
Caps & Hats
přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoká 

ýborná  barvitelnost

Č á b l – před předením jsou odstraněna třepící se vlákna, 
proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným povrchem

r pevnost 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velmi
dobrá odolnost proti vlivu světla

y y y j
Vlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snad-
ný na údržbu, teplý, nesráží se, snadno se pere, žehlí i suší

ebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
v
(

ka), časté užití ve výstřihu

Chino bavlna – twill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonální 
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plastový uzávěr= click & snap uzávěr = uzávěr Snap Back = paten-
tový uzávěr

Flexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pásu 
e dob e pad e
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načovány jednotlivé části kšiltovky

ejběžněji se můžeme setkat s 5
nebo 6 panely
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mezi „klasickým“ a plochým kšiltem,
tělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavu

d h

cBavlnaBavlna – natural fi bre, high moisture absorption, pleasant a je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoje přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vyso
touch, good colourabilitysavost, příjemný dotek, výsavost, příjemný dotek, v

g g– před předením jsou odstraněna třepící se vlákna,ed předením jsou odstraněna třepící se vlákna,

polyesterPolyesterPolyester - most common synthetic fibre characteristics: ten-r – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnos– nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnos
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, vel

ur, excellent light resistancedobrá odolnost proti vlivu světladobrá odolnost proti vlivu světla

li  – synthetic fi bre similar to wool, characteristics: light-re-yy
i i hi h b lki h d h nana

k d

ribRibRib – že– žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhbrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzh
atelyvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 rib

ht(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x
spravá očpravá oč

h  – twill weave fabric, pattern of diagonal parallela – twill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonáwill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagoná

fl eeceFleeceFleece – brushed velour polyester fabric, soft  and velvet touch, e ý p y ý ýp
g gp j ý y p p gp p g
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press stud = click&snap closure = snap back = pvc closurep ý p pp ý p p

Flexfi t® cap: closed backside, nice fi tting due to elastane and Flexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® páná, díky elastanu a Flexfi t® pá
de dob e pad edob e pad e

and
initiatives, please refer to the dee ailed informa ion on iniciativám získáte na stranách 3.i i i ti á í kát t á h 3
page 2-3.
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top selling article

available for men, ladies and kidsK dostání pro pány, dámy i dětiK dostání pro pány, dámy i děti

The fabric elements of caps are 3 6 panelů: jako panely jsou oz3 6 panelů: jako panely jsou oz
ncalled panels. Most caps consist of 5načovány jednotlivé části kšiltovky. načovány jednotlivé části kšiltovky.  

55or 6 panelsj jj j
pan

5 panel caps are better suitable for mdecoration because of the absence of 5 panelové5 panelové čepice jsou vzhledemp j

stitching at the front
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cap with fl at peak
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sandwich – bill of the cap consistingS d i h kšil kládá íS d i h kšil kládá íof layers with a piece of material (in(b k h)(b k h)a constrasting colour) between thek č í i h í d l í dílk č í i h í d l í dílmaterial that makes up the top andkšil dkšil dbottom of the billpp

BaumwolleB lB lB lB l jj ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-řírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysokd l k k lřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysořírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysořírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi vysoí vlákno s vynikajícími vlastnostmitigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit a
savost příjemný dotek výborná barvitelnostsavost příjemný dotek výborná barvitelnost
cottoncottoBavlnaBavlnaBavlnBavln   natural fi bre, high moisture absorption, pleasant, g p , pa je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysopřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vyso je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vysopřírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi  vys
ttsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotekauszeichnet.touch, good, gsavost, příjemsavost, příjesavost, příjet, p

Gebürstete BauČČ ––brushed cottonbrushed cottonČesaná bavlna Česaná bavlna Česaná bavlna Česaná bavlna ––––– před přpřed př– před přpřed přředením jsou odstraněna třepící se vláknředením jsou odstraněna třepící se vláknedením jsou odstraněna třepící se vláknedením jsou odstraněna třepící se vlákn
die losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicheren Griff proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným povrcheproto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným povrchepproto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovproto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovproto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s roproto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s ro

