
Stift schlaufe zum Verschließen der Hülle, Maße: 24x32x1cmpen loop for closing the cover, size: 24x32x1cmn loop for closing the cover, size: 24x32x1cmpoutko na pero, velikost: 24x32x1 cmpoutko na pero, velikost: 24x32x1 cmpoutko na pero, velikost: 24x32x1 cmpoutko na pero, velikost: 24x32x1 cm
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 1111  183,– 183,– 183,– 183,–

Shopper NewClassicShopper NewClassicNákupní taškaNákupní taškaNákupní taškaNákupní taška
ttplstplstplstplst

f l h d h lf l h d huvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x4uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x4uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x4uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x4
schluss, loser Einlegeboden, Maße: 26/44x40x14cmccbottom, size: 26/44x40x14cmbottom, size: 26/44x40x14cmcmcmcmcm
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111 Kč 395,–Kč 395,–Kč 395,–Kč 395,–

Shopper BONNYShoppNákupní taška BONákupní taška BONákupní taška BONákupní taška BO
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

h ß h d k Ö dy g y gypěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky apěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky apěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky apěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky a
d l f h h d ß hlcord straps, main compartment with hanging organizer, sizps, main compartment with hanging organizer, sizpopruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cmpopruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cmpopruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cmpopruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cm

Organizer, Maße: 60/46x40x14cmonesizee60/46x40x14cm60/46x40x14cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 15,30€ 15,30
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.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

420D nylon
sta-

vitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměry:
5
onesize

20 1  € 25,50/Kč 655,–

ý

onesize
50 1  € 7,85/Kč 200,–

ALAXY
420D nylon a žakár
hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny,
zadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované kapsy
a
a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramenní 

onesize
25 1  € 30,–/Kč 770,– € 30,–/Kč 770

Sportovní batoh
420D nylon

ná

onesize
25 1  € 19,–/Kč 490,–

prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější 

žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:

onesize
10 1  € 45,50/Kč 1170,– € 45,50/Kč 1170,

Batoh GALAXY
420D nylon a žakár
velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované

 € 26,50/Kč 680,–

Nákupní taška BEACH

 € 9,45/Kč 245,–

Chladící taška SOLUTION

velký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plochá

3

 € 14,90/Kč 385,–

Lodní vak SPLASH 2

ě, 
-

 € 15,55/Kč 400,–

Travel Bag SPORTCestovní taškaCestovní ta

spacious main compartment with two straps to secure thess
d k h d h d dvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměryvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměry

ming, spacious zipper front pocket, detachable and adjustable
size: 57x30x28/35 cm

Waist Bag SOLUTIONWaist Bag

main compartment with zipper and front pouch with 2-wayhh
f bl dd d b k d bl b lb d

3oo

p g

and hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny,síleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny
gzadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované kazadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované k

lateral mesh pockets and straps, large zipper front pocket withkamikami 
ga otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramena otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nasta

and adjustable shoulder strap with anti slip shoulder pad, size:

Backpack SPORTSportovní batohSport

main compartment with padded pocket for mp3-player, open-hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední 
nán

ezz

onesize2525
25 1 € 19,–

Backpack TRAIL
nn
light, functional backpack with optimally padded back, largelehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlavní lehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlavní

t,prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější 
2 outer side pockets, hiking pole fi xing, lateral straps, bottomyztu-yztu-
žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměžené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozmě

zipper pockets, adjustable chest strap, size: 30x49x18cmoo
e e10

Backpack GALAXY

large main compartment with fl at pouch, lateral mesh pockets ý ý
and straps, big zipper front pocket with insert pouches and

cm
onesize

25 1 € 26,50

very large cotton shopper, heavy quality, large front pocketvv
V
onesizeonesize

2525 11  245,– 245,–

C g O U OChladící taška SOLUTIOChla

large main compartment suitable for 5x1l bottles, fl at front chch
my: y:

onesize33
25 1 € 14,90

tarpaulintarpaulin
s
closure off ering protection against dust and water, removable odnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozmě-dnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozmě

onesizeonesize
2525 11 Kč 400,–Kč 400,–

RTTravel Bag SPORTTravel Bag SPORTCestovní taškaCestovní taškaCestovní taškaCestovní taška
n420D nylonon420D nylon420D nylon420D nylon420D nylon

Geräumiges Hauptfach mit Zurrgurten, Seitentaschen mit p p ppspacious main compartment with two straps to secure thespacious main compartment with two straps to secmá polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nasmá polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nasmá polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nasmá polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nas
Netz- und Kordelbesatz, große Reißverschluss-Vortasche,ý p p yp pd k h d h d dd k h d h d dvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměryvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměryvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměrvitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozmě
ming, spacious zipper front pocket, detachable and adjustaming, spacious zipper front pocket, detachable and adjusta57x30x28 cm57x30x28 cm57x30x28 cm57x30x28 cm
sicherung, Maße: 57x30x28 cmonesizeshould strap with shoulder pad, should strap with shoulder pad, onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 25,50€ 25,50

Gürteltasche SOLUTIONWaist Bag SOLUTIONWaist Bag SOLUTIONWaist Bag SOLUTIONWaist Bag SOLUTION
600D Polyester600D polyesteryester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Reißverschluss-Hauptfach und Vortasche mit 2-Wege Reiß-main compartment with zipper and front pouch with 2-wayn compartment with zipper and front pouch with 2-wahlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelnhlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelnhlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelnhlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastaviteln
verschluss, rückseitig bequeme Polsterung, längenverstellbarerzipper, comfortable padded back, adjustable waist belt, size:zipper, comfortable padded back, adjustable waist belt, size: bederní pás, rozměry: 30x16x7 cmbederní pás, rozměry: 30x16x7 cmbederní pás, rozměry: 30x16x7 cmbederní pás, rozměry: 30x16x7 cm
Bauchgurt, Maße: 30x16x7cmonesizee30x16x7cm30x16x7cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize50505050

5050 11 € 7,85€ 7,85

GAGAllSportovní/cestovní taška GSportovní/cestovní taška GSportovní/cestovní taška GSportovní/cestovní taška G
cquardcquardquard420D nylon a žakár420D nylon a žakár420D nylon a žakár420D nylon a žakár

Großes Hauptfach mit Einlegeboden, Netzfächern und hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťovinhlavní kapsa se   zesíleným dnhlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťovinhlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťovinhlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťovihlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťovi
ťdd l b bgzadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťovanézadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťovanézadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťovanzadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťovan

lateral mesh pockets and straps, large zipper front pocklateral mesh pockets and straps, large zipper front poa popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihráda popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihráda popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihráda popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihrád
Reißverschluss-Vortasche mit Einsteckfächern und Kopfhörer-a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramenní tvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramenní a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramena otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramea otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramena otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný rame

g g g gand adjustable shoulder strap with anti slip shoulder pad, sizand adjustable shoulder strap with anti slip shoulder pad, sizpopruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cmpopruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cmpopruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cmpopruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cm
Antirutsch-Schulterpolster, Maße: 49x33x22onesizeo49x33x22cm49x33x22cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize25252525

2525 11 0,–0,–€ 30€ 30

Backpack SPORTkpack SPORTSportovní batohSportovní batohSportovní batohSportovní batoh
n420D nylon420D nylon420D nylon420D nylon

g gmain compartment with padded pocket for mp3-player, oompartment with padded pocket for mp3-player,hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přednhlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přednhlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přednhlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě předn
fach für MP3-Spieler, Öff nung für Headset, Handgriff , zwei ťťing for earplugs, two zipper front pockets, padded back anding for earplugs, two zipper front pockets, paddedkapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovankapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovankapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovankapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovan
Reißverschluss-Vortaschen, gepolsterter Rücken, ergonomisch ergonomically shaped shoulder straps, waist strap, decorative ped shoulder straps, waist strap, decorative záda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cmzáda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cmzáda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cmzáda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cm
geformte Schultergurte, Hüft gurt, dekorativer Netz- und onesizeomesh and cord trimming, size: 30x41x14cmmesh and cord trimming, size: 30x41x14cmonesizeonesizeonesizeonesize
Kordelbesatz, Maße: 30x41x14cm11onesizeonesize25252525
onesize2525

25 1 € 19,–€ 19

hhBackpack TRAILackpack TRAILBatoh TRAILBatoh TRAILBatoh TRAILBatoh TRAIL
Nylon 420D und Ripstop; Leichter, funktioneller Rucksacknylon 420D and ripstopylon 420D and ripstopnylon 420D a ripstopnylon 420D a ripstopnylon 420D a ripstopnylon 420D a ripstop
g ylehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlalehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlalehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký h

Einsteckfach innen und Kopfhörerausgang, 2 Seitentaschen, ý ýprostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vněprostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vněprostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vněprostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vně
Wanderstockfi xierung, seitliche Zurrgurte, Bodenfach mit 2 outer side pockets, hiking pole fi xing, lateral straps, bo2 outer side pockets, hiking pole fi xing, lateral strapboční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyboční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyboční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyboční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vy
Regenhülle, gepolsterte Träger mit oberer und unterer Längen-žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:né ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměžené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměžené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměržené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozmě
verstellung, gepolsterter Beckengurt mit Reißverschlusstaschen, 33upper and lower length: adjustment, padded lap strap withand lower length: adjustment, padded lap strap with 30x49x18 cm30x49x18 cm30x49x18 cm30x49x18 cm
höhenverstellbarer Brustgurt, Maße: 30x49x18cmo es ezipper pockets, adjustable chest strap, size: 30x4zipper pockets, adjustable chest strap, size: 30x4onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize10101010

1010 11 € 45,50€ 45,50

Backpack GALAXYAXYBatoh GALAXYBatoh GALAXYBatoh GALAXYBatoh GALAXY
420D Nylon und Jacquard420D nylon and jacquardylon and jacquard420D nylon a žakár420D nylon a žakár420D nylon a žakár420D nylon a žakár
vv ockockvelký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťovanévelký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované 
und Zurrgurte, große Reißverschluss-Vortasche mit Einsteck-ěěand straps, big zipper front pocket with insert pouches andand straps, big zipper front pocket with insert pouches andkapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásnkapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásnkapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásnkapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásn
fächern und Kopfhörerausgang, aufwendig gestaltete undheadset opening, padded shoulder straps, size: 31x48x16dded shoulder straps, size: 31x48x16navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry: navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:
gepolsterte Schultergurte, Maße: 31x48x16cm31x48x16 cm31x48x16 cmonesizeone31x48x31x48x31x48x31x48x
onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

2525 11 Kč 680,–Kč 680,–

Shopper BEACHSNákupní taška BNákupní taška BNákupní taška BNákupní taška B
340g/m², 100% Baumwolle340g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna340g/m², 100% bavlna340g/m², 100% bavlna340g/m², 100% bavlna340g/m², 100% bavlna
Sehr großer Baumwoll-Shopper, schwere Qualität, großzügiger very large cotton shopper, heavy quality, large front pocketry large cotton shopper, heavy quality, large front pocket velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry:velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry: velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry: velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry:
Schnitt mit großer Vortasche, Klettverschluss, Blockstrei-/Velcro® closure, size: 60/45x46x18cmVelcro® closure, size: 60/45x46x18cm60/45x46x18 cm60/45x46x18 cm60/45x46x18 cm60/45x46x18 cm
fen-Dekor, Maße: 60/45x46x18cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize25252525

25 1 € 9,45

OOChladící taška SOLUTIOChladící taška SOLUTIOChladící taška SOLUTIOChladící taška SOLUTIO
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Großes Hauptfach mit 2-Wege Reißverschluss geeignet fürvvlarge main compartment suitable for 5x1l bottles, fl at fronte main compartment suitable for 5x1l bottles, fl at frovelký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plocvelký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plocvelký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plocvelký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, ploc
5x1l Flaschen, fl ache Vortasche, Handgriff e, längenverstell-přední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměrypřední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměrypřední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměrypřední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměr
barer Schultergurt, Maße: 30x31x15cm30x31x15 cm30x31x15 cmonesizeones30x31x30x31x30x31x30x31x
onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

2525 11 Kč 385,–Kč 385,–

ybagybag S SLodní vak SPLASHLodní vak SPLASHLodní vak SPLASHLodní vak SPLASH
tarpautarpautarpautarpau
Großes Hauptfach mit geschweißten Nähten und Wickel-prostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a voděstorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a voděspacious main compartment with welded seams and rollspacious main compartmprostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a vodprostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a voprostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a voprostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a vo
verschluss die zuverlässig vor Staub und Wasser schützen,g p gg podnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozodnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozodnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozodnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, roz
abnehmbarer längenverstellbarer Schultergurt, Maße: adjustable shoulder strap, size: 30x57x19,5adjustable shoulder strap, size: 30x57x19,5ry: 30x57x19,5 cmry: 30x57x19,5 cmry: 30x57x19,5 cmry: 30x57x19,5 cm
30x57x19,5onesizeonesizeonesizeonesize
onesize25252525

25 1 € 15,55
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The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

G
210T polyester
s automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, kovo-
vý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazuje
a
onesize

 € 7,75/Kč 199,–

Velký golfový deštník

s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot
hra-

 € 9,50/Kč 245,–

s automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), laminá-
tový rám a gumovou plastovou rukojeť. průměr: 105 cm

 € 8,65/Kč 220,–

onesize
20 10  € 11,40/Kč 295,–

tí

utomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý kovový 

 € 9,–/Kč 230,–

deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průměr:

 € 15,90/Kč 410,–

Malý skládací deštník

s manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a

 € 8,55/Kč 220,–

Kufr s organizerem

ným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoviny, 
vpředu kovové kroužky, rozměry 35x30x60 cm, dekorace
15x10 cm

 € 21,50/Kč 555,–

Taška

onesize
20 1  € 31,50/Kč 815,–

replaces Kimood 2001, automatic opening, black 10mm thicks automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, kovo-s automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, kovo-
vý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazujem) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazuje

onesizeonesizeonesize
2020 11  199,– 199,–

replaces Kimood 2002, diameter: 120cm, automatic opening,s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrots automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hr
hra-hra

t
onesizeonesize

2020 11  245,– 245,–

Automatic Umbrellak

diameter: 105cm, auto opening, 10mm black metal shaft ,s automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lams automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lam
fi berglass frame, rubber plastic J-handle, black nickelplatedtový rám a gumovou plastovou rukojeť. průměr: 105 cmtový rám a gumovou plastovou rukojeť. průměr: 105 cm
metal tips
onesize

20 10 € 8,65

fi berglass frame and bar, EVA knob, PP tips, storm proof, ss

onesize2020
20 10 € 11,40

Umbrella with Wooden Handletítí
pongee polyesterp
diameter 96cm, opens automatically, black metal frame,utomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý koutomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý k
wooden handle and shaft 

auto opening umbrella 27.5”/70cm, fi berglass frame and88
shaft , 8 panels, EVA handle with plastic button, plastic golf deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průmědeštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, prů

p, p ,

Malý skládací deštníkMalý skládací deštník
pongee polyesterpongee pol
diameter 98cm, 3 fold, manual opening, metal shaft , fi berglasss manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť as manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a
frame, plastic handle, safety runner, nickelled metal tipsý , pý , p

TKufr s organizeres organizere

trunk organizer with PP board, 2 large fold out compartmentskufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory s pruž-kládací komory s pruž-
with elastic closure, front pocket, inner mesh pocket, front ným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoviny, ěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoviny, 
vpředu kovové kroužky, rozměry 35x30x60 cm, dekoracevpředu kovové kroužky, rozměry 35x30x60 cm, dekorace
15x10 cm15x10 cm
onesizeonesize

1010 11 Kč 555,–Kč 555,–

size: 47x29x19cm, contrast color polyester tapes trimming and barvě abarvě a 

front pocket, inner pocket, metal gun fi nishing accessoriesonesizez

Golf RegenschirmGolfový deštníkGolfový deštníkffGolfový deštnGolfový deštnGolfový deštnGolfový deštn
210T Polyester210T polyesterlyester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester

l d bl kd bl ks automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, ks automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, ks automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, ks automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, k
Övý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazvý hvý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazvý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazvý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazvý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahraz
Glasfaser-Speichen, Speichenenden aus Metall, Polycarbonat- aabonate handle, plane from 210T polyester, diameter: 98 cmbonate handle, plane from 210T polyester, diameter: 98 cmartikl: Kimood 2001artikl: Kimood 2001artikl: Kimood 2001artikl: Kimood 200
Golfgriff  in matter Ausfertigung, Plane aus 210T-Polyesteronesizeionesizeonesizeonesizeonesize
onesize20202020

20 1 € 7,75

Großer Golf RegenschirmVelký golfový deštníkVelký golfový deštníkVelký golfový dešVelký golfový dešVelký golfový dešVelký golfový deš
210T Polyester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester

ninis automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrots automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrots automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot
Öff nung, schwarzer, 14mm dicker Metallstock, schwarze (14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nah( g(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nah(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nah(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nah(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nah
Glasfaserspeichen, Speichenenden aus Metall, Polycarbonat-tips, polycarbonate handle with rubbertips, polycarbonate handle with rubberzuje artikl: Kimood 2002zuje artikl: Kimood 2002zuje artikl: Kimood 2002zuje artikl: Kimood 2002
Golfgriff  in gummierter Ausfertigungonesizeonesizeonesizeonesize
onesize20202020

20 1 € 9,5050

Automatik RegenschirmAutomatic UmbrellaAutomatic UmbrellaDeštníkDeštníkDeštníkDeštník
210T Polyester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester

chaft  miná-miná-d bl k l h fts automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lams automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lams automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lams automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), lam
tový rám a gumovou plastovou rukojeť. průmtový rám a gumovou plastovou rukojeť. průmtový rám a gumovou plastovou rukojeť. průmtový rám a gumovou plastovou rukojeť. prům
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

202020202020 1010  220,– 220,–

SturmregenschirmkStorm UmbrellaStorm UmbrellaDeštníkDeštníkDeštníkDeštník
210T Polyester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester
Fiberglas-Rahmen und Stock, EVA Griff , Kunststoff  Spitzen,fi berglass frame and bar, EVA knob, PP tips, storm proof, berglass frame and bar, EVA knob, PP tips, storm proof, s manuálním otevíráním, průměr: 128 cms manuálním otevíráním, průměr: 128 cms manuálním otevíráním, průměr: 128 cms manuálním otevíráním, průměr: 128 cm
sturmsicher, manuelle Öff nung, 128cm Durchmesser, REACH onesizeomanual opening, 128cm diameter, REACH standardmanual opening, 128cm diameter, REACH standardonesizeonesizeonesizeonesize
Standardonesizeonesize20202020
onesize2020

20 10 € 11,40

Regenschirm mit Holzgriff Deštník s dřevěnou rukojeteštník s dřevěnou rukojeDeštník s dřevěnou rukojetDeštník s dřevěnou rukojetDeštník s dřevěnou rukojetDeštník s dřevěnou rukoje
Pongee Polyesterpongee polyesterpongee polyesterpongee polyesterpongee polyester

ovoovoutomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý koutomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý kutomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý koutomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý k
rahmen, Holzschaft , J-Griff  aus Holz, weiße Nickelspitzená , p ů ě 96 cá , p ů ě 96 cwooden handle and shaft ooden handle and shaft rám, průměr: 96 cmrám, průměr: 96 cmrám, průměr: 96 cmrám, průměr: 96 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 10101010 ––230,–230,–230,–230,–

Automatik Golf RegenschirmG ýý deštAutomatic Golf UmbrellaAutomatic Golf UmbrellaGolfový deštníkGolfový deštníkGolfový deštníkGolfový deštník
210T Polyester210T polyesteryester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester
Öff ffauto opening umbrella 27.5”/70cm, fi berglass frame and0cm, fi berglass frame and8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním, 8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,

e, ěr:ěr: deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průmědeštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průmědeštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průmědeštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průmě
Tasche mit Klettverschluss, Durchmesser: 130 cmcap, pouch with tear release, diameter: 130 cmcap, pouch with tear release, diameter: 130 cm130 cm130 cm130 cm130 cm
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

20202020 10101010 Kč 410,–Kč 410,–Kč 410,–Kč 410,–

Malý skládací deštnMalý skládací deštnMalý skládací deštnMalý skládací deštn
Pongee Polyesterpongee polyesterpongee polyesterpongee polyesterpongee polyester
diameter 98cm, 3 fold, manual opening, metal shaft , fi bergla3 fold, manual opening, metal shaft , fi berglas manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť as manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť as manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a s manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a
frame, plastic handle, safety runner, nickelled metal frame, plastic handle, safety runner, nickelled metal laminátový rám, průměr: 98 cmlaminátový rám, průměr: 98 cmlaminátový rám, průměr: 98 cmlaminátový rám, průměr: 98 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 10101010  220,– 220,– 220,– 220,–

Trunk OrgaTrunKufr s orgaKufr s orgaKufr s orgaKufr s orga
600D Polyester, PP600D polyester, PP600D polyester, PP600D polyester, PP600D polyester, PP
trunk organizer with PP board, 2 large fold out compartrukufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory 

gý p p ppwwným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síť
vpředu kovpředu kovpředu kovpředu ko
onesize15x10 c15x10 c15x10 c15x10 c
oneoneoneone10esizesizesizesizeeee 1 € 21,50

Bowling TascheBowling Bagowling BagTaškaTaškaTaškaTaška
PVCPVCPVCPVC

ß l k lsize: 47x29x19cm, contrast color polyester tapes trimmisize: 47x29x19cm, contrast color polyester tapes trimmmá přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní bmá přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní bmá přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní bmá přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní 
abnehmbarer verstellbarer Schultergurt, 2 Tragegriff e aus PVC,contrast color piping, adjustable, detachable shoulder straps, ustable, detachable shoulder straps, odnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19 cmodnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19 cmodnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19 cmodnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19 cm
Vfront pocket, inner pocket, metal gun fi nishing accessoriesfront pocket, inner pocket, metal gun fi nishing accessoriesonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 31,50€ 31,50

white

black

black/orange

black/red

black/
burnt lime

slate grey

bottle green

burnt lime

true yellow
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red

sky blue
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black

black/orange

black/
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slate grey

bottle green
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navy
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black

slate grey
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burnt lime
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white

black

black/royal blue

black/orange
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19.0212
Kimood | KI0212

19.0203
Kimood | KI0203

19.0202
Kimood | KI0202

19.0120
Kimood | KI0120

19.0809
Kimood | KI0809

19.0421
Kimood | KI0421

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
velikost kabinoveho

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Forma

dgepäck-Form
H ndgepäck-Forma

dgepäck-Form
zavazadlagepäckgepäckgepäck-Fogepäck Fogepäck Foäck F

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

g
280g/m², 280g/m², bavlněné plátno
taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x42x16 cm
onesize

 € 9,60/Kč 245,–

130g/m², 130g/m², 100% bavlna

 € 2,30/Kč 59,–  € 3,20/Kč 82,–

Batoh na notebook

y y
j

ý

 € 26,20/Kč 670,–

ť
p p j p p ý
onesize

2 1  € 86,–/Kč 2210,–

Taška na notebook/dokumenty

2

onesize
25 10  € 19,15/Kč 490,–

SEE

f bl d f h bltaška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x42x16 ctaška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x42x16 c
shape
onesize

50 5 € 9,60

Cotton Shopping Bag with Long Handle

size: 36x42x1cm, loop approx. 120cm long
e e

Shopping Bag “Rose”Nákupní taška „růže“Nákupní taška

size: 39x52cm, foldable into a rose shape pouchdd
onesizeonesize

200200 1010 Kč 82,–Kč 82,–

Batoh na noteboo
twist 600HD6

y gyp y p p p pff f f
erjj

straps and handles, accessories REACH standardpotisk nebo výšivkuý

C
t

s
accessories REACH standardoo

gTaška na notebook/dok

bag can be converted into a vertical bag with zip top opening,2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitelnýboční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitelný

e e252
25 10 € 19,15

Elegante EinkaufstascheElegantní nákupní taškagantní nákupní taškah lh lElegantní nákupní tašElegantní nákupní tašElegantní nákupní tašElegantní nákupní taš
ll280g/m², 280g/m², bavlněng/m², 280g/m², bavlněn280g/m², 280g/m², bav280g/m², 280g/m², bav280g/m², 280g/m², bav280g/m², 280g/m², bav

g gp ý ý y yy yf bl d f hftaška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x4taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x4taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x4taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x4
onesizeonesizeonesizeshapeeonesizonesizonesizonesiz

505050505050 55  245,– 245,–

Baumwoll Einkaufstasche mit langen HenkelnBavlněná nákupní taška s dlouhým uchemBavlněná nákupní taška s dlouhým uchemg g ggBavlněná nákupní taška s dlouhým ucheBavlněná nákupní taška s dlouhým ucheBavlněná nákupní taška s dlouhým ucheBavlněná nákupní taška s dlouhým uche
130g/m², 130g/m², 100% /m², 130g/m², 100% 130g/m², 130g/m², 10130g/m², 130g/m², 10130g/m², 130g/m², 10130g/m², 130g/m², 10
Maße: 36x42x1cm, Schlaufe ca. 120cm langhsize: 36x42x1cm, loop approx. 120cm longngucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cmucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cmucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cmucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cm

iionesizeonesizeonesizeonesize
200200200200 20202020 Kč 59,–Kč 59,–Kč 59,–Kč 59,–

Einkaufstasche „Rose“”Nákupní taška „růže“Nákupní taška „růže“Nákupní taška „růže“Nákupní taška „růže“
190T Taff eta® Polyester190T Taff eta® polyester190T Taff eta® polyester190T polyester190T polyester190T polyester190T polyester
Maße: ca. 39x52cm, Kordelverschluss, beim Zusammenlegen ysize: 39x52cm, foldable into a rose shape pouche: 39x52cm, foldable into a rose shape pouchdá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cmdá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cmdá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cmdá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cm
entsteht eine Rose, idealer Geschenk- und Promoartikelonesizeonesizeonesizeonesize
onesize200200200200

200 10 € 3,20

apt p uc sac ooapt p ac pacapt p ac pacBatoh na notebooBatoh na notebooBatoh na notebooBatoh na noteboo
Twist 600HDtwist 600HDtwist 600HD600 HD600 HD600 HD600 HD

ch, 2 ruhyruhy A22 ff f fk2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i pop2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i pop2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i pop2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i pop
p g pj p p p p j ppf ff uldeuldejsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná projsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná projsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná projsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná pro

straps and handles, accessories Rstraps and handles, accessories Rpotisk nebo výšivkupotisk nebo výšivkupotisk nebo výšivkupotisk nebo výšivk
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 10101010 Kč 670,–Kč 670,–Kč 670,–Kč 670,–

Handgepäckskoff erfCabin Suitcaseabin SuitcaseKufrKufrKufrKufr
Twist 600HDtwist 600HDtwist 600HD600 HD600 HD600 HD600 HD
Abzippbares Frontfach ideal zum Veredeln, Design Silikon Rä-22zip-off  front pocket ideal for embroidery and printing, design ery and printing, design 2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť,2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť, 2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť, 2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť, 
der, 2 Innenfächer, Teleskop Griff , Zubehör REACH Standard, silicon wheels, 2 main compartments, telescopic handle,silicon wheels, 2 main compartments, telescopic handle, přední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivkupřední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivkupřední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivkupřední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivku

ßaccessories REACH staccessories REACH stonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize2222

22 11 € 86,–€ 86,–

Taška na notebook/dokumenotebook/dokumenTaška na notebook/dokTaška na notebook/dokTaška na notebook/dokTaška na notebook/dok
300D Polyester mit PVC-Rückseite300D Polyester with PVC backsideyester with PVC backside300D polyester a PVC300D polyester a PVC300D polyester a PVC300D polyester a PVC

ß ß2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitel2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nasta2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitel2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitel2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitel2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitel
schluss oben umgewandelt werden, 2 Seitentaschen, um diep p ý p2 side pockets to hide the handles, padded laptop compart-2 side pockets to hide the handles, padded laptop compart-ramenní popruh, který se dá odepnoutramenní popruh, který se dá odepnoutramenní popruh, který se dá odepnoutramenní popruh, který se dá odepnout
Griff e zu verstecken, gepolstertes Laptop-Fach, abnehmbarer, onesizeoment, detachable and adjustable shoulder strapment, detachable and adjustable shoulder straponesizeonesizeonesizeonesize
verstellbarer Schultergurt1010onesizeonesize25252525
onesize2525

25 10 € 19,15

black

burnt lime

light burnt 
gorange

red

white black natural burnt lime

orange red dark royal blue

white black true yellow orange

red fuchsia aqua blue

grey melange chocolate navy dark grey dark titanium navy dark grey red navy

336

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
KI

M
O

O
D 



51.D266
Quadra | QD266

51.D981
Quadra | QD981

51.D985
Quadra | QD985

51.D610
Quadra | QD610

51.D886
Quadra | QD886

51.D875
Quadra | QD875

51.D612
Quadra | QD612

51.D613
Quadra | QD613

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška na notebook

Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení 
g

uh
s polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměry:
4

o es e
€ 33,–/Kč 855,–

Taška na notebook „Tokyo“

me-

organizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, 

nastavitelný popruh, může se nosit jako batoh

4
onesize

15 1 € 42,–/Kč 1080,–

Taška na notebook „Tokyo“

-
no, vhodné pro notebooky do max. 17“, orga-

ka
z mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dno,
polstrované nastavitelné popruhy, polstrované

e e
10 1 € 48,50/Kč 1250,–

Vintage taška

rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:

onesize
25 1 € 29,90/Kč 765,–

Kabelka typ vak

vnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka ze
stejného materiálu, magnetické zapínání, 

€ 16,55/Kč 425,–

psa 
k

t

€ 37,50/Kč 965,–

-

onesize
30 1 € 33,–/Kč 855,–

Vintage canvas cestovní taška

Vnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa se
tavitel-

ný popruh s polstrováním, polstrované ucho,

€ 35,50/Kč 910,–

d-Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení Vhodná pro notebooky do max. 17“, drže
ded secure straps for laptop, internal organiser 
section, wheelie bag strap, zippered frontzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací poprzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací popr
s polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměolstrováním, polstrovaná rukojeť, rozmě

h dl d f
pocket: 22x15cm, capacity: 10le
onesize

20 1 € 33,–

Laptop Messenger “Tokyo”kyo“kyo“
700g, 100% Nylon Micro Twill

y g
foldaway backpack shoulder straps, laptopno, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,vhodné pro notebooky do max. 15,6“, 
compatible up to 15,6”, internal organiserorganizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, organizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, 
section, wheelie bag strap, zippered frontpp
nn

oulder 
44
style, padded handles, dimensions: 40x30x-
15cm, capacity: 17l11
onesize

15 1 € 42,–

Taška na notebook „TokyoTaška na notebook „Tokyo

l b l f ld b k k h ldme-me-
orgaorg

organiser section, zippered front pocket, nn
izz
apolstrované nastavitelné popruhy, polstrovanpolstrované nastavitelné popruhy, p

45x16,

onesize101
10 1 € 48,50

zippered main compartment, dual rear pouch
drip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry
r

strap, dimensions: 40x30x12cm, capacity: 14lonesizeonesize

gKabelka typKabelka typ
284g, full grain leather-look NuHide™ PU
TearAway label, fully lined in pinstriped fabric,
vintage style metal fi ttings, zippered internal 
pocket, self fabric draw cord closure, mag-ee
netic closure, adjustable self fabric shoulderstejného materiálu, magnetické zapínání, ho materiálu, magnetické zapínání,

o es e
30 1 € 16,55

805g, full grain leather-look NuHide™ PUhl d dhl d d
TearAway label, fully lined in pinstriped fabric, TT
zippered rear plush lined media pocket,p p p p, p p p ,
vintage style metal fi ttings, zippered front kaka

houl-kk

l37x30x12cm, objem: 11l3
onesizeonesi

pack

gunmetal fi ttings, zippered front pocket, zip-Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip,Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, 

30x36x16cm, capacity: 18loo

fVV
tavitetavite

p p , p g p,ý p p p , pp p p , p

o es eonesizeonesize
2020 11 Kč 910,–Kč 910,–

LaptoptascheTaška na noteaška na notep p Capt p CasTaška na notTaška na notTaška na notTaška na not
760g, 600D/1680D Polyester Kombination760g, 600D/1680D polyester combination760g, 600D/1680D polyester combination600D/1680D polyester kombinace600D/1680D polyester kombinace600D/1680D polyester kombinace600D/1680D polyester kombinace

fLaptop compatible up to 17”, adjustable pad-compatible up to 17”, adjustable pad-Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení 
tded secure straps for laptop, internal organiserded secure straps for laptop, internal organisernotebooku, uvnitř organizéry, přední kapsa senotebooku, uvnitř organizéry, přední kapsa senotebooku, uvnitř organizéry, přední kapsa se notebooku, uvnitř organizéry, přední kapsa se

h l b d fh l bzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací popzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací popzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací popzipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací pop
g gs polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměs polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozms polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměs polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměs polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměs polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozmě

gepolsterter Griff , Maße: 42x32x8cm, Vorder-42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem:42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem: d bl h ld h d dd dbl h ld h d dd d42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem
tasche: 22x15cm, Fassungsvermögen: 10lhandle, dimensions: 42x32x8cm, fronthandle, dimensions: 42x32x8cm, front10l10l10l10
oonesizeonesizepocket:eonesizeonesizeonesizeonesize

202020202020 11 855,–855,–

k b kb kTaška na notebook „ToTaška na notebook „ToTaška na notebook „ToTaška na notebook „To
700g, 100% Nylon Micro Twill700g, 100% Nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill

ks rams ramf fl b l f f bTearAway Label, skládací popruhy přesTearAway Label, skládací popruhy přesTearAway Label, skládací popruhy přesTearAway Label, skládací popruhy přes
ffoldaway backpack shoulder straps, laptopfoldaway backpack shoulder strno, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,no, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,no, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,no, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,

fd kd korganizéry uvnitř, přední kapsa se zipemorganizéry uvnitř, přední kapsa se zipemorganizéry uvnitř, přední kapsa se zipemorganizéry uvnitř, přední kapsa se zipe
rtessection, wheelie bag strap, zippered frontwheelie bag strap, zippered front polstrovaná hlavní přihrádka, odepínací polstrovaná hlavní přihrádka, odepínací polstrovaná hlavní přihrádka, odepínací polstrovaná hlavní přihrádka, odepínací 

f h b h b llb h lnastavitelný popruh, může se nosit jako batoavitelný popruh, může se nosit jako batonastavitelný popruh, může se nosit jako bnastavitelný popruh, může se nosit jako bnastavitelný popruh, může se nosit jako bnastavitelný popruh, může se nosit jako b
tergurt, kann als Rucksack oder per Handcompartment, detachable adjustable shoucompartment, detachable adjustable shounebo v ruce, polstrované ucho, rozměry: nebo v ruce, polstrované ucho, rozměry: nebo v ruce, polstrované ucho, rozměry: nebo v ruce, polstrované ucho, rozměry:
getragen werden, gepolsterte Griff e, Maße: b lbstrap, can be carried by hand or backpackstrap, can be carried by hand or backpack 40x30x15cm, objem: 17l40x30x15cm, objem: 17l40x30x15cm, objem: 17l40x30x15cm, objem: 17l

g go es estyle, padded handles, dimensions: 40style, padded handles, dimensions: 40onesizeonesizeonesizeonesize
onesize15115cm, c15cm, c15151515
oneone15esizesizee 1 € 42,–