Polyesterpolyesterl tPolyesterPolyesterPolyestelyest – meist produzierte Synthetikfaser Eigenschaften:rrr most common synthetic fibre characteristics: tenh fib hr nejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevne vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevhohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringePolyestery j y pj y p
v
ppPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterr  nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pnejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: p  nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pnejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnos

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-v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, ve
d
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, vev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, v
absorption good wash behaviour excellent light resistanceabsorption good wash behaviour excellent light resistancedobrá odolnost proti vlivu světladobrá odolnost proti vlivu světladobrá odolnost proti vlivu světlaobrá odolnost proti vlivu světbeständigkeitdobrá odolnodobrá odolnodobrá odolnodobrá odolnorá odolno

PolyacrPolyacryl (krátce Acrylyacryl (krátce AcacrylicacrPolyacPolyacPolyacPolyac h i fibh i fibcryl (krátce Acryryl (krátce Acrycryl (krátce Acryryl (krátce Acry y gy jje similar to wool, characteristics: light-ar to wool, characteristics: light-yl)yl)l)l)- má texturu jako vlna,- má texturu jako vlna,- má texturu jako vlna,- má texturu jako vlna,
sVlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snVlastnosti: odolný proti vlivu si i hi h b lki h d hi hi h b lki h d hVlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snVlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snVlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snVlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, sn
fähigkeit, wetter- und formbeständig, schnelltrocknend ný na údržbu, teplý, nesráží se, snadno se pere, žehlí i sný na údržbu, teplý, nesráží se, snadno se pere, žehlí i si i k d ii i k d iný na údržbu, teplý, nesný na údržbu, teplý, nesný na údržbu, teplý, nesný na údržbu, teplý, nes

Rippstrickebbrib knitrib knitRibRibRibRi žežežež brob – Rechts/Rechts Ware, Vorder- und Rückseite deshlhli d id l k h hi h l i i ld id l k h hi h l i i lý ú l t itř í ější t á j d t ý hý ú l t itř í ější t á j d t ý hý ú l t itř í ější t á j d t ý hi ř í ější á j d ýStoff es sehen gleich aus, hohe Elastizität, geringe Material-RibRib  žebrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vz  žebrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný v
v
rib rib RibRibRibR žežebrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vzový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vzbrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vúplet  vnitřní a vnější strana má jednotný v
d i f i l diff i i b 1 1 ib ( ld i f i l diff i i b 1 1 ib ( lvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 rvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1xdichte, Unterscheidung  zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd linksvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 riby , ,
((

teltelvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib 
k i d l ft d i h ) d 2 2 ib ( l l 2 l ft d 2 i hk i d l ft d i h ) d 2 2 ib ( l l 2 l ft d 2 i h(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xund rechts gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xp p

ka) časté užití ve výstřihuka) časté užití ve výstřihu
hth(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x řídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x

stitches)tit h )pravá očpravá očá čá črechte Maschen)pravá očka), častpravá očka), častspravá očpravá očavá očavá oč

Chino BaumwChino bavlnaChino bavlnachino cottonchiChino bavlnaChino bavlnaChino bavlnaChino bavlna – tw– taa – tw– tw– tw– tw p ggll f b f d l llf b f d lwill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonáwill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagon
(Webart) mit diagonal verlaufender Struktur strukturoustrukturoubstrustrustrustru

FleeceeefleeceflFleeceFleeceFleeceFleece f l ff l h– brushed velour polyester fabric, soft  and velvet touchushed velour polyester fabric, soft and velvet touche – 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 beivodvodcomfortable on the skin, high isolation at low weight, watercomfortable on the skin, high isolation at low weight, waterpříjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, vpříjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, vpříjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, vpříjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, v
geringem Gewicht, wasserabweisenddpudivý materiáldpudivý materiáldpudivý dpudivý dpudivý dpudivý

MSíťovSíťovSíťovSíťovSíťovSíťov – atmungsaktives Netzgewebe, bei sogenannten Trucker-vina – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Mes– prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Meshvv – bbinananana – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Me – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Me – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Me – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Me
oder Meshcaps besteht der hintere Teil der Kappe aus Netzstoff . ťl k d d l kl d ťwhich have breathable polyester mesh fabric in the back.which have breathable polyester mesh fabric in the back.kšiltovek se zadni díl skládá ze síťoviny.kšiltovek se zadni díl skládá ze síťoviny.kšiltovek se zadni díl skládá ze síťoviny.kšiltovek se zadni díl skládá ze síťoviny.