Taška na notebook „TokyoTaška na notebook „TokyoTaška na notebook „TokyoTaška na notebook „Tokyo
900g, 100% Nylon Micro Twill900g, 100% Nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill100% nylon Micro Twill

l b l f ld b k k h ldl b l f ld b k k hTearAway Label, skládací popruhy přes ramTearAway Label, skládací popruhy přes ramTearAway Label, skládací popruhy přes ramTearAway Label, skládací popruhy přes ram
k h l f bssno, vhodné pro notebooky do max. 17“, ono, vhodné pro notebooky do max. 17“, ono, vhodné pro notebooky do max. 17“, ono, vhodné pro notebooky do max. 17“, o

17“, Organizerfächer innen, Fronttasche mithrádkrádkorganiser section, zippered front pocket, iser section, zippered front pockenizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, přihnizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, přihnizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, přihnizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, přih
Reißverschluss, Fach aus Mesh innen, ge-z mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dnomesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dnoz mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dnoz mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dnoz mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dnoz mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dno

gpolstrované nastavitelné popruhy, polstrovanpolstrované nastavitelné popruhy, polstrovanpolstrované nastavitelné popruhy, polstrovanpolstrované nastavitelné popruhy, polstrovan
verstellbare Schulterriemen, gepolsterteruupadded grab handle, dimensions: 29x45xe, dimensions: 29x45xucho, rozměry: 29x45x16, objem: 19lucho, rozměry: 29x45x16, objem: 19lucho, rozměry: 29x45x16, objem: 19lucho, rozměry: 29x45x16, objem: 19l
Tragegriff , Maße: 29x45x16, Fassungsver-onesizeescapacity: 19lcapacity: 19lonesizeonesizeonesizeonesize
mögen: 19l11onesizeonesize10101010
onesize1010

10 1 € 48,50

Vintage TascheVintage taškaintage taškag ggVintage taškVintage taškVintage taškVintage tašk
620g, Gewaschener Canvas620g, washed canvas620g, washed canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvas
Hauptfach mit Reißverschluss, gepolsterterl h dk l dh dk lzippered main compartment, dual rear poucered main compartment, dual rear poucHlavní přihrádka na zip, polstrované dno,Hlavní přihrádka na zip, polstrované dno, Hlavní přihrádka na zip, polstrované dno,Hlavní přihrádka na zip, polstrované dno,

ddrip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:
Schultergurt, Maße: 40x30x12cm, Reißver-40x30x12cm, zipy: 14l40x30x12cm, zipybase, rip-strip™ closure, adjustable shoulde-strip™ closure, adjustable shoulde40x30x12cm, zipy: 14l40x30x12cm, zipy: 14l40x30x12cm, zipy: 14l40x30x12cm, zipy: 14l
strap, dimensstrap, dimensonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize25252525

2525 11 € 29,90€ 29,90

p vp vKabelka typKabelka typKabelka typKabelka typ
284g, full grain leather-look Nu284g, full grain leather-look NuKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PU
TearAway label, fully lined in pinstriped fabAway label, fully lined in pinstriped fabTearAway Label, podšívka vzhledu vlasovýTearAway Label, podšívka vzhledu vlasový TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový 
vintage style metal fi ttings, zippered internavintage style metal fi ttings, zippered internaproužek, kovové zavírání ve vintage stylu, proužek, kovové zavírání ve vintage stylu, proužek, kovové zavírání ve vintage stylu, proužek, kovové zavírání ve vintage stylu, 
pocket, self fabric draw cord closure, mag-et, self fabric draw cord closure, mvnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka zevnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka zevnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka zevnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka ze
stejného materiálu, magnetické zapínání,stejného matestejného materiálu, magnetické zapínání,stejného materiálu, magnetické zapínání,stejného materiálu, magnetické zapínání,stejného materiálu, magnetické zapínání,
Schultergurt, Maße: 22x27x14cm, Fassungs-strap, dimensions: 22x27x14cm, capacity: 4lstrap, dimensions: 22x27x14cm, capacity: 4lnastavitelný popruh, rozměry: 22x27x14cm,nastavitelný popruh, rozměry: 22x27x14cm, nastavitelný popruh, rozměry: 22x27x14cm, nastavitelný popruh, rozměry: 22x27x14cm, 
vermögen: 4lobjem: 4lobjem: 4lonesizeonesizeobjem: objem: objem: objem: 
onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

3030 11 Kč 425,–Kč 425,–

Messenger TascheMessenger taškaMessenger taškaMessengerMessengerMessengerMessenger
g805g, full grain leather-look Nu805g, full grain leather-look NuKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PUKožený vzhled NuHide™ PU

yTearAway label, fully lined in pinstriped fabAway label, fully lined in pinstriped fabTearAway Label, podšívka vzhledu vlasový TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový 
Medienfach mit Reißverschluss, Metallschlie-proužek, prostřední přihrádka se zipem, roužek, prostřední přihrádka se zipem,zzproužek, prostřední přihrádka se zipem,proužek, prostřední přihrádka se zipem,proužek, prostřední přihrádka se zipem,proužek, prostřední přihrádka se zipem,

gvintage style metal fi ttings, zippered fronvintage style metal fi ttings, zippered frokovové zavírání ve vintage stylu, přední kkovové zavírání ve vintage stylu, přední kkovové zavírání ve vintage stylu, přední kkovové zavírání ve vintage stylu, přední k
verschluss, Magnetverschlüsse, verstellbarersspocket, magnetic closures, adjustable shoul-ket, magnetic closures, adjustable shoul-se zipem, magnetické zapínání, nastavi-se zipem, magnetické zapínání, nastavi-se zipem, magnetické zapínání, nastavi-se zipem, magnetické zapínání, nastavi-
Schultergurt, gepolsterter Tragegriff , Maße: telný popruh, polstrované ucho, rozměry: telný popruh, polstrované ucho, rozměry:der strap, padded grab handle, dimensions:strap, padded grab handle, dimensions:telný popruh, polstrované ucho, rozměry: telný popruh, polstrované ucho, rozměry: telný popruh, polstrované ucho, rozměry: telný popruh, polstrované ucho, rozměry: 
37x30x12cm, Fassungsvermögen: 11l37x30x12cm, capacity: 11lm, capacity: 11l37x30x12cm, objem: 11l37x30x12cm, objem: 1137x30x12cm, objem: 11l37x30x12cm, objem: 11
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 965,–Kč 965,–Kč 965,–Kč 965,–

Vintage Canvas Backpackge Canvas BackpackVintage canvas batohVintage canvas batohVintage canvas batohVintage canvas batoh
580g, Gewaschener Canvas580g, washed canvas580g, washed canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvas
gunmetal fi ttings, zippered front pocket, zipfi ttings, zippered front pocket, zipPřední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip,Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, 
mit Reißverschluss, Seitentaschen, gepolster-boční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůr-kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůr-boční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůboční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůboční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůboční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňů
ter Boden, Zugkordel, verstellbare gepolsterte o, o, ka, nastavitelné polstrované popruhy, uchoka, nastavitelné polstrované popruhy, uchoka, nastavitelné polstrované popruhy, uchoka, nastavitelné polstrované popruhy, ucho
Schultergurte, Tragegriff , Maße: 30x36x16cm, shoulder straps, grab handle, dimensions:shoulder straps, grab handle, dimensionsrozměry: 30x36x16cm, objem: 18lrozměry: 30x36x16cm, objem: 18lrozměry: 30x36x16cm, objem: 18lrozměry: 30x36x16cm, objem: 18l

g go es ee30x36x16cm, capacity:30x36x16cm, capacity:onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize30303030

3030 11 € 33,–€ 33,–

ní taškní taškVintage canvas cestovnVintage canvas cestovnVintage canvas cestovnVintage canvas cestovn
800g, Gewaschener Canvas800g, washed canvas800g, washed canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvasPraný canvas
Innentasche für Wertgegenstände, Front-sesefl l bl kVnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa sVnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa sVnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa sVnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa s
tasche mit Reißverschluss, gepolsterterzipem, polstrované dno, odepínací nastzipem polstrované dno odepínap p jzipem, polstrované dno, odepínací nastzipem, polstrované dno, odepínací nastzipem, polstrované dno, odepínací nastzipem, polstrované dno, odepínací nast
 oosný popruh s polstrováním, polstrované uchoný popruh s polstrováním, polstrované uchoný popruh s polstrováním, polstrované uchoný popruh s polstrováním, polstrované uch
gurt mit Polsterung, gepolsterter Tragegriff ,dimensions: 58x30x30cm, capacity: 45ldimensions: 58x30x30cm, capacity: 45lrozměry: 58x30x30cm, objem: 45lrozměry: 58x30x30cm, objem: 45lrozměry: 58x30x30cm, objem: 45lrozměry: 58x30x30cm, objem: 45
Maße: 58x30x30cm, Fassungsvermögen: 45leeonesizeonesizeonesizeonesize
onesize20202020

20 1 € 35,50
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51.D460
Quadra | QD460

51.X550
Quadra | QX550

51.X520
Quadra | QX520

51.S070
Quadra | QS70

51.S077
Quadra | QS77

51.D550
Quadra | QD550

51.D031
Quadra | QD31

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

a tělocvik

Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11l
onesize

200 25 € 3,65/Kč 94,–
u-

divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl exní 
detaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka

€ 51,–/Kč 1310,–

t
hole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaily,
p p p p g

onesize
20 1 € 48,50/Kč 1250,–

Teamwear cestovní taška

vkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatelný 
nastavitelný popruh s polstrováním, polstrova-

€ 25,40/Kč 655,–

uzamykatelných schránek, boční kapsy (jedna 
s

€ 23,60/Kč 610,–

v
l h dk b k fl

detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,

33x46x22cm, objem: 25l

€ 44,50/Kč 1140,–

Obal na oblečení

O

se zipem, rozměry: 60x100cm, oblast tisku:

€ 13,90/Kč 355,–

Mesh Gymsaces pytes pyt

f f
decoration, drawcord closure, dimensions: 34x45cm, capacity:onesizeonesize
11l
onesize

200 25 € 3,65

ag
mbi-600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým

TearAway label, lightweight yet durable, aircraft  cabin com-uu
divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl exflex
dd

fmm
inforced padded base, interchangeable zip pullers, convertible sese 

ackpack
style, padded hand grip, grab handle
onesize

15 1 € 51,–

aypac
mbi-600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovýmtop polyester kombinace s voštinovým

p p p p y pPro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odn
d h bl f kk l htt

straps, refl ective accents, zippered front pocket, internal mesh p p p , p , gp p , p , g
leprodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky na dyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky na

adjustable shoulder straps, adjustable waist and chest straps,bb

onesize202
20 1 € 48,50

VV
fvkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatevkládacím dnem, zarážky na dně, odnímat

nastavitelný popruh s polstrováním, polstroastavitelný popruh s polstrováním, polstro

onesizeonesize
1515 11 Kč 655,–Kč 655,–

g

compact size to fi t most lockers, end pockets  
uzamykatelných schránek, boční kapsy (jedek, boční kapsy (jed
b b d b f d h bl

ded
pp

Backpack

p
compartment, dual compartment design,pp

fldetaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,detaily, dvě mesh přihrádky/držák na
bottle holders, zippered front pocket, internal

46x22cm,33x46x22cm, objem: 25l33x46x22cm, objem: 25l
capacity: 25l
onesize

15 1 € 44,50

Suit CoverObal na obObal na o

hanging loop for folding, identifi cation win-Očko na zavěšení, aby se mohl obal přeložitOčko na zavěšení, aby se mohl obal přeložit 
dow, full length zip closure, measurements:

p , y ,
onesize

50 1 € 13,90

h b lMesh pytlík na těesh pytlík na těMMesh pytlík nMesh pytlík nMesh pytlík nMesh pytlík n
100g/m², 75g, 210D Polyester100g/m², 75g, 210D polyester100g/m², 75g, 210D polyester100g/m², 210D polyester100g/m², 210D polyester100g/m², 210D polyester100g/m², 210D polyester
Mesheinsatz, Zugband, Maße: 34x45cm, Fassungsvermögen:Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11lVložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: h l l l d h f fh l lVložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11
decdeconeoneoneone
onesize20020011l11l
oneone200esizeesize 25 € 3,65

cheTaškaTaškaTaškTaškTaškTašk
g y yg600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový

Wabenoptikvzhledemvzhledemvzhledvzhledvzhledvzhled
TearAway label, lightweight yet durable, aircraft  cabin comAway label, lightweight yet durable, aircraft  cabin comTearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodpTearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodpTearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodpTearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodp
g g gdd ggdivá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl 
Hauptfach, isoliertes „Nass-Trocken Fach“ mit Reißverschluss,ett detaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádkadetaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka detaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádkadetaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka
Fronttasche mit Meshfächern innen, gepolsterter Boden, aus-pocket, zippered front pocket with internal mesh pockets, re-ippered front pocket with internal mesh pockets, re-mokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkamimokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkami mokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkami mokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkami 
tauschbare Reißverschlussanhänger, kann als Rucksack oderinforced padded base, interchangeable zip pullers, convertibinforced padded base, interchangeable zip pullers, convertuvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může suvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může suvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může suvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může s
per Hand getragen werden, gepolsterter Tragegriff backpack carry straps, can be carried by hand or baack carry straps, can be carried by hand or banosit jako batoh nebo v ruce, polstrované uchonosit jako batoh nebo v ruce, polstrované uchonosit jako batoh nebo v ruce, polstrované uchonosit jako batoh nebo v ruce, polstrované ucho
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

151515151515 11 1310,–1310,–

kDaypackaypackBatohBatohBatohBatoh
930g, 600D/600D Rip-stop honeycomb polyester com930g, 600D/600D Rip-stop hon600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinový
Wabenoptikvzhledemvzhledemvzhledvzhledvzhledvzhled
Für Laptops bis max. 15,6“, Platz für eine Trinkblase, abnehm-ble,le, Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-
barer wasserdichter Regenschutz, Halterung für Trekking-Stö-éé d h bl f kk l hd h bl f kk ltelná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingovételná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingovtelná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingovételná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingov
cke, Schlaufe für Rücklicht, Halterung für Schlüssel, refl ek-hole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaiole smyčka pro zadní světlo držák na klíče reflexní detaig yhole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaihole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaihole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaihole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detai
tstraps, refl ective accents, zippered front pocket, internal mestraps, refl ective accents, zippered front pocket, internal mpřední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická přední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická přední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická přední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická 
innen, Seitentaschen aus elastischem Mesh, ergonomischerggprodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky naprodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky naprodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky naprodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky na
atmungsaktiver gepolsterter Rücken aus Mesh, austauschbarezzpadded mesh back panel, interchangeable zip pullers, padded d mesh back panel, interchangeable zip pullers, padded zip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní azip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní a zip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní a zip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní a 
Reißverschlussanhänger, gepolsterte verstell bare Schulter-adjustable shoulder straps, adjustable waist and chest straplder straps, adjustable waist and chest strapbederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20lbederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20lbederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20lbederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20l
gurte, verstellbare Brust- und Hüft gurte, Tragegriff , Maße:grab handle, dimensions: 31x48x20cm, capacity: 20lgrab handle, dimensions: 31x48x20cm, capacity: 20lonesizeonesizeonesizeonesize
31x48x20cm, Fassungsvermögen: 20l11onesizeonesize20202020
onesize2020

20 1 € 48,50

ní tašní tašTeamwear cestovnTeamwear cestovnTeamwear cestovnTeamwear cestovn
900g, 600D/420D Polyester Kombination900g, 600D/420D polyester combination900g, 600D/420D polyester combination600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace
Große Seitentaschen, großes Hauptfach mit two large end pockets, internal baseboard,, internal baseboard,Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s 

g eevkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatevkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatevkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatevkládacím dnem, zarážky na dně, odnímate
verstellbarer Schultergurt mit Polsterung, shoulder strap with pad, padded hand grishoulder strap with pad, padded hand gnastavitelný popruh s polstrováním, polstnastavitelný popruh s polstrováním, polstnastavitelný popruh s polstrováním, polstnastavitelný popruh s polstrováním, polst
gepolsterter Tragegriff , Maße: 62x30x30cm,né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem: 55lcho, rozměry: 62x30x30cm, objem: 55ldimensions: 62x30x30cm, capacity: 55ldimensions: 62x30né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem:né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem:né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem:né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem:
Fassungsvermögen: 55lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize15151515

15 1 € 25,40

eaaTeamwear Spint taškaTeamwear Spint taškaTeamwear Spint taškaTeamwear Spint taška
760g, 600D/420D Polyester Kombination760g, 600D/420D polyester combination760g, 600D/420D polyester combination600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace600D/420D polyester kombinace

fifi l kKompaktní velikost vhodná pro většinuKompaktní velikost vhodná pro většinuKompaktní velikost vhodná pro většinuKompaktní velikost vhodná pro většinu
ten Schließfächer, Seitenfächer (eine mit ((uzamykatelných schránek, boční kapsy (juzamykatelných schránek, boční kapsy (juzamykatelných schránek, boční kapsy (juzamykatelných schránek, boční kapsy (j
Mesheinsatz), Einlegeboden, Bodenstopper, s mesh vložkou), vkládací dno, zarážky nas mesh vložkou), vkládací dno, zarážky nablele s mesh vložkou), vkládací dno, zarážky nas mesh vložkou), vkládací dno, zarážky na s mesh vložkou), vkládací dno, zarážky nas mesh vložkou), vkládací dno, zarážky na

gadjustable shoulder strap with pad, paddedwith pad, paddeddně, odnímatelný nastavitelný popruh sdně, odnímatelný nastavitelný popruh sdně, odnímatelný nastavitelný popruh sdně, odnímatelný nastavitelný popruh s
Polsterung, gepolsterter Tragegriff , Maße:polstrováním, polstrované ucho, rozměr:lstrováním, polstrované ucho, rozměr: g pg ppolstrováním, polstrované ucho, rozmpolstrováním, polstrované ucho, rozmpolstrováním, polstrované ucho, rozmpolstrováním, polstrované ucho, rozm
47x30x27cm, Fassungsvermögen: 30l47x30x27cm, objem: 30l47x30x27cm, objem: 30l47x30x27cm47x30x27cm47x30x27cm47x30x27cm
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 610,–Kč 610,–Kč 610,–Kč 610,–

BackpackackpackBatohBatohBatohBatoh
800g, 600D HD Polyester800g, 600D HD polyester800g, 600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester600D HD polyester
Verstellbarer Brustgurt, TearAway Label, pas-el,el, adjustable chest straps, TearAway label, adjustable chest straps, TearAwayNastavitelný hrudní pás, TearAway LabeNastavitelný hrudní pás, TearAway LabeNastavitelný hrudní pás, TearAway LabeNastavitelný hrudní pás, TearAway Labe
send für Laptops bis max. 15,6“, gepolstertes vhodný pro notebooky do max. 15,6“,vhodný pro notebooky do max. 15,6 d laptopd laptopvhodný pro notebooky do max. 15,6“,vhodný pro notebooky do max. 15,6“, vhodný pro notebooky do max. 15,6“,vhodný pro notebooky do max. 15,6“,

Meshpolstrovaná přihrádka na notebook, refl exní vaná přihrádka na notebook, refl exnípolstrovaná přihrádka na notebook, refl expolstrovaná přihrádka na notebook, refl epolstrovaná přihrádka na notebook, refl expolstrovaná přihrádka na notebook, refl e
ß-fl h kdetaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,

verschluss, Mesh-Tasche innen, ergonomischbottle holders, zippered front pocket, internafront pocket, internapřední kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, přední kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, přední kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, přední kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, 
gepolsterter Rücken, verstellbare gepolsterteeemesh pocket, ergonomic padded back panel,mesh pocket, ergonomic padded back panel, ergonomicky polstrovaná záda, nastavitel-ergonomicky polstrovaná záda, nastavitel-ergonomicky polstrovaná záda, nastavitel-ergonomicky polstrovaná záda, nastavitel-
Schultergurte aus Mesh, Maße: 33x46x22cm,padded adjustable mesh shoulder straps, grabadjustable mesh shoulder straps, grabné polstrované popruhy z mesh, rozměry:né polstrované popruhy z mesh, rozměryné polstrované popruhy z mesh, rozměry: né polstrované popruhy z mesh, rozměry

g g, j,33x46x22cm, objem: 233x46x22cm, objem: 233x46x22cm, objem: 233x46x22cm, objem: 2
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

151515151515 11  1140,– 1140,–

Obal na oblbal na oblObal na obObal na obObal na obObal na ob
310g, 210D Polyester310g, 210D polyester310g, 210D polyester210D polyester210D polyester210D polyester210D polyester
hanging loop for folding, identifi cation wiging loop for folding, identifi cation Očko na zavěšení, aby se mohl obal přeloOčko na zavěšení, aby se mohl obal přeloOčko na zavěšení, aby se mohl obal přeloOčko na zavěšení, aby se mohl obal přelo
Mitte zu falten, Fenster für  Beschrift ungen,dow, full length zip closure, measurements:ow, full length zip closure, measurements:uprostřed, okénko na popis, přední stranauprostřed, okénko na popis, přední strana uprostřed, okénko na popis, přední stranauprostřed, okénko na popis, přední strana
Vorderseite mit Reißverschluss, Maße:se zipem, rozměry: 60x100cm, oblast se zipem, rozměry: 60x100cm, oblast se zipem, rozměry: 60x100cm, ose zipem, rozměry: 60x100cm, ose zipem, rozměry: 60x100cm, ose zipem, rozměry: 60x100cm, o
60x100cm, Druckbereich: 23x70cm23x70cm23x70cmonesizeonesize23x70c23x70c23x70c23x70c
onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

5050 11 Kč 355,–Kč 355,–
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30.002X
Result Core | R002X

26.7180
SOL'S | Marbella

26.7060
anSOL'S | Urbanan

26.1675
SOL'S | Laguna

26.1674
SOL'S | Fame

26.2111
SOL'S | Chill

26.7110
SOL'S | College

26.7120
SOL'S | Project

26.7170
SOL'S | Cambridge

DenimDenimDenimDenim

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

pa t á up taš a
65g/m², 100% polyester

,
l

onesize
200 25  € 2,90/Kč 75,–

Nákupní taška

vyjmout, rozměry: 34x33x23 cm
onesize

 € 6,30/Kč 162,–

Sportovní vak

v
r

 € 1,65/Kč 43,–

taška
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry

itř 

 € 15,95/Kč 410,–

tička
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry

 € 5,40/Kč 138,–

Denim sportovní vak

 € 9,40/Kč 240,–

Konferenční taška

 € 3,95/Kč 102,–

Konferenční taška

 € 8,60/Kč 220,–

Konferenční taška

ní kap-
elný

 € 7,10/Kč 182,–

CKompaktní nákupKompaktní náku

binding, easy stowage-self compacting, extremely lightweight,lehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry velehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry ve

36x39cm, dimensions stored 10x12cm, print area 35x38cm,
capacity 10l22
onesize

200 25 € 2,90

Shopping BagNákupní taškaNákupní taška

magnetic fastener, zipped inside pocket, removable PE bot-uu
t
o es evv

40 20 € 6,30

yp tp t
y

front grommet-reinforced corners, adjustable drawstrings, vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, 
srr
onesizeonesize

100100 55 Kč 43,–Kč 43,–

Jersey Duff el BagJersey sportovní tJersey sportovní 
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terryl f

mnn
onesizeonesize

5050 55 Kč 410,–Kč 410,–

e c e y CaseKosmetická taštičKosmetická taštič
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terryl f

,5cm

Conference BagKonferenční tašferenční taš

2-color zipped compartment for a larger opening, reinforcedD, D, 
600D nylon handle, size: 39x30x9cmrr

Conference Bag

2 inner pockets, 1 phone pocket inside, nylon carrying handle, 2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po-2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po-
apruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cmpruh, který se dá odepnout, rozm
onesizeonesize

3030 1010  220,– 220,–

Conference BagKonferenční tašferenční taš

l b f ddl h d bl l dní kní k
elneln

fort grip, adjustable nylon shoulder strap, size: 40x31x11cm

Einkaufstasche verstaubarpní taškapní taškahhKompaktní nákupKompaktní nákupKompaktní nákupKompaktní nákup
r65g/m², 100% polyester100% polyester65g/m², 100% polyester65g/m², 100% polyester65g/m², 100% polyester65g/m², 100% polyester

Tragegriff e in Kontrastfarbe eingefasst, leicht verstaubar, ,draw cord pouch, self fabric handles with contrast colourdraw cord pouch, self fabric handles with contrast colourucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno skladovatelná,ucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno skladovatelná,ucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno skladovatelná,ucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno skladovatelná
b d lf l l h hb d lf l l hlehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry lehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry lehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry lehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry 
verstaut: 10x12cm, Druckbereich: 35x38cm, Fassungsvermö-složení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem: 10lsložení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem: 10lquick dry, strong overlocked seams, dimensions open: ocked seams, dimensions opensložení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem:složení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objemsložení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem:složení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem
gen: 10lonesizeo36x39cm36x39cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize200200capacitycapacity200200200200
oneone200esizeesize 25 € 2,90

SSNákupní taškNákupní taškNákupní taškNákupní tašk
600D Polyester600D polyesteryester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Magnetverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, heraus-magnetic fastener, zipped inside pocket, removable PE bot-gnetic fastener, zipped inside pocket, removable magnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsumagnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsumagnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsumagnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsu
nehmbarer Boden für guten Stand, kontrastfarbiger Tragebü-d k k l d dd k k l d dtom, contrasting nylon carrying handles, size: 34x33x23cmsting nylon carrying handles, size: 34x33x23cmna zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá sena zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá se na zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá se na zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá se 
gel, Maße: 34x33x23cmvyjmout, rozměry: 34x33vyjmout, rozměry: 34x33o es eovyjmoutvyjmoutvyjmoutvyjmout

e eonesizeonesizeoneoneoneone404esizesizesizesizeeee
4040 2020  162,– 162,–

TSportovní vSportovní vSportovnSportovnSportovnSportovn
r210D polyesteryester210T polyester210T polyester210T polyester210T polyester

ggvyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, 
Kordel, kann auch als Rucksack getragen werden, Maße: rozměry: 34, 5x45 cmměry: 34, 5x45 cmrozměry: 34, 5x4rozměry: 34, 5x4rozměry: 34, 5x4rozměry: 34, 5x4
34,5x45cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize100100100100

100 5 € 1 65€ 1,65

taštašJersey sportovní tJersey sportovní tJersey sportovní tJersey sportovní t
240g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester, French Terryy240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Metall Reißverschluss, 2 Stoff tragegriff e mit 57cm Länge, 1uvnuvnmetal zipper, 2 fabric handles with 57cm length,1 insideer, 2 fabric handles with 57cm length,1 insidekovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, 
Innentasche, innen ungeraut, Fassungsvermögen: 22l, Maße:pocket, inside unbrushed, capacity: 22l, dimensions: 25x45cme unbrushed, capacity: 22l, dimensions: 25x45cmnepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45 cmnepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45 cmnepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45 cmnepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45 cm
25x45cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize50505050

5050 55 € 15,95€ 15,9

k hKosmetická taštKosmetická taštKosmetická taštKosmetická tašt
240g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester, French Terryy240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Metall Reißverschluss, kleiner Tragegriff , 1 Innentasche, innenkovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná, kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná, kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná,kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná,kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná,kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná
ungeraut, Maße: 23x16,5x2,5cmrozměry: 23x16,5x2,5cmrozměry: 23x16,5x2,5cmbrushed, dimensions: 23x16,5x2,ensions: 23x16,5x2,rozměry: 23x16,5x2,5cmrozměry: 23x16,5x2,5cmrozměry: 23x16,5x2,5cmrozměry: 23x16,5x2,5cm
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 10101010  138,– 138,– 138,– 138,–

í vaí vaDenim sportovníDenim sportovníDenim sportovníDenim sportovní
70% Baumwolle, 30% Polyesterrr70% bavlna, 30% polyester70% bavlna, 30% polyester70% bavlna, 30% polyester70% bavlna, 30% polyester
Verstellbarer Kordelzugadjustable drawstringadjustable drawstringNastavitelná šňůrkaNastavitelná šňůrkaNastavitelná šňůrkaNastavitelná šňůrka
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010  240,– 240,– 240,– 240,–

AConference BConference Konferenční Konferenční Konferenční Konferenční 
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Zweifärbig, großes Reißverschlussfach, verstärkter Griff  aus dd2-color zipped compartment for a larger opening, reinforcedor zipped compartment for a larger opening, reinfodvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600Ddvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600Ddvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600Ddvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600D

l ß600D nylon handle, size: 300D nylon handle, size: 3rozměry: 39x30x9 cmrozměry: 39x30x9 cmrozměry: 39x30x9 cmrozměry: 39x30x9 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010  102,– 102,– 102,– 102,–

škkKonferenční tašKonferenční tašKonferenční tašKonferenční taš
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

lf h l ß hl h2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po
Handytasche innen, Innenboden genäht, verstärkter Trage-adjustable and removable shoulder strap, size: 40x30x9cmtable and removable shoulder strap, size: 40x30x9cmpruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cmpruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cmpruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cmpruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cm
griff  aus Nylon, verstellbarer Tragegurt abnehmbar, Maße: onesizeonesizeonesizeonesize
40x30x9cm30303030 10101010
onesize

30 10 € 8,60

AConference BConference Konferenční Konferenční Konferenční Konferenční 
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Zweifärbig, Mittelfach mit Doppel-Reißverschluss, Reiß-ýp p2-color briefcase, middle compartment with double slide2-color briefcase, middle compartment with double slidmá velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, přednmá velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, přednmá velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, přednmá velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, předn
verschlusstasche im Mittelteil, Tragebügel mit Komfortgriff ,su na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatesu na zip a vyztužená držadla ramenní popruh je odnímatey gy gsu na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatesu na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatesu na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatesu na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímate
verstellbarer Umhängegurt aus Nylon, Maße: 40x31x11cmfort grip, adjustable nylon shoulder strap, size: 40x31x11cfort grip, adjustable nylon shoulder strap, size: 40x31x11ca dá se libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cma dá se libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cma dá se libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cma dá se libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

30303030 10101010  182,– 182,– 182,– 182,–
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26.7010
SOL'S | Rider

26.0101
SOL'S | Rider Kids

26.7020
SOL'S | Express

25.1203
SOL'S | Pulse

25.1202
SOL'S | Perry

26.7190
SOL'S | Rimini

26.7100
SOL'S | Voyager

26.7090
SOL'S | Week-End

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

y

y y
jsou polstrované a dají se libovolně nastavit,
z
28x40x14 cm

esize
€ 6,45/Kč 166,–

Dětský batoh

jsou polstrované a dají se libovolně nastavit,

€ 6,40/Kč 164,–

600D polyester

p p p y y
né a

dají se libovolně nastavit, zadní část batohu je
polstrovaná, rozměry: 33x43x17 cm.

€ 12,05/Kč 310,–

šívka: 100% polyester
2 postranní kapsy na zip, poutko a na přední 

přes rameno, z odolného materiálu, objem: 16
změry: 42x30x13cm

€ 17,95/Kč 460,–

na kožený pásek s přezkou, lze ho použít jako
klasický batoh nebo jako tašku přes rameno,
v

€ 13,55/Kč 350,–

€ 6,50/Kč 167,–

Cestovní taška
600D polyester

ip, 2
přední kapsy na zip a 2 malé přední kapsičky, 
t
m

taška velmi dobře ovladatelná a hodí se pře-
devším na cestování, rozměry: 67x34x33 cm

€ 57,50/Kč 1475,–

S

v horní části velkou oválnou kapsu s dvojitým

á

onesize
20 1 € 22,–/Kč 565,–

Backpackatato

ed
pocketcord, adjustable padded and reinforced p y p , p p yp y p
straps, padded back nylon carrying handle, jj
szz
onesize28x40x28x40x

eo 30es ee 10 € 6,45

cDětský batohDětský batoh

g
sliderfront zipped pocket, adjustable padded kk

fjsou polstrované a dají se libovolně nastavjsou polstrované a dají se libovolně nast
czz
onesizeonesize

3030 1010  164,– 164,–

Backpack

r, 
3 front zip pockets, stitched inside bottom,p , p p y yp , p
adjustable padded and reinforced straps, 

3

Backpack
100% polyester, 600D oxford-fabric, lining: 100% polyester, 600D oxford tkanina, pod-D oxford tkanina, pod-
šívka: 100% polší k 100
large front pocket with zip, 2 side pockets2 postranní kapsy na zip, poutko a na před2 postranní kapsy na zip, poutko a na před
with snap fastener, padded back, adjustable,

fpoužít jako klasický batoh nebo jako taškupoužít jako klasický batoh nebo jako tašk

onesizeů,t ů, o
15 1 € 17,95

Backpack

durable fabric, faux leather strap, magnetic2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírání 2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírání 
closure, 2 side pockets with zip, carryingna kožený pásek s přezkou, lze ho použítna kožený pásek s přezkou, lze ho použít
handle, shoulder strap with central zip for useklasický batoh nebo jako tašku přes rameno,klasický batoh nebo jako tašku přes rameno, 

p g, p y ,vyroben z odolného materiálu, objem: 16vyroben z odolného materiálu, objem

onesizeonesize
1515 11 Kč 350,–Kč 350,–

Shopping BagNákupní taškaNákupní taška

zipped inside pocket, contrasting stitching atmá vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-
the top of the bag, 2-color carrying handles,žž
s

Travel BagCestovní taCestovní ta
600D polyester600D pol

y g pp pv horní části velkou oválnou kapsu na zv horní části velkou oválnou kapsu na z
zipped front pockets with a double com-přední kapsy na zip a 2 malé přední kapsřední kapsy na zip a 2 malé před
partment, stiff  ultra-resistant and fully-lined taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-taška má 2 nylonová poutka a dlouhý 
bottom, outside riveted rails at the bottom of mm
bagside, nylon carrying handles with comfort kvalitním kolečkům a výsuvnému držadlu jealitním kolečkům a výsuvnému držadlu je

yhodí se přehodí se pře
devším na cesdevším na ces
onesizeonesize

66 11  1475,– 1475,–

gSS

pockets, large front zipped compartments,vává
nylon carrying handles with comfort grip, ad-pp
justable and removable nylon shoulder strap,pruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cmpruh přes rameno, rozměry: 62x30x2
soo

BackpackBackpackBatohBatohBatohBatoh
r600D polyesteryester600D polyester600D pol600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

Geräumiges Mittelfach mit doppeltem Reiß-large middle compartment with double zippelarge middle compartment with double zippebatoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší 
vpocketcord, adjustable padded and reinforcepocketcord, adjustable padded and reinforcekapsu a nylonové poutko, ramenní popruhykapsu a nylonové poutko, ramenní popruhykapsu a nylonové poutko, ramenní popruhykapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy
MP3-Player Zugang, verstellbare, wattierte ttstraps, padded back nylon carrying handle, , padded back nylon cajsou polstrované a dají se libovolně nastavitjsou polstrované a dají se libovolně nastavitjsou polstrované a dají se libovolně nastavitjsou polstrované a dají se libovolně nastavit
und verstärkte Träger, Tragegriff  aus Nylon, zadní část batohu je polstrovaná, rozměry:zadní část batohu je polstrovaná, rozměry: zadní část batohu zadní část batohu zadní část batohu zadní část batohu 
Maße: 28x40x14cm28x40x14 cm28x40x14 cm28x40x28x40x28x40x28x40x
onesizeonesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

3030 1010  166,– 166,–

ckckckDětský batohDětský batohDětský batohDětský batoh
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Großes Mittelfach mit Doppelreißverschluss, batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menšíbatoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menbatoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menbatoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menbatoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 men

gsliderfront zipped pocket, adjustable paddedderfront zipped pocket, adjustable paddedkapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy kapsu a nylonové poutko, ramenní popruhykapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy kapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy
g g vit,vit,jsou polstrované a dají se libovolně nastavjsou polstrované a dají se libovolně nastavjsou polstrované a dají se libovolně nastavjsou polstrované a dají se libovolně nastav