Verschlüsse:Zapínání:Zapínání:llZapínáníZapínáníZapínáníZapínání

Metallclipverschlusskkmetal clip closurel clip closurekovový klipkovový klipkovový klipkovový klip

Klettverschlusszipzipvelcrovesuchý suchý suchý suchý 

Schnallepřezkapřezkbuckleucklepřezkapřezkapřezkapřezka

Druckknopfverschluss = click&snap Verschluss = Snap Back =plastový uzávěr= click & snap uzávěr = uzávěr Snap Back = pplastový uzávěr= click & snap uzávěr = uzávěr Snap Back = pplastový uzávěr  click & snap uzávěr  uzávěr Snap Back plastový uzávěr  click & snap uzávěr  uzávěr Snap Back plastový uzávěr  click & snap uzávěr  uzávěr Snap Back vý uzávěr  click & snap uzávěr  uzávěr Snap 
PVC Verschluss = Patentverschlusstový uzávěrtový uzávěrpress stud  click&snap closure  spress stud  click&snap closure  tový uzávěrtový uzávětový uzávěrý á ě

Flexfi t® Kappe: Rückseite geschlossen, gute Passform durch FF fi fifi fiFlexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pFlexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pFlexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pFlexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® p
Elasthaneinsatz und Flexfi t® BandvvFlexfi t® sweatbandFlexfit® sweatbandvelmi dobře padnevelmi dobře padnevelmi dobře padnevelmi dobře padne

Zertifi zierungen::Certifi káty:Cert ns:ns:Certifi káty:Certifi káty:Certifi káty:Certifi káty:
g , g gFor information on certifi cates, textile assoc tions andcates, textile assoc tions andDalší informace k certifi kacím, ttextilním sdružžením aDalší informace k certifi kacím, textilním sdružžením a Další informace k certifi kacím, textilním sdružžením aDalší informace k certifi kacím, textilním sdružžením a

initiatives, please refer to the dee ailed information onitiatives, please refer to the de ailed information oiniciativám získáte na stranách 22-3.iniciativám získáte na stranách 22-3.iniciativám získáte na stranách 22-3.iniciativám získáte na stranách 22-3.
Information auf den Seiten 2-3.page 2-3.page 2-3.

new 191191191191191191191 ModelleModelůModelůModelůModelůModelůModelů
26262626262626  new produew produ NovinekNovinekNovinekNovinek

33434343434343434 neue Farben bei bestehenden  nových barev u stávajícíchh b gg nových barev u stávajícíchnových barev u stávajících nových barev u stávajících nových barev u stávajících 
enproduktůduktůproduktůproduktůproduktůproduktů

Top VerkaufsartikelTop prodejný výrobdejný výrobtop selling articletopTop prodejný výroTop prodejný výroTop prodejný výroTop prodejný výro

Erhältlich für Herren,d dd dK dostání pro pány dostání pro pányK dostání pro pány dtá í áDamen und Kinderp p yp p yaaK dostání pro pányK dostání pro pányK dostání pro pányK dostání pro pán

3-6 Panele: Die Stoff elemente von 3-6 panelů: jako panely jsou oz-3-6 panelů: jako panely jsou oz-TT3 6 panelů: jako panely jsou oz3 6 panelů: jako panel3 6 panelů: jako panely jsou o3 6 panelů: jako panel
hnačovány jednotlivé části kšiltovkynačovány jednotlivé části kšiltovky.The fabric elements of caps arefabric elements of capsnačovány jednotlivé části kšiltovnačovány jednotlivé části kšiltovnačovány jednotlivé části kšiltovdnotlivé části kšnačovány jednotlivé části kšiltovky. načovány jednotlivé části kšiltovky.načovány jednotlivé části kšiltovkyčovány jednotlivé části kšiltovky

nNejběžněji se můžeme setkat s Nejběžněji se můžeme setkat scalled panels. Most caps consiscalled panels. Most caps consNejběžněji se můžeme setkat sNejběžněji se můžeme setkat sNejběžněji se můžeme setkat sěžněji se můžeme setkato jběžněji sjběžněji sjběžněji sběžněji 655oo555
anelnebonebo 66or 6 papbobbo 6666