Rückenteil, Tragegriff  aus Nylon, Namens-zadní část batohu je polstrovanázadní část batohu je polstrovanáy gzadní část batozadní část batozadní část batozadní část bato
schild innen eingenähtonesizeonesizeonesizeonesize
onesize30303030

30 10 € 6,40

BackpackackpackBatohBatohBatohBatoh
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Geräumiges Mittelfach mit doppeltem Reiß-large middle compartment with double slideddle compartment with double slidebatoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitýmbatoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým 
v3 front zip pockets, stitched inside bottom3 front zip pockets, stitched inside bottomzipem, 3 menší přední kapsy a nylonovézipem, 3 menší přední kapsy a nylonové zipem, 3 menší přední kapsy a nylonové zipem, 3 menší přední kapsy a nylonové 

y g g né né adjustable padded and reinforced straps, adjustable padded apoutko, ramenní popruhy jsou polstrovanpoutko, ramenní popruhy jsou polstrovanpoutko, ramenní popruhy jsou polstrovanpoutko, ramenní popruhy jsou polstrovan
und verstärkte Träger, Tragegriff  aus Nylon,dají se libovolně nastavit, zadní část batohudají se libovolně nastavit, zadní část batohuy y gy gdají se libovolně nastavit, zadní část batodají se libovolně nastavit, zadní část batodají se libovolně nastavit, zadní část batodají se libovolně nastavit, zadní část bato

ßpolstrovaná, rozměrystrovaná, rozměry33polstrovaná, polstrovaná, polstrovaná, polstrovaná,
onesizeonesizeonesizeonesize

30303030 5555 Kč 310,–Kč 310,–Kč 310,–Kč 310,–

BackpackackpackBatohBatohBatohBatoh
100% polyester, 600D oxford tkanina, p100% polyester, 600D oxford tkanina, p100% polyester, 600D oxford tkanina, p100% polyester, 600D oxford tkanina, 
Futter: 100% Polyesterlyesterlyesteršívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% pol
large front pocket with zip, 2 side pocketsrge front pocket with zip, 2 side po2 postranní kapsy na zip, poutko a na před2 postranní kapsy na zip, poutko a na před2 postranní kapsy na zip, poutko a na před2 postranní kapsy na zip, poutko a na před

gwith snap fastener, padded back, adjustablefastener, padded back, adjustablestraně koženou přezku na zapínání, lze hostraně koženou přezku na zapínání, lze hostraně koženou přezku na zapínání, lze ho straně koženou přezku na zapínání, lze ho
Rücken, verstellbare gepolsterte Schultergur-padded shoulder straps, faux-leather yoke,ps, faux-leather yoke, použít jako klasický batoh nebo jako taškupoužít jako klasický batoh nebo jako tašku použít jako klasický batoh nebo jako tašku použít jako klasický batoh nebo jako tašku 
te, Kunstleder Boden, Fassungsvermögen 16l,álu, objem: 16álu, objem: 16capacity: 16l, size: 42x30x13cmcapacity: 16l, size: 42x30x13cpřes rameno, z odolného materiápřes rameno, z odolného materiápřes rameno, z odolného materiápřes rameno, z odolného materiá
Maße: 42x30x13cmlitrů, rozměry: 42x30litrů, rozměry: 42x30oolitrů, rolitrů, rolitrů, rolitrů, ro
onesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee

1515 11 Kč 460,–Kč 460,–

BackpackackpackBatohBatohBatohBatoh
100% Polyester, 600D Oxford-Gewebenana100% polyester, 600D oxford tkanin100% polyester, 600D oxford tkanin100% polyester, 600D oxford tkanin100% polyester, 600D oxford tkanin
durable fabric, faux leather strap, magnetrable fabric, faux leather strap, magn2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírá2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírá2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírá2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírá

ttna kožený pásek s přezkou, lze ho použítna kožený pásek s přezkou, lze ho použítna kožený pásek s přezkou, lze ho použítna kožený pásek s přezkou, lze ho použít
g gý j pjh dl h ld h l fdl h ld hklasický batoh nebo jako tašku přes rameklasický batoh nebo jako tašku přes rameklasický batoh nebo jako tašku přes rameklasický batoh nebo jako tašku přes rame

mit Reißverschluss teilbar, als Rucksack oder6l,6l, vyroben z odolného materiálu, objem: 16vyroben z odolného materiálu, objem: 16 vyroben z odolného materiálu, objem: 16 vyroben z odolného materiálu, objem: 16 
Schultertasche tragbar, Fassungsvermögen:litrů, rozměry: 32x34x15 cmtrů, rozměry: 32x34x15 cmsslitrů, rozměry: 32xlitrů, rozměry: 32xlitrů, rozměry: 32xlitrů, rozměry: 32x
16l, Maße: 32x34x15cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize15151515

15 1 € 13,55

EinkaufstascheNákupní taškakupní taškaNákupní taškaNákupní taškaNákupní taškaNákupní taška
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester
Innentasche mit Reißverschluss, kontrastfarbi-g atg at má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-
ge Steppnähte oben an der Tasche, zweifärbi-ní níthe top of the bag, 2-color carrying handles,the top of the bag, 2-color carrying handlesžadla. v horní části jsou švy prošité kontrastnžadla. v horní části jsou švy prošité kontrastnžadla. v horní části jsou švy prošité kontrastnžadla. v horní části jsou švy prošité kontrastn
ger Tragebügel, Maße: 41x34x15cmsize: 41x34x15cmsize: 41x34x15cmnitínitínitínití
onesizeonesizeonesizeonesize

25252525 1111  167,– 167,– 167,– 167,–

ašašCestovní taCestovní taCestovní taCestovní ta
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

f f ßv horní části velkou oválnou kapsu na ziporní části velkou oválnou kapsu na zipv horní části velkou oválnou kapsu na zv horní části velkou oválnou kapsu na zv horní části velkou oválnou kapsu na zv horní části velkou oválnou kapsu na z
s ičky,ičky,zzpřední kapsy na zip a 2 malé přední kapspřední kapsy na zip a 2 malé přední kapspřední kapsy na zip a 2 malé přední kapspřední kapsy na zip a 2 malé přední kaps

he partment, stiff  ultra-resistant and fully-lined tment, stiff  ultra-resistant and fully-lined taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-
g g , g gý y ý p p p , yý y ý p p pbottom, outside riveted rails at the bottom oom outside riveted rails at the bottom omatelný nylonový popruh přes rameno, díkymatelný nylonový popruh přes rameno, díky matelný nylonový popruh přes rameno, díky matelný nylonový popruh přes rameno, díky

u d l h dl hkvalitním kolečkům a výsuvnému držadkvalitním kolečkům a výsuvnému držadkvalitním kolečkům a výsuvnému držadkvalitním kolečkům a výsuvnému držad
Trolleygriff , Maße: 67x34x33cmtaška velmi dobře ovladatelná a šk l i d břg p jtaška velmi dobře ovladatelná a taška velmi dobře ovladatelná a taška velmi dobře ovladatelná a taška velmi dobře ovladatelná a 
onesizedevším devším devším devším devším devším 
oneoneoneone6eseseses zezezeze 1 € 57,50

Große Sport TascheSportovní taškaSportovní taškaSportovní Sportovní Sportovní Sportovní 
600D Polyester600D polyester600D polyester600D polyester600D polyester

g g mmy gv horní části velkou oválnou kapsu s dvojitýv horní části velkou oválnou kapsu s dvojitýv horní části velkou oválnou kapsu s dvojitýv horní části velkou oválnou kapsu s dvojitý
fach mit Rundumreißverschluss, große Fächerzipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu nazipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu nacczipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu nzipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu nzipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu nzipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu n
vorne mit Reißverschluss, Tragebügel auszzpockets, large front zipped compartmentkets, large front zipped compartmzip a několik menších kapsiček, 2 nylonovzip a několik menších kapsiček, 2 nylonovzip a několik menších kapsiček, 2 nylonovzip a několik menších kapsiček, 2 nylonov
nylon carrying handles with comfort grip, adylon carrying handles with comfort grip, adpoutka a odnímatelný dlouhý nylonový po-poutka a odnímatelný dlouhý nylonový po-poutka a odnímatelný dlouhý nylonový po-poutka a odnímatelný dlouhý nylonový po-

g gjustable and removable nylon shoulder straovable nylon shoulder strapruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cmpruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cmpruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cmpruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cm
Maße: 62x30x26cmsize: 62x30x26cmsize: 62x30x26cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 22,–€ 22,–

black
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french navy

black
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gold

orange
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26.1671
SOL'S | District

26.1672
SOL'S | Lenox

26.1677
SOL'S | Lincoln

26.1678
SOL'S | Kensington

26.1679
SOL'S | Brixton

26.1686
SOL'S | Cooper

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

26 1671
SOL'S | District

l l k
b l

7l,
rozměry: 33x45 cm
onesize

100 10 € 4,90/Kč 125,–

26 1672
SOL'S | Lenox

l k

1L,
rozměry: 46x38x12cm
onesize

€ 8,35/Kč 215,–

620g/m², 100% polyester plsť
ap a

připevněná suchým zipem, odní-

€ 15,85/Kč 405,–

620g/m², 100% polyester plsť

€ 29,50/Kč 755,–

26 1679
SOL'S | Brixton

y p p ,
z
notebooky 10“ a 13“, kapacita: 2l,
rozměry: 37,5x25cm 
onesize

50 5 € 14,70/Kč 380,–

26 1686
SOL'S | Cooper
620g/m², 100% polyester plsť

přední kapsa s dvoucestným zipem,
kapacita: 2l, rozměry: 37,5x28,5cm

€ 18,40/Kč 475,–

Cotton Drawstring BackpackSOL'S | DistrictSOL S | District
c235g/m², 100% bavlna canvas235g/m², 100% bav

SOL'S | LenSOL'S

1L1L6uu

26 167726 1677
SOL'S | LincolnSOL'S | Lincoln
620g/m², 100% polyester plsť 100% polyester plsť

g2 ucha 76 cm dlouhá, 1 ka2 ucha 76 cm dlouhá, 1 
připevněná suchým zipem, odpřipevněná suchým zipem, o
velcro, capacity: 29l, dimensions:matelná, kapacita: 29l, rozměry:ná, kapacita: 29l, rozměry: 
49,5x40x14,5cm49,5x40x14,5cm
onesizeonesize

3030 55 Kč 405,–Kč 405,–

26 167826 1678
SOL'S | KensingtonSOL'S | Kensington
620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester p
2 faux leather handle, zip fastening, 2 ucha z koženky, zip, vespod malénky, zip, vespod malé 

men-:nn
sions: 45x30,5x25cm
onesizeonesize

26 1679
SOL'S | Brixton26 167926 1679

620g/m², 100% polyester felt

fl ap, suitable for 10” and 13” y p p
notebooks, capacity: 2l, dimensions:zz

SOL'S | CSOL'S
620g/m², 100% polyester felt

ent
and front pocket with 2-way-zip-

3

26.1671 26.1671
SOL'S | DistrictSOL'S | District26.1671 26.1671 26.1671 26.1671 
SOL'S | DistricSOL'S | DistricSOL'S | DistricSOL'S | Distric
235g/m², 100% Baumwoll Canvasl l kk235g/m², 100% cotton canvas235g/m², 100% cotton canvasBavlněný pytlíkBavlněný pytlíkBavlněný pytlíkBavlněný pytlík
Farbig abgesetze Kordel, Fassungs-contrasting draw cord, capacity: 7l, asting draw cord, capacity: 7l, 235g/m², 100% bavlna canvas235g/m², 100% bavlna canvas235g/m², 100% bavlna canvas235g/m², 100% bavlna canvas
vermögen: 7l, Maße: 33x45 cmbarevně odlišný lem, kapacita: 7arevně odlišný lem, kapacita: 7ddbarevně odlišný lem, kbarevně odlišný lem, kbarevně odlišný lem, kbarevně odlišný lem, k
onesizeonesizerozměryrozměryrozměryrozměry
oneoneoneone100100esizeesizeesizeesize 1010 € 4,90€ 4,90

26.1672 26.1672
SOL'S | LenoxSOL'S | Lenox26.1672 26.1672 26.1672 26.1672 

ppnoxnoxppppSOL'S | LenSOL'S | LenSOL'S | LenSOL'S | Len
235g/m², 100% Baumwoll Canvasl k235g/m², 100% cotton canvas235g/m², 100% cotton canvasBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taška
Tragegriff e und Steppung in Kon-235g/m², 100% bavlna canvas235g/m², 100% bavlna canvasgg235g/m², 100% bavlna can235g/m², 100% bavlna can235g/m², 100% bavlna can235g/m², 100% bavlna can
trastfarbe, Länge der Griff e 65cm,contrasting colour, handle lengthcontrasting colour, handle length ucha a prošití v kontrastní barvě,ucha a prošití v kontrastní barvě, ucha a prošití v kontrastní barvě, ucha a prošití v kontrastní barvě, 
Fassungsvermögen: 21l, Maße:p yp yucha dlouhá 65cm, kapacita: 21ucha dlouhá 65cm, kapacita: 21ucha dlouhá 65cm, kapacita: 2ucha dlouhá 65cm, kapacita: 2
44rozměry: 46xrozměry: 46xrozměry: 46xrozměry: 46x
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010  215,– 215,– 215,– 215,–

26.1677 
SOL'S | Lincoln26.1677 26.167726.167726.1677

ppSOL'S | LSOL'S | LSOL'S | LSOL'S | L
620g/m², 100% Polyester Filzaae t s ppee t s oppePlstěná taškaPlstěná taškaPlstěná taškaPlstěná taška
620g/m², 100% polyester 620g/m², 100% polyester620g/m², 100% polyester 620g/m², 100% polyester

re apsaapsa2 ucha 76 cm dlouhá, 1 ka2 ucha 76 cm dlouhá, 1 ka2 ucha 76 cm dlouhá, 1 ka2 ucha 76 cm dlouhá, 1 ka
Innentasche, Fassungsvermögen:připevněná suchým zipem, odní-zipem, odní-připevněná suchým zipem, odpřipevněná suchým zipem, odpřipevněná suchým zipem, odpřipevněná suchým zipem, od

ßvvmatelná, kapacita: 29l, rozměmatelná, kapacita: 29l, rozměmatelná, kapacita: 29l, rozměmatelná, kapacita: 29l, rozmě
onesize49,5x4049,5x4049,5x4049,5x40
oneoneoneone30esizesizesizesizeeee 5 € 15,85

26.1678 
SOL'S | Kensington26.1678 26.167826.1678 26.1678
SOL'S | K iSOL'S | K iiSOL'S | KensinSOL'S | KensinSOL'S | KensinSOL'S | Kensin
620g/m², 100% Polyester Filzá taškaá taškae t ee e d bage t ee e d bPlstěná víkendováPlstěná víkendováPlstěná víkendováPlstěná víkendová

ťť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť
verschluss, kleine Standfüße,f l h h dl fl h h dl f2 ucha z koženky, zip, vespod2 ucha z koženky, zip, vespod2 ucha z koženky, zip, vespod2 ucha z koženky, zip, vespod
Fassungsvermögen: 34l, Maße:nožičky, kapacita: 34l, rozměry:nožičky, kapacita: 34l, rozměrynožičky, kapacita: 34l, rozměrynožičky, kapacita: 34l, rozměry
sions: 45x30,5xons: 45x30,5x45x30x25cm45x30x25cm45x30x25cm45x30x25cm
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 Kč 755,–Kč 755,–Kč 755,–Kč 755,–

26.1679 
SOL'S | Brixton26 167926 1679

26.1679 26.1679 
SOL'S | BrixtoSOL'S | Brixto26.1679 26.1679 26.1679 26.1679
620g/m², 100% Polyester FilzSOL'S | BrixtonSOL'S | BrixtonSOL'S | BrixtoSOL'S | BrixtoSOL'S | BrixtoSOL'S | Brixto
620g/m², 100% polyester fe620g/m², 100% polyester fePlstěná taška na notebookPlstěná taška na notebookPlstěná taška na notebookPlstěná taška na notebook
verstärkung, Überschlag, passend620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyeste er, er, 620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť

3“,tí,tí, fl ap, suitable for 10” and 13” flap suitable for 10” and 1ucho z koženky zpevněné plstucho z koženky zpevněné plstucho z koženky zpevněné plstucho z koženky zpevněné pls
Fassungsvermögen: 2l, Maße:notebooks, capacity: 2l, dimenpzavírání na klopu, vhodné pro zavírání na klopu, vhodné pro zavírání na klopu, vhodné prozavírání na klopu, vhodné pro
33notebooky notebooky notebooky notebooky 
onesizeonesizerozměryrozměryrozměryrozměry
oneoneoneone5050esizesizesizesizeeee 55 € 14,70€ 14,70

26.1686 26.1686
SOL'S | CooperSOL'S | Cooper26.1686 26.1686 26.1686 26.1686 
SOL'S | C| C| C| CSOL'S | CooOL'S | CooSOL'S | CSOL'S | CSOL'S | CSOL'S | C
620g/m², 100% Polyester Filz620g/m², 100% polyester felt620g/m², 100% polyester feltPlstěná aktovkaPlstěná aktovkaPlstěná aktovkaPlstěná aktovka

ene620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť620g/m², 100% polyester plsť
Vordertasche mit 2-Wege-Reiß-and front pocket with 2-way-zipand front pocket with 2-way-zip2 plstěná ucha, hlavní prostor a2 plstěná ucha, hlavní prostor a2 plstěná ucha, hlavní prostor a 2 plstěná ucha, hlavní prostor a
verschluss, Fassungsvermögen: 2l,zipemzipempřední kapsa s dvoucestným přední kapsa s dvoucestným přední kapsa s dvoucestným přední kapsa s dvoucestným 

ßkapacita: 2l, rozměryacita: 2l, rozměry33kapacita: 2l, rkapacita: 2l, rkapacita: 2l, rkapacita: 2l, r
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 5555 Kč 475,–Kč 475,–Kč 475,–Kč 475,–

white/
yfrench navy

black/neon lime

neon lime/
yroyal blue

red/white

royal/orange

white/
yfrench navy

black/neon lime

neon lime/
yyroyal blue

red/white

royal/orange

charcoal melange

grey melange

charcoal melange

grey melange

charcoal melange

grey melange

charcoal melange

grey melange
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50.0464
Westford Mill | W464

62350.0623623
Westford Mill | W623

50.0671
Westford Mill | W671

50.0427
Westford Mill | W427

50.04141141415555
Westford MMMililll | W4W41151

50.0408
Westford Mill | W408

50.0422
Westford Mill | W422

50.0447
Westford Mill | W447

50 040750.040750 0407
Westford Mill | W407

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Trade BaumwoB umw
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
F ir Trade bavlna

d BaumwoB umw
Fair Trade Cotton
air Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
F ir Trade bavlna

d BaumwoB umw
Fair Trade Cotto
air Trade Co

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fairtrade plátěná taška Messenger
4
o

onesize
€ 11 55/Kč 295 – € 11,55/Kč 295,

x14cm
onesize

60 10  € 9,95/Kč 255,–

Bavlněná nákupní taška

h b k ť d lk

 € 7,45/Kč 192,–

pní taška

 € 4,70/Kč 120,–
 € 2,70/Kč 69,–

Taška z juty „Jumbo“
ju a

4

 € 4,50/Kč 115,–

j y
p

ní 

 € 5,75/Kč 148,–

Nákupní taška z juty
72% laminátovaná juta, 28% bavlna

y 

 € 6,40/Kč 164,–

Jutová nákupní taška
100% laminovaná juta

ť
4

 € 5,–/Kč 129,–

er

oo x14cx14c
soo

en Shopper
f d

c

onesizeonesize
100100 2020  192,– 192,–

Jutová nákupJutová náku
310g, 100% cotton canvas front pocket, laminated jute

e 

onesizeonesize
6060 1010  120,– 120,–

ff
% j100% juta100% j

r
XXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S

laminátovaná jlaminátovaná j

dimensions: 45x39x21cm44

laminátovaná juta, bavlněné plaminátovaná j

m
onesizeonesize

6060 1010  148,– 148,–

Nákupní taškaní taška
j , j ,72% laminátovaná juta, 28% bavlna72% laminátovaná juta, 2 100% laminovaná jutlaminovaná

c

Fairtrade Cotton Canvas Messengern Canvas MessengerFairtrade plátěná taška MessengerFairtrade plátěná taška MessengerFairtrade plátěná taška MessengerFairtrade plátěná taška Messenger
407g/m², 100% zertifi zierte Fairtrade Baumwolle407g/m², 100% Fairtrade bavlnagg407g/m², 100% Fairtrade bavlna407g/m², 100% Fairtrade bavlna407g/m², 100% Fairtrade bavlna407g/m², 100% Fairtrade bavlna
Eingefasster Überschlag, verstellbarer Schultergurt, Fassungs-b b k l h b lb k l h badjustable shoulder strap, capacity: 9l, dimensions: 35x28x-ustable shoulder strap, capacity: 9l, dimensions: 35x28x-obroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměryobroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměry obroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměry obroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměry
vermögen: 9l, Maße: 35x28x9cm35x28x9cm35x28x9cm9c35x235x235x235x2
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

3030303030303030 1010101010101010 Kč 295 –Kč 295 –Kč 295 –Kč 295 –Kč 295,Kč 295,Kč 295,Kč 295,

Fairtrade Classic Baumwoll ShopperaaFair trade bavlněná nákupní taškFair trade bavlněná nákupní taškFair trade bavlněná nákupní taškFair trade bavlněná nákupní tašk
407g/m², 100% zertifi zierte Fairtrade Baumwolle, Canvas407g/m², 100% certifi ed fairtrade cotton canvasg/m², 100% certifi ed fairtrade cotton canvas407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna

ff ffly g yy g y2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x
Maße: 39x41x14cmsions: 39x41x14cmsions: 39x41x14cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize60606060

6060 1010 € 9,95€ 9,95

Fairtrade Cotton Camden Shen ShBavlněná nákupní taškaBavlněná nákupní taškaBavlněná nákupní taškaBavlněná nákupní taška
407g/m², 100% Baumwolle, Canvas, Fairtrade407g/m², 100% fairtrade cotton canvasg/m², 100% fairtrade cotton canvas407g/m², 100% bavlněné plátno407g/m², 100% bavlněné plátno407g/m², 100% bavlněné plátno407g/m², 100% bavlněné plátno
2 Tragebänder, ca. 58cm lang, kann in der Hand oder über der a: a: y gy2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délk
Schulter getragen werden, zertifi zierte Fairtrade Baumwolle, 58cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 13L58cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 13L58cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 158cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 158cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 158cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 1
Maße: 28x38x12 cm, Fassungsvermögen: 13lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize100100100100

100100 2020 € 7,45€ 7,45

k f hJutová nákupní tašktová nákupní taškJutová nákupJutová nákupJutová nákupJutová nákup
310g, 100% cotton canvas front pocket, laminated jute310g, 100% cotton canvas front pocket, laminated jute100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno
Vordertasche mit viel Platz für Veredelung, gewebte Baum-print-friendly big front pocket, cotton carry handles, handleprint-friendly big front pocket, cotton carry handles, handlePřední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná Přední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná Přední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná Přední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná 
woll-Tragegriff e, Tragegriffl  änge: 55cm, Maße: 42x33x19cm, ucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objem: 21lucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objem: 21lg ygucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objemucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objemucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objemucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objem
Fassungsvermögen: 21lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize60606060

60 10 € 4,70

Jute Tasche mit Zugkordele šňůrkoue šňůrkouJute Stuff  Bagute tuJutová taška sJutová taška sJutová taška sJutová taška s
eee100% juta100% juta100% juta100% juta

Doppelter Kordelzug aus Strickj p yj p suresureDvojitá šňůrka z pleteninyDvojitá šňůrka z pleteninyDvojitá šňůrka z pleteninyDvojitá šňůrka z pleteniny
XXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XL

600600600600 100100100100 Kč 69,–Kč 69,–Kč 69,–Kč 69,–

JJTaška z juty „Jumbo“Taška z juty „Jumbo“Taška z juty „Jumbo“Taška z juty „Jumbo“
aterialjutajutalaminátovaná jlaminátovaná jlaminátovaná jlaminátovaná j

Tragegriff e aus Baumwolle Länge: 37cm, Fassungsvermögen: cotton carry handles, handle length: 37cm, capacity: 29l,cotton carry handles, handle length: 37cm, capacity: 29l, 2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry 2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry 2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry 2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry 
29l, Maße: 45x39x21cmdimensions: 45x39x21cmmensions: 45x39x21cm45x39x21cm45x39x21cm45x39x21cm45x39x21cm
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010  115,– 115,– 115,– 115,–

Jute Shopper ClassicJute Shopper ClassicTaška z juty, ClassicTaška z juty, ClassicTaška z juty, ClassicTaška z juty, Classic
-Canvasplátnoplátnolaminátovaná juta, bavlněné plaminátovaná juta, bavlněné plaminátovaná juta, bavlněné plaminátovaná juta, bavlněné p

2 lange Tragegriff e aus Canvas Länge: 60cm, Canvas Seiten-álál2 canvas carry handles, handle length: 60cm, print-friendly canvas carry handles, handle leng2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideá2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideá2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideá2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideá
teile ideal zum Bedrucken, Fassungsvermögen: 21l, Maße:canvas side panels, capacity: 21l, dimensions: 42x33x19cmcanvas side panels, capacity: 21l, dimensions: 42x33x19cmpro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cmpro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cmpro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cmpro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cm
42x33x19cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize60606060

60 10 € 5,75

JJNákupní taškaNákupní taškaNákupní taškaNákupní taška
8% Baumwolleonon72% laminátovaná juta, 28% bavlna72% laminátovaná juta, 28% bavlna72% laminátovaná juta, 28% bavlna72% laminátovaná juta, 28% bavlna

2 dicke Tragegriff e, Länge: 55cm, stabiler Boden, Fassungs-2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozměryiroká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozměryy g yy2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozm2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozm2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozm2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozm
vermögen: 21l, Maße: 42x33x19cm44dimensions: 42x33x19cmimensions: 42x33x19cm42x33x19cm42x33x19cm42x33x19cm42x33x19cm
onesizeonesizeonesizeonesize

60606060 10101010  164,– 164,– 164,– 164,–

Jutová nákupní taškaJutová nákupní taškaJutová nákupní taškaJutová nákupní taška
tt100% laminovaná jut100% laminovaná jut100% laminovaná jut100% laminovaná jut

Griff e aus Baumwolle 55cm lang, laminiertes Jute-Gewebe für b l k k ť d lk l kl k k ť d lkcotton carry handles, handle length: 55cm, size: 42x33x-cotton carry handles, handle length: 55cm, size: 42x33x-bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost: bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikostbavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost: bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost
mehr Stabilität, Maße: 42x33x19cm, Fassungsvermögen: 21l42x33x19cm, objem: 21L42x33x19cm, objem: 21L42x33x19cm, objem42x33x19cm, objem42x33x19cm, objem42x33x19cm, objem
onesizeonesizeonesizeonesize

60606060 10101010 ––129,–129,–129,–129,–
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Westford Mill | W180
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Westford Mill | W801

50..0810
Westford Mill | W810

50.0825
Westford Mill | W825

50.0821
Westford Mill | W821

50.0820
Westford Mill | W820

50.0540
Westford Mill | W540

50.0530
Westford Mill | W530

50.0544
Westford Mill | W544

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwganic Cottanic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi baBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwCottCotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška z bio bavlny
1
2 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x12cm
onesize

150 25  € 4,60/Kč 118,–

aška

 € 5,75/Kč 148,–

EarthAware™ přírodní gymsack

 € 6,75/Kč 173,–

ry: 

 € 2,75/Kč 71,–  € 8,45/Kč 215,–

Z

 € 5,55/Kč 142,–

 € 3,85/Kč 99,–  € 3,20/Kč 82,–  € 3,60/Kč 93,–

Organic Cotton ShopperTaška z bio bavlnyTaška z bio bavlny

2cm2c
dimensions 32x35x12cmoo

EarthAware™ Organic Bag for LifeEarthAware™ přírodní bavlněná taEarthAware™ přírodní bavlněná ta

premium heavyweight fabric, handle length 67cm, can be car-y: y: 
apacity 10l

EarthAware™ přírodní gymsacEarthAware™ přírodní gymsac

premium heavyweight fabric, heavy rope draw cord closure, pevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry:pevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry: 

e eo es e
6060 1010  173,– 173,–

control union certifi ed cotton, heavyweight fabric, zippered Certifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměrCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, ro

onesizeonesize

EarthAware™ Organic Spring ToteLátkový pytlíkátkový pytlík

c ZZ

C y g

v
S – M – LS – M – L

200200 2525 Kč 99,–Kč 99,–

C y

v
XS – S – M – LXS – S – M – L

200200 2525 Kč 82,–Kč 82,–

C y g

hophopTaška z bio bavlnyTaška z bio bavlnyTaška z bio bavlnyTaška z bio bavlny
170g/m², 100% OCS zertifi zierte Bio-Baumwolle170g/m², 100% OCS certifi ed organic cottong/m², 100% OCS certifi ed organic cotton170g/m², 100% bio bavlna170g/m², 100% bio bavlna170g/m², 100% bio bavlna170g/m², 100% bio bavlna

ffdl h h d lk b ldl h h d lk b lg y g g yg y g g2 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x122 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x122 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x122 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x12
ßdimensions 32x35x1dimensions 32x35x1onesizeonesizeonesizeonesize

onesizeonesize150150150150
150150 2525 € 4,60€ 4,60

aaEarthAware™ přírodní bavlněná taEarthAware™ přírodní bavlněná taEarthAware™ přírodní bavlněná taEarthAware™ přírodní bavlněná ta
340g/m², 100% OCS zertifi zierte Bio-Baumwolle, Canvas340g/m², 100% OCS certifi ed organic cotton canvasg/m², 100% OCS certifi ed organic cotton canvas340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno
2 lange Henkel, ca. 67cm lang, hochwertiger, strapazierfähi-22premium heavyweight fabric, handle length 67cm, can be caemium heavyweight fabric, handle length 67cm, can be 2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry
ger Stoff , Maße: 38x42cm, Fassungsvermögen: 10l38x42cm, objem: 10 l38x42cm, objeried by hand or over the shoulder, size 38x42cm, caried by hand or over the shoulder, size 38x42cm, ca38x42cm, objem: 10 l38x42cm, objem: 10 l38x42cm, objem: 10 l38x42cm, objem: 10 l
onesizeonesizeonesizeonesize

60606060 10101010  148,– 148,– 148,– 148,–

EarthAware™ přírodní gymsaEarthAware™ přírodní gymsaEarthAware™ přírodní gymsaEarthAware™ přírodní gymsa
340g/m², 100% OCS zertifi zierte Bio-Baumwolle, Canvas340g/m², 100% OCS certifi ed organic cotton canvasg/m², 100% OCS certifi ed organic cotton canvas340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno340g/m², 100% organické bavlněné plátno

y g ypevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměrypevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměrypevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměrypevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry
werden, strapazierfähiger Stoff , Maße: 37x47cm, Fassungs-size: 37x47cm, capacity: 13lsize: 37x47cm, capacity: 13l37x47cm, objem: 13 l37x47cm, objem: 13 l37x47cm, objem: 13 l37x47cm, objem: 13 l
vermögen: 13lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize60606060

60 10 € 6,75

EarthAware™ Organic Spring TascheEarthAware™ Organic Spring Purseganic Spring PurseEarthAware™ Organic Spring taškaEarthAware™ Organic Spring taškaEarthAware™ Organic Spring taškaEarthAware™ Organic Spring taška
407g/m², 100% gebürstetes Baumwoll-Segeltuch407g/m², 100% brushed cotton canvas407g/m², 100% brushed cotton canvas100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina

fi ffCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměryryCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměrCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměrCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměrCertifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměr
verschluss, Maße: 14,5x11cm, Fassungsvermögen: 0,25lclosure, dimensions: 14,5x11cm, capacity: 0,25lclosure, dimensions: 14,5x11cm, capacity: 0,25l14,5x11cm, objem: 0,25l14,5x11cm, objem: 0,25l14,5x11cm, objem: 0,2514,5x11cm, objem: 0,25
onesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525 Kč 71,–Kč 71,–Kč 71,–Kč 71,–

Stoff beutelLátkový pytLátkový pytLátkový pytLátkový pyt
407g/m², 100% gebürstete Bio-Baumwollleinen407g/m², 100% brushed organic cotton canvasg/m², 100% brushed organic cotton canvas407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina
Kann als Schulter- oder Tragetasche benutzt werden, Trage-can be carried by hand or over the shoulder, handle length:hand or over the shoulder, handle length: Lze nosit na zádech nebo v ruce, dílka popruhů: 63cm,Lze nosit na zádech nebo v ruce, dílka popruhů: 63cm, Lze nosit na zádech nebo v ruce, dílka popruhů: 63cm, Lze nosit na zádech nebo v ruce, dílka popruhů: 63cm, 
griffl  änge: 63cm, Maße: 38x41cm, Fassungsvermögen: 10l63cm, dimensions: 38x41cm, capacity: 10l63cm, dimensions: 38x41cm, capacity: 10lrozměr: 38x41cm, objem do 10 lrozměr: 38x41cm, objem do 10 lrozměr: 38x41cm, objem do 10 lrozměr: 38x41cm, objem do 10 l
onesizeonesizeonesizeonesize

60606060 10101010  215,– 215,– 215,– 215,–

EarthAware™ Organic Spring Wristletganic Spring WristletEarthAware™ organická taštičkaEarthAware™ organická taštičkaEarthAware™ organická taštičkaEarthAware™ organická taštička
407g/m², 100% gebürstete Bio-Baumwollleinen407g/m², 100% brushed organic cotton canvasg/m², 100% brushed organic cotton canvas407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina
Reißverschluss, Handgelenkband, Tragegriffl  änge: 15cmzip, wristband, handle length: 15cmnd, handle length: 15cmZip, páska na zápěstí, délka: 15 cmZip, páska na zápěstí, délka: 15 cmZip, páska na zápěstí, délka: 15 cmZip, páska na zápěstí, délka: 15 cm
S – LS – LS – LS – L

160160160160 20202020  142,– 142,– 142,– 142,–

scheCanvas Accessoire taškaCanvas Accessoire taškaCanvas Accessoire tašCanvas Accessoire tašCanvas Accessoire tašCanvas Accessoire taš
407g/m², 100% gebürstetes Baumwoll-Segeltuch407g/m², 100% brushed cotton canvas407g/m², 100% brushed cotton canvas100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina
Metallreißverschluss im Vintage-Stil, multifunktionell ein-Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční použitívý zip ve vintage stylu, multifunkční použitívintage style metal zip, multi-purpose usevintage style metal zip, multi-Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční 
setzbarS – M –S – M –S – M –S – M –
S – M – L200200200200

200 25 € 3,85

heCanvas Accessory PouchCanvas Accessory PouchCanvas taškaCanvas taškaCanvas taškaCanvas taška
407g/m², 100% gebürstetes Baumwoll-Segeltuchtovinatovina407g/m², 100% česaná bavlněná placht407g/m², 100% česaná bavlněná placht407g/m², 100% česaná bavlněná placht407g/m², 100% česaná bavlněná plach
Metallreißverschluss im Vintage-Stil, multifunktionell ein-Kovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkční použitívý zip ve „vintage“ stylu, multifunkční použitívintage style metal zip, multi-purpose usevintage style metal zip, multi-Kovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkčnKovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkčnKovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkčnKovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkčn
setzbarXS – S –XS – S –XS – S –XS – S
XS – S – M – L200200200200 25252525

200 25 € 3,20

scheCanvas Accessoires taškaCanvas Accessoires taškaCanvas Accessoires taCanvas Accessoires taCanvas Accessoires taCanvas Accessoires ta
407g/m², 100% gebürstetes Baumwoll-Segeltuch407g/m², 100% brushed cotton canvas407g/m², 100% brushed cotton canvas100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina100% česaná bavlněná plachtovina
Verfügbar in zwei Größen (M und L), Reißverschlussavailable in two sizes (M and L), zippered closureavailable in two sizes (M and L), zippered closureDostupné ve dvou velikostech (M a L), zipDostupné ve dvou velikostech (M a L), zipDostupné ve dvou velikostech (M a L), zipDostupné ve dvou velikostech (M a L), zip
M – LM – LM – LM – L

160160160160 20202020 Kč 93,–Kč 93,–Kč 93,–Kč 93,–
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Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna

onesize
 € 3,10/Kč 80,–

Premium bavlněný pytlík na tělocvik
200g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vnějších

m, objem: 12l

 € 3,95/Kč 102,–  € 3,95/Kč 102,–

XS – S – M – L – XL
300 50  € 3,–/Kč 77,–

Bio-bavlněná taška se stahovací šňůrkou

J

 € 2,10/Kč 54,–  € 2,10/Kč 54,–

 € 1,60/Kč 41,–
 € 5,90/Kč 151,–  € 3,20/Kč 82,–

Cotton ToteBavlněná taBavlněná ta

onesizeonesizeonesize
150150 2525 Kč 80,–Kč 80,–

Premium bavlněný pytlíkPremium bavlněný pytlík

rope draw cord closure, external cord attachments for ease of Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vnějšíchUzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vnějších
, , p yj p j , yj , y

onesizeonesize
100100 2525  102,– 102,–

Cotton Bag

cMM

onesizee e

Cotton Stuff  BagBavlněný pytlíkBavlněný pytlík

double draw cord closure, premium cotton for enhanced 
d rabilitXS – S – MXS – S – 

O
ft

self fabric double draw cord closureJJ

T

t

d
onesizeonesize

400400 5050 Kč 41,–Kč 41,–

n-
s33

a C tt ag

n-
s33

BaumwolltascheBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taBavlněná taBavlněná taBavlněná ta
106g, 200g/m², 100% Baumwolleb l% b l CottonCotton200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna
Tragegriffl  änge 67cm, Maße: 38x42cm, Fassungsvermögen: handle length: 67cm, dimensions: 38x42cm, capacity: 10lhandle length: 67cm, dimensions: 38x42cm, capacity: 10lDélka ucha 67 cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10lDélka ucha 67 cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10lDélka ucha 67 cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10lDélka ucha 67 cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10l
10loneoneoneone
onesize150150150150

150 25 € 3,10

Premium bavlněný pytlík na těium bavlněný pytlík na těPremium bavlněný pytlíkPremium bavlněný pytlíkPremium bavlněný pytlíkPremium bavlněný pytlík
120g, 200g/m², 100% Baumwolle% b l% b l120g, 200g/m², 100% cottong, 200g/m², 100% cotton200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna200g/m², 100% bavlna

g g gp p yp pd d l l d h fdUzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky naUzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky naUzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky naUzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky n
Außenkanten zur leichteren Dekoration, Maße: 37x46cm, krajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46cm, objem: jích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46cm, objem: ddkrajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46ckrajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46ckrajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46ckrajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46c
Fassungsvermögen: 12lonesizeonesizeonesizeonesize
onesize100100100100

100 25 € 3,95

ascheBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taBavlněná taBavlněná taBavlněná ta
200g/m², 100% Baumwolle% b l200g/m², 100% cotton200g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Kann als Schulter- oder Tragetasche benutzt werden, Trage-can be carried by hand or over the shoulder, handle length: hand or over the shoulder, handle length: Může se použít jako taška přes rameno nebo taška, délkaMůže se použít jako taška přes rameno nebo taška, délka Může se použít jako taška přes rameno nebo taška, délka Může se použít jako taška přes rameno nebo taška, délka 
griffl  änge: 58cm, Maße: 35x39x13,5, Fassungsvermögen: 18lucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18lha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18l58cm, dimensions: 35x39x13,5, capacity: 18l58cm, ducha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18ucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18ucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18ucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525  102,– 102,– 102,– 102,–

aggBavlněný pytlíkBavlněný pytlíkBavlněný pytlíkBavlněný pytlík
200g/m², 100% Baumwolleb l200g/m², 100% cotton200g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Doppelter Kordelzug, Premium-Baumwolle für verbessertej p p pj pdouble draw cord closure, premium cotton for enhanced  draw cord closure, premium cotton for enhanced Dvojitá šňůrka, prémiová bavlna pro lepší životnostDvojitá šňůrka, prémiová bavlna pro lepší životnostDvojitá šňůrka, prémiová bavlna pro lepší životnostDvojitá šňůrka, prémiová bavlna pro lepší životnost

erM –M –d rabilitdurabilityXS – S – MXS – S – MXS – S – MXS – S – M
XS – S – M – L – XLXS – S – M – L – XL300300300300 50505050

300300 5050 € 3,–€ 3,–

au tasc e t ug decí šňůcí šňůO ga c C tt a C d agga c Cotto a Co d aBio-bavlněná taška se stahovacBio-bavlněná taška se stahovacBio-bavlněná taška se stahovacBio-bavlněná taška se stahovac
115g/m², 100% weiche Bio-Baumwolle115g/m², 100% Soft  Organic Cottong/m², 100% Soft  Organic Cotton115g/m², 100% měkká Bio-bavlna115g/m², 100% měkká Bio-bavlna115g/m², 100% měkká Bio-bavlna115g/m², 100% měkká Bio-bavlna

a b ge de ug au cself fabric double draw cord closfabric double draw cord closJednobarevná stahovací šňůraJednobarevná stahovací šňůraJednobarevná stahovací šňůraJednobarevná stahovací šňůra
XS – S – M – LXS – S – M – LXS – S – M – LXS – S – M – L

400400400400 50505050 Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–

GeschirrtuchUtě aUtěTea TowelTea TowelUtěrkaUtěrkaUtěrkaUtěrka
170g/m², 100% Baumwolleb l170g/m², 100% cotton70g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

elelTear-Away LabeTear-Away LabeTear-Away LabeTear-Away Labe
onesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525 Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–

Mini TragetascheMini taškaini taškaagagMini taškMini taškMini taškMini tašk
140g/m², 100% Baumwolle% b l140g/m², 100% cotton40g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Maße: 26x32,5cm, Tragegriffl  änge: 30cm, Fassungsvermögen: dimensions: 26x32,5cm, handle length: 30cm, capacity: 4ldimensions: 26x32,5cm, handle length: 30cm, capacity: 4lRozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4lRozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4lRozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4lRozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4l
4lonononon
onesize400400400400

400 50 € 1,60

Canvas Classic ShopperCanvas Classic ShopperKlasická plátěná taškaKlasická plátěná taškaKlasická plátěná taškaKlasická plátěná taška
270g/m², 100% Baumwoll Canvas% b l%270g/m², 100% cotton canvasg/m², 100% cotton canvas270g/m², 100% bavlna270g/m², 100% bavlna270g/m², 100% bavlna270g/m², 100% bavlna

ff2 long carrying handles (length 58cm), capacity: 26l, dimeg carrying handles (length 58cm), capacity: 26l, dime2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry 2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry 2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry 2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry 
Maße: 39x42x13cmsion 39x42x13cm13cm39x42x13cm39x42x13cm39x42x13cm39x42x13cm
onesizeonesizeonesizeonesize

80808080 20202020  151,– 151,– 151,– 151,–

TascheMaxi bavlněná taškai bavlněná taškaMaxi bavlněná taMaxi bavlněná taMaxi bavlněná taMaxi bavlněná ta
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna

ff2 long carrying handles (length 58cm), capacity: 18l dimeg carrying handles (length 58cm), capacity: 18l dime2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry 2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry
Maße: 35x39x13,5cmsions: 35x39x13,5cm3,5cm35x39x13,5cm35x39x13,5cm35x39x13,5cm35x39x13,5cm
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525 Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–
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50 010150.010150 0101
Westford Mill | W101

50.101S
Westford Mill | W101S

0 010350.01030 0103
Westford Mill | W103

50 011050.011050 0110
Westford Mill | W110

550.01155
Westford Mill | W115

50.0107
Westford Mill | W107

g

onesize
€ 2,05/Kč 52,–

t

€ 1,90/Kč 49,–

€ 1,25/Kč 32,–, / ,

a ě ý gy sac

š

€ 3,10/Kč 80,–

- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l
XXS – XS – S – M – L – XL

500 100 € 2,05/Kč 52,–

Bavlněná taška s dlouhým uchem

rozměry: 34x40 cm

€ 2,10/Kč 54,–

Bag for Life - Long Handlesa ě á taš aa ě á ta

can be carried by hand or over the shoulder, handle length: 67cm, capaci-bavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litrů,bavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litrů, 
trr

Bag for Life - Short HandlesPromo taška - krátké rukojetromo taška - krátké rukoje

skk

Cotton Party Bag for LifeBavlněná párty taškaBavlněná párty taš CBavlněný gymsaBavlněný gyms

Cotton Stuff  BagBavlněný batohBavlněný batoh

cotton stuff  bag, rope draw cord closure, size/dimensions/capacity: XXS - rr

C

self fabric shoulder strap, handle length: 118cm, capacity: 8l, dimensions:
3

Bag for Life - LoBag for Life - LoBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taškaBavlněná taška
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlnag/m², 100% bavlna11140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna

l h l d h d fflcan be carried by hand or over the shoulder, handle length: 67cm, capover the shoulder, handle length: 67bavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litbavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litbavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litbavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 lit
Fassungsvermögen: 10l, Maße: 38x42cmyyty: 10l, dimensions: 38x42cms: 38x42cmrozměry: 38x42cmrozměry: 38x42cmrozměry: 38x42cmrozměry: 38x42cm
onesizeonesionesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525 Kč 52,–Kč 52,–Kč 52,–Kč 52,–

HenkeltiiPromo taška - krátké rukojetPromo taška - krátké rukojetPromo taška - krátké rukojetPromo taška - krátké rukojet
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna
Kurze Henkel, ca. 40cm lang, Maße: 38x42cm, Fassungsvermögen: 10lshort handles, length: 40cm, size: 38x42cm, capacity: 10lm, size: 38x42cm, capacity: 10lkrátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cmkrátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cmkrátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cmkrátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cm
onesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525 Kč 49,–Kč 49,–Kč 49,–Kč 49,–

LLBavlněná párty taškaBavlněná párty taškaBavlněná párty taškaBavlněná párty taška
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna
2 kurze Henkel, Länge 25cm, Fassungsvermögen: 2,5l, Maße: 19x25cm2 short handles, 25cm length, capacity: 2,5l, dimensions: 19x25 cmandles, 25cm length, capacity: 2,5l, dimensions: 19x25 cm2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm
onesizeonesizeonesizeonesize

400400400400 50505050 Kč 32,–Kč 32,–Kč 32,–Kč 32,–,

eutelBavlněný gymsacěný gymsacBavlněný gymsaBavlněný gymsaBavlněný gymsaBavlněný gymsa
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna
Mit Kordel, als Rucksack tragbar, Fassungsvermögen: 12l, Maße: 37x46cmšňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12lšrope draw cord closure, size: 37x46cm, capacity: 12l 37x46cm, capacity: 12lšňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12lšňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12lšňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12lšňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12l
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525 Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–

lien BeutelagagBavlněný batohBavlněný batohBavlněný batohBavlněný batoh
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna
Kordelzug, in 6 Größen erhältlich, Größe/Maße/Fassungsvermögen: XXS - cotton stuff  bag, rope draw cord closure, size/dimensions/capacity: XXS - on stuff  bag, rope draw cord closure, size/dimensions/capacity: XXS - rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cm rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cmrozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cmrozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30c
10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cm - 3l, M - 30x45cm - 8l,5cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cm - 3l, M - 30x45cm - 8l,- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l
L - 40x50cm - 14l, XL - 49x75cm - 38lL - 40x50cm - 14l, XL - 49x75cm - 38lXXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XL
XXS – XS – S – M – L – XLXXS – XS – S – M – L – XL500500500500 100100100100

500500 100100 € 2,05€ 2,05

gdloudloug gBavlněná taška s Bavlněná taška s Bavlněná taška sBavlněná taška s
140g/m², 100% Baumwolle140g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna140g/m², 100% bavlna
self fabric shoulder strap, handle length: 118cm, capacity: 8l, dimensionself fabric shoulder strap, handle length: 118cm, capacity: 8l, dimensionbavlněná taška s dlouhým uchem, ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů,bavlněná taška s dlouhým uchem, ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů, bavlněná taška s dlouhým uchem, ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů, bavlněná taška s dlouhým uchem, ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů, 

ßrozměry: 34x40 změry: 34x40 33rozměry: rozměry: rozměry: rozměry: 
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 25252525 Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–
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80.0200 
Cotton Bag

80.0201 
Long Cotton Bag

80.1122 
100 Polybags 22x31

80.1125
1100 Polybags 25x35

00 80.1130
lylybags 30x40100 Poly

80.1225 
50 Mailing Bags 25x35

80.1234 
50 Mailing Bags 34x45

80.1251 
25 Mailing Bags 51x60

80.1350 
20 Quick Packk Box 344x2x25x5 13

88080 1.1360 
26x25200020 Quick Pacckk Boox 40x2

80.1460 Packaging
Tape 50mm width

80.1531 1 100 
Document Envelopes

80 1613 80.1613 
Stretch Film

.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

80.0200 Cotton Bag
Bavlněná taška s krátkým uchem
110g/m , 100% b
ucho je dlouhé 35 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42
c

250  € 1,50/Kč 40,–

80.0201 Long Cotton Bag
Bavlněná taška s 
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 80 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42
c

250  € 1,60/Kč 42,–

Sáčky - 100 ks
Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
odnímatelným ochranným proužkem

1

80.1125 100 Polybags 25x35
Sáčky - 100 ks

1

80.1130 100 Polybags 30x40
Sáčky - 100 ks

1000 100

80 1225 50 Mailing Bags 25x35
cyklovaný obal

Neprůhledný obalový sáček, s lepicím uzávěrem, voděodolný
500 50

80 1234 50 Mailing Bags 25x35
Recyklovaný obal

500 50

80 1251 25 Mailing Bags 51x60
Obalový sáček se

obalový sáček se záhybem na dně (šířka 120
é svařované spoje, odolný proti

roztrhnutí a vodě (postřik)
100 25

80 1350
20 Quick Pack Box 34x25x13
Zesílené dno, trhací pásky, 1-vrstvá vlnitá lepenka, nosnost
d

20

80 1360
20 Quick Pack Box 40x26x25
Kartony s lepicím uzávěrem

20

80 1460
Packaging Tape 50mm width

, odolná proti 
ch

36 6

80.1531 100 Document Envelopes
y y

ochranS
p

1000 100

80.1613 Stretch Film
S

,
jednostranná ochrana zabezpečuje proto slepení více palet

11011 g/m , 100%g/m , 100% tton Bag
ýý

bavlnabavlna
Sucho je dlouhé 35 cm a širokucho je dlouhé 35 cm a širok
110g/m², 100% cottoncm
short handles: 35x2,5cm, size: 38x42cm, capacity: 26l2505 € 1 50/€ 1 50/

250 € 1,50

BavBa lněná taška slněná taška g gdlouhým uchemdlouhý
n Bag110g/m², 100% bavlna110g/m², 100% bavlna

ucho je dlouhé 80 cm a ho je dlouhé 80 cm 
long handles: 80x2,5cm, size: 38x42cmcmcm

0250250 Kč 42,–Kč 42,–

280 112280 1122 100 Polybags 22x31100 Polybags 22x31100 Polybags 22x31
1Sáčky - 100 kSáčky - 100 k

re, repositionable Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek sVysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
h i i i iodnímatelným ochrannýodnímatelným ochranný
100010001000 100100100

5 80.112580.1125 100 Polybags 25x35100 Polybags 25x35100 Polybags 25x35
0 P l bSáčky - 100 kSáčky - 100 k
100010001000 100100100

0 80.113080.1130 100 Polybags 30x40100 Polybags 30x40100 Polybags 30x40
0 P l bSáčky - 100 kSáčky - 100 k
100010001000 100100100

ReRe yklovaný obayklovaný ob 50 Mailing Bags 25x35lový sáčeklový sáček
Mailing BagsNeprůhledný oNeprůhledný o

aque, self-seal strip, water repellent,500500 5050
500 50

ReRe yklovaný obayklovaný oba50 Mailing Bags 34x45
g gg g

lový sáčeklový sáček
ailing Bag500500 5050
500 50

ObObalový sáček salový sáček s ng Bags 51x60
g gg

záhybem na dnězáhybem na dn
MNeprůhledný oNeprůhledný o
omm), lepicí uzávěr, zesílené svařované spoje, odolný protimm), lepicí uzávěr, zesílené svařované spoje, odolný proti
wroztrhnutí a voroztrhnutí a vo

100100 2525

Z 80 1350
20 Quick Pack Box 34x25x13

p
do 10 kgdo 10 kg
Postal boxes with adhesive strip2020
tear-strip, single wall

2088
00

KaKa 80 13600 Qu c0 Qu c
tony s lepicímtony s lepicím

20 Quick Pack Box 40x26x25
y pp

2020
Postal boxes with adhesive strip

20

80 1460g gg g
Packaging Tape 50mm width5 kg,5 kg,

w Noise Packaging Tapehladu a vlhkostihladu a vlhkostichch
w noise dispensing, works well in cold and damp environ-lo 3636 66
entsm

36880 10 1655

SS 80 1531ochraochr 100 Document Envelopes
y

na proti prachu, nečistotám a vlhkosti, sa proti prachu, nečistotám a vlhkosti, s
rinted Document Envelopesopisemopisempopo
dhesive, resistant to dust and moisturead 10001000 100100

1000 100

StSt 80 1613 St t h Fil
S
tear and puncture resistant fi lm, adhesive coatingjednostranná ochrana zabezpečuje proto slepení vjednostranná ochrana zabezpečuje proto slepení v

BavBav80 020080.0200 80.0200
lněná taška slněná taška sCotton BagCotton BagCotton Bag

krátkým uchemkrátkým uchem
umwolltasche0g/m² 100% b0g/m² 100%1101101111 80 020080 0200g/m² 100%g/m² 100%g/m² 100%g/m² 100% CotCotbavlnbavlnbavlnbavln

110g/m² 100% Baumwolle
g

kkSh H dl d C BSh H dl d C Bucho je dlouhé 35 cm a širokucho je dlouhé 35 cm a širokucho je dlouhé 35 cm a širokucho je dlouhé 35 cm a širok
Kurze Henkel: ca. 35x2,5cm, Maße: 38x42cm, Fassungsver-

j y yj
110g/m², 100% cotton110g/m², 100% cottoncmcmcmcm

ö 26lshort handlshort handl25025022
250250250 € 1,50€ 1,50€ 1,50

BavBavBavBav80 020180.0201 80.0201
80 020180 0201lněná taška slněná taškalněná taškalněná taška

Long Cotton BagLong Cotton B
Long Cotton BagLong Cotton Bag

g ggg gg
dlouhým uchemdlouhým uchemdlouhým uchemdlouhým uchem

B llt h lL H dl d CL H dl d C110g/m², 100% bavln110g/m², 100% bavln110g/m², 100% bavln110g/m², 100% bavln
110g/m² 100% Baumwolle

g
širokširok110 / ² 100%110 / ² 100%ucho je dlouhé 80 cm aucho je dlouhé 80 cm aucho je dlouhé 80 cm aucho je dlouhé 80 cm a

Lange Henkel: ca. 80x2,5cm, Maße: 38x42cm
jj

long handles: 80x2,5cm, size: 38x42cmlong handles: 80x2,5cm, size: 38x42cmcmcmcmcm
250250250250250250250 € 1 60€ 1 60€ 1 60Kč 42 –Kč 42 –Kč 42 –Kč 42 –

80.1122 100 Polybags 22x31
100 Polybeutel

80 1122180 112280 11221Hochglänzend, mit Belüft ungsloch, 3,7cm breite Klebever-80.1122 80.112 100 Polybags 22x31y g
ksk

80.112280.112280.11280.112 100 Polybags 22x31100 Polybags 22x31100 Polybags 22x310 Polybags 22x31
100 P l b100 P l bSáčky 100 kSáčky 100 kSáčky 100 kSáčk 100 kschlussleiste mit abziehbarem SchutzstreifenSáčky  100 ksSáčky  100 ksSáčky  100 kSáčky  100 kSáčky  100 káčky  100 
i h l i f d d ii h l i f d d ik l k 3 kk l k 3 kk l k 3 kk l k 3 k
dhdhodnodnodnodn1000h iinímatenímateímateímate nýnýnýný 100m ocm ocm ocm oc

80.1125 000000 10010000000000 100100 100 Polybags 25x35
100 Polybeutel80 112580 112580 112580 112580 112580 1125
SS1010SáčSáčSáčSáč10000 P l0 P lčky -čky -ky -ky - bb00000000100kskskkkk

80.1130 000000 10010000000000 100100000 100 Polybags 30x40
100 Polybeutel80 113080 113080 113080 113080 113080 1130
SS1010SáčSáčSáčSáč10000 P l0 P lčky -čky -ky -ky - bb00000000100kskskkkk

80.1225 50 Mailing Bags 25x35
Recycling-Versandbeutel80 122580 1225 50 M50 MBlickdichter Versandbeutel, mit Haft klebeverschluss, wasser-80.1225 80.122 50 Mailing Bags 25x3550 Mailing Bags 25x35

kl ý b lkl ý bRR 80 122580 1225kl ý bkl ý bkl ý bkl ý b 50 Mailing Bags 25x3550 Mailing Bags 25x35
g gg gg gg g

l ý áč kl ý áč kl ý áč kl ý áč kabweisendRecyklovaRecyklovaReReRR yklovayklovaklovaklova
M ili BM ili Bůhl důhl důhl důhl d
opaopa500aqueaque00000000 sese 50f-sf-s000

80.1234 80 123480 1234
50000 5050

50 Mailing Bags 34x4550 Mailing Bags 25x3550 Mailing Bags 25x35Recycling-Versan80.1234 80.12 50 M50 M
cyklovaný obalc klo aný obalReRe 80 123480 1234yklovaný obayklovaný obyklovaný obaklo aný ob 50 M50 Mlový sáčlový sáčl ý áčý áč

MaMa500ilingiling00000000 BaBa50
0gsgs0000

80.1251 80 125180 1251
50000 505

25 Mailing Bags 51x6025 Mailing Bags 51x6025 Mailing Bags 51x60Versandbeutel mi80.1251 0.125 25 Mailin25 Mailin
Ob l ý áč kb l ý áč kObObObOb 80 125180 1251l ý áč kl ý áč kl ý áč kl ý áč k 25 Mailin25 Mailináh báh báh báh bBlickdichter Versandbeutel mit Blockboden (Falte 120mm), Obalový sáček seObalový sáček se

b l ý áč k áh b d ě (šířk 120b l ý áč k áh b d ě (šířk 120
ObObObObalový sáček slový sáček sový sáčeový sáče 25 Mailing Bags 51x6025 Mailing Bags 51x60 záhybem na dně záhybem na dn záhybem na dnězáhybem na dn
M ili BM ili BN ůhl d ýN ůhl d ýůhl důhl dmit Haft klebeverschluss, verstärkte Schweißnähte, reißfest Neprůhledný obalový sáček se záhybem na dně (šířka 120Neprůhledný obalový sáček se záhybem na dně (šířka 120 MNeprůhledný oNeprůhledný oNeprůhledný oeprůhledný

lf l i i f d ld i dlf l i i f d ld i d) l i í á ě íl é ř é j d l ý ti) l i í á ě íl é ř é j d l ý ti) l i í á ě íl é ř é j d l ý tiá ě íl é ř é j d l ý tiund spritzwassergeschützt), p ,), p ,
dě (postřik)dě (postřik)

omm), lepicí uzávěr, zesílenémm), lepicí uzávěr, zesílenmm), lepicí uzávěr, zesílenémm), lepicí uzávěr, ze
water repellentllro trhn tí a oro trhn tí a ot h tíh

10010010010010000
25252522

80.1350 
20 Quick Pack Box 34x25x1380.1350 80.1350 
20 Q i k P k B 34 25 13QK20 Quick Pack Box 3420 Quick Pack Box 34
Verstärkter Automatikboden, Aufreißstreifen, 1- welliger Kartony s lepicím uzávěremKartony s lepicím uzávěremKaKaKaKa 80 1350tony s lepicímtony s lepicímtony s lepicítony s lepicí
Karton bis zu 10kg belastbarZesílené dno, trhací pásky, 1-Zesílené dno, trhací pásky, 1-ZesZesZesZe 80 13500 1350lené dno trhalené dno trhlené dno trhené dno trh

i k ki k
p yp

dddo dodo do 20QQ1010101

teatea 80.1360 strip, single wstrip, single 

20 Quick Pack Box 40x26x2580.1360 80.1360 
20 Q i k P k B 40 26 25Q

22888800
K20 Quick Pack Box 4020 Quick Pack Box 40202020200 Quick P0 Quick P0 Quick P0 Quick P
KarKar
202

rtorto
0 Q0 Q

80.1460 2020

Packaging Tape 50mm width80.1460 80.1460 
P k i T 50 id hi TGPackaging Tape 50mm Packaging Tape 50mm PaPaPaPackaging Tckaging ckagingckaging
Geräuscharmes Abrollen, für Kartonagen bis ca. 35kg, wider-Nehlučná balicí páskaNehlučná balicí páskaNeNeNeNe 80 1460hlučná balicíhlučná balicíhlučná balicíhlučná balicí

k i id h
p

sNNNP k i T 50 idk i T 50Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35NeNeNN
cchlhlhlhlchchchch 36aduadaduad ssa va va va v6eelhlhlhlh

eemm 80.1531 ntsts 100 Document Envelopes
100 D E lE ldruckte Dokum80.1531 80.1531 100 Docu100 Docu3388880 10 10 10 155

utz Staub und Nässe, mitSotištěné tašky na dokumentyotištěné tašky na dokumentyPoPo
eschrift ungamolepicí, omolepicí, oamamamamSaSaSaSa 80 1580olepicí, oolepicí, oolepicí, oolepicí, o

ppopopopoppopopopo 1000nted nted pisempisempisempisemDocDoc100umeume

80.1613 000000 100100 Stretch Film
nd-Strechfolie80.1613 80.1613 SS

eißfest und widerstandsfähig, schützt vor Staub und reretrtrtrtrStStStSt 80.1613 80.1613 ečová fólieečová fólieečová fólieečová fólie Stretch FilmStretch Film
Schmutz, einseitige Haft ung verhindert AneinanderklebenScOdolná proti roztržení, chrání před nečistotami a prachem,dolná proti roztržení, chrání před nečistotami a prachem,OddSS dolná proti dolná proti dolná proti dolná proti OdOdOdOd
jednostranná ochrjednostranná ochrjednostranná ochrjednostranná ochr
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02.0900
James & Nicholson | JN 900

0202022.0.00095959 00
James & Nichcholololsosonn || JNJN 950

02.0951
James & Nicholson | JN 951

02.0958
James & Nicholson | JN 958

02.0959
James & Nicholson | JN 959N

02.0953
James & Nicholson | JN 953

28.039X
Result Winter Essentials | R039X

202.09542.0954
sJames & Nicholson | JN 954s &

02.0955
James & Nicholson | JN 955ls

Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa fl eece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

The indicated prices are orientation prices. For eff ective prices please refer to our price list.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.U d é j i č í K k é í jd k ál íDie angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p r price list.r price listUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová deka
260g/m², 100% polyester
fl
údržbu, rozměry: rozložená - 130x180cm, složená na polštář 
- (40x40cm)
onesize

20 1  € 16,40/Kč 420,–

240g/m², 100% polyester, mikrofl eece
f fl

 € 12,40/Kč 320,–

kna
200g/m², 100% polyester, mikrofl eece

onesize
20 1  € 13,10/Kč 335,–

Pruhovaná fl eecová deka

onesize
 € 9,50/Kč 245,–

Kostkovaná fl eecová deka

 € 9,50/Kč 245,–

Pikniková fl eecová deka

alit do

onesize
24 1  € 18,60/Kč 480,–

Přikrývka

teriálu, hmotnost:
rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pračce

 € 21,–/Kč 540,–

v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200

 € 15,–/Kč 385,–

onesize
10 1  € 28,20/Kč 725,–

ed as 
a cushion: 40x40cm, enfolded 130x180cm180cm, 180cm, 

etFleecová dekaFleecová deka

f flf fl
onesizeonesize

2020 11 Kč 320,–Kč 320,–

Microfi bre Fleece Blanketákák

wrapped rolls, size: 160x120cmo
onesize2020

20 1 € 13,10

dee

srr
onesizeonesize

2424 11  245,– 245,–

eece a et C ec edKostkovaná fl eecová deá de

hrr
onesizeonesize

2424 11  245,– 245,–

Pikniková fl eecová de

bl ft fl bl k f d d aa
with PVC, fastens into a neat package with carry handle, size:balíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cmbalíčku s ru

erm Blanket
pilling polyester fl eece300g/m², 100% fl eece

luxury feel and soft  touch, washable, extremely warm, contrast přikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přede-ývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přede-
teriálu, hmotnostteriálu, hmotnost

for embroidery and transfer, size: 175x140cm780 g, rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pra780 g, rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pra
onesizeonesize

2020 55 –540,–540,–

etFleecová dekaFleecová deka

vv

et
440g/m², 100% polyester, laminated back made of sherpa
fl eecerr

 size: 130x180cmonesizenesize

Fleece Decke mit HülleFleece Blanketeece BlanketFleecová dekaFleecová dekaFleecová dekaFleecová deka
260g/m², 100% Polyester260g/m², 100% polyesterg/m², 100% polyester260g/m², 100% polyester260g/m², 100% polyester260g/m², 100% polyester260g/m², 100% polyester
Wärmeisolierend und pfl egeleicht, Maße: als Kissen gefaltetflflmicro fl eece, thermal insulation and easy-care, size: folded aermal insulation and easy-care, size: folded afl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na 
a cushion: 40x40cm, enfolded 130xa cushion: 40x40cúdržbu, rozměry: rozložená - 130x1údržbu, rozměry: rozložená - 130x1údržbu, rozměry: rozložená - 130x1údržbu, rozměry: rozložená - 130x1
onesizeonesize- (40x4- (40x4- (40x4- (40x4
oneoneoneone2020esizesizesizesizeeee 11 € 16,40€ 16,40

Fleecová dekFleecová dekFleecová dekFleecová dek
240g/m², 100% Polyester, Antipilling Fleecer, mikrofl eecer, mikrofl eece240g/m², 100% polyester,240g/m², 100% polyester,240g/m², 100% polyester,240g/m², 100% polyester,
Vielseitig verwendbare Fleecedecke, Maße: 130x170cm, Lie-multifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cmmultifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cmmultifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cmultifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cmultifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cmultifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 c
ferung als dekoratives Geschenkpäckchen mit Satin-Webbandonesizeonesizeonesizeonesize
onesize20202020

20 1 € 12,40

Microfi bre Fleece BlankeMicrofi bre Fleece BlankeFleecová deka z mikrovláFleecová deka z mikrovláFleecová deka z mikrovláFleecová deka z mikrovlá
,r200g/m², 100% polyester,200g/m², 100% polyester,200g/m², 100% polyester,200g/m², 100% polyester,

Weiche und vielseitig verwendbare Fleecedecke, Lieferung als fl uff y, versatile fl eece blanket, supplied as decorative gift fl uff y, versatile fl eece blanket, supplied as decorative gift univerzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cmuniverzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cmuniverzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cmuniverzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cm
tiv zusammengerolltes Geschenkpäckchen mit Bande-onesizewrapped rolls, size: 160x120cmwrapped rolls, size: 160x120cmonesizeonesizeonesizeonesize

role, Maße: 160x120cm11onesizeonesize20202020
onesize2020

20 1 € 13,10

gflfl deece a et t pedeece a et t pedPruhovaná fl eecová dePruhovaná fl eecová dePruhovaná fl eecová dePruhovaná fl eecová de
200g/m², 100% Polyester200g/m², 100% polyesterg/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester
Beidseitig bedruckt, Streifendesign, gesäumte Enden, Maße:stripe design, hemmed edges, size: 130x170cmstripe design, hemmed edges, size: 130x170cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cm
130x170cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize24242424

24 1 € 9,50

eece a et C eceece a et C ecKostkovaná fl eecováKostkovaná fl eecováKostkovaná fl eecováKostkovaná fl eecová
200g/m², 100% Polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester200g/m², 100% polyester
Beidseitig bedruckt, Karo-Design, gesäumte Enden, Maße: hemmed edges, size: 130x170cmmmed edges, size: 130x170cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cmrozměry: 130x170 cm
130x170cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize24242424

24 1 € 9,50

c c eece ec eekekPikniková fl eecová dePikniková fl eecová dePikniková fl eecová dePikniková fl eecová de
160g/m², 100% Polyesterrr160g/m², 100% polyester160g/m², 100% polyester160g/m², 100% polyester160g/m², 100% polyester
Tragbare Picknickdecke aus weichem Fleece, wasserfeste spodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbaspod bl ft fl bl k f d df dspodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbaspodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbaspodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbaspodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sba
with PVC, fastens into a neat package with carry handle, sizea neat package with carry handle, sizebalíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cmbalíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cmbalíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cmbalíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cm
(als Tragevorrichtung), Maße: 130x150cmonesizeonesize130x150cm130x150cmonesizeonesizeonesizenesize
onesizeonesize24242424

2424 11 € 18,60€ 18,60

erm Berm BPřikrývkaPřikrývkaPřikrývkaPřikrývka
300g/m², 100% anti-pilling polyester fl eeceg/m², 100% anti-pilling polyester fl eece300g/m², 100% fl eece300g/m², 100% fl eece300g/m², 100% fl eece300g/m², 100% fl eece
G f ftf l d ft h h bl lpřikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přepřikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přepřikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přepřikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná pře
Lieferung in Banderole, Maße: 175x140cmvším pro výšivku, z měkkého a teplého matk kk hgvším pro výšivku, z měkkého a teplého matvším pro výšivku, z měkkého a teplého matvším pro výšivku, z měkkého a teplého matvším pro výšivku, z měkkého a teplého mat
o es eggff780 g, 780 g, 780 g, 780 g, 
oneoneoneone20esizesizesizesizeeee 5 € 21,–

Fleecová dekFleecová dekFleecová dekFleecová dek
210g/m², 100% Polyester210g/m², 100% polyester210g/m², 100% polyester210g/m², 100% polyester210g/m², 100% polyester

d h b h fi k kd h b h fi k kimprinted on both sides with graphic design, in interior trendd on both sides with graphic design, in interior trendv módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200 v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200 v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200
farben, gekettelte Kante, Maße: 150x200cmcolours, looped, Size: 150x200cmcolours, looped, Size: 150x200cmcmcmcmcm
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 1111 ––385,–385,–385,–385,–

Velours Blankeelours BlankeVelurová dekaVelurová dekaVelurová dekaVelurová deka
440g/m², 100% polyester,g/m², 100% polyester,440g/m², 100% polyester440g/m², 100% polyester440g/m², 100% polyester440g/m², 100% polyester
Unterseite laminiert mit Sherpafl eece, gekettelte Kante,rozměry: 130x180 cmrozměry: 130x180 cmflrozměrozměrozměrozmě
Maße: 130x180cmoolooped, size: 130x1looped, size: 130x1onesizeonesizeonesizonesiz
onesizeonesize10101010

1010 11 € 28,20€ 28,20
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