5 Panel5 panel5 panel5 panel5 panel5 panel5 panel5 panel5 paneldd5 panel5 panel5 panel5 panel povéové čepice jsou vzhledemčepice jsou vzhledemcaps are better suitable fps are better suitable ovéovéovéové čepice jsou vzhledemč i j hl dčepice jsou vzhledemj hl dbbovéovéové čepice jsou vzhledem čepice jsou vzhledem čepice jsou vzhledečepice jsou vzh
gk absenci švu v čelní části lepší pk absenci švu v čelní části lepší pdecoration because of the absencoration because of thk b i š č l í čá ti l šík b i š č l í čá ti l šíb i š č l í čá tii š č l í čá tisk absenci švu v čelní k absenci švu v čelní k absenci švu v čelník absenci švu v č
besser zur Veredelung.potisk, či výšivku.potisk, či výšivku.stitching at the frontstitching at the frontpotisk či výšivkupotisk či výšivkupotisk či výšivkupotisk či výšivku

„Klassischer“ Baseballkappen Schirm„Klasický“ baseballový kšilt„Klasický“ baseballový kšilt l l b b ll kl l b b ll„Klasický“ baseballový kšil„Klasický“ baseballový kšil„Klasický“ baseballový kšil„Klasický“ baseballový kšil

Kappe mit fl achem Schirm (Flatpeak)Kšiltovka s plochým kšiltemiltovka s plochým kšiltemcap with fl at peakcap with fl at peKšiltovka s plochýKšiltovka s plochýKšiltovka s plochýKšiltovka s plochý

Midvisor Kappe (Mittelding zwischenMidvisor kšiltovka (střihem něco Midvisor kšiltovka (střihemidvisor cap (a mix from classicalsor cap (a mix from classical Midvisor kšiltovka (střihem něco Midvisor kšiltovka (střihem něco Midvisor kšiltovka (střihem něcoMidvisor kšiltovka (střihem něco
„mezi „klasickým“ a plochým kšiltemmezi „klasickým“ a plochým kšiltemaamezi „klasickým“ a plochým kšiltemmezi „klasickým“ a plochým kšiltemmezi „klasickým“ a plochým kšiltemmezi „klasickým“ a plochým kšiltem

umtělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavutělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavu g g pg ptělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavtělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavtělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavtělo kšiltovky přiléhá těsně na hlav
den Kopf: besondere Passform)-> padnoucí střih)> padnoucí střih)fifi-> -> -> -> 

Sandwich – Schirm aus mehrerenSandwich – kšilt se skládá z více Sandwich – kšilt se skládá z vícestSandwich kšilt se skládá z víceSandwich kšilt se skládá z víceSandwich kšilt se skládá z víceSandwich kšilt se skládá zf l ith i f t i lf l ith i f t i lSandwich  kšilt se skládá z více andwich  kšilt se skládá z více Sandwich  kšilt se skládá z víceandwich  kšilt se sklád
„Lagen“ mit (farblich kontrastieren-vrstev (barevně kontrastních) Za-vrstev (barevně kontrastních) Za-(in(vrstev (barevně kontrastních) Zavrstev (barevně kontrastních) Zarstev (barevně kontrastních) Zaev (barevně kontraa constrasting colour) between thea constrasting colour) between thevrstev (barevně kontrastních) Zaev (barevně kontrastních) Zavrstev (barevně kontrastních) Zaevně kontrastních) Za
dem) Abschluss zwischen oberen undkončení mezi horním a dolním dílemkončení mezi horním a dolním dílemakončení mezi horním a dolním dílemkončení mezi horním a dolním dílemkončení mezi horním a dolním dílemkončení mezi horním a dolnmaterial that makes up the top andmaterial that makes up the top andkončení mezi horním a dolním dílemnčení mezi horním a dolním dílemkončení mezi horním a dolním dílemní mezi hor
unteren Teil des Schildes vornekšiltu vpředukšiltu vpředu makes up the top makes up the topkšiltu vpředukšilt ř dkšiltu vpředuř d billbillkšiltu vpředukšiltu vpředukšiltu vpředukšiltu vpře



33.0504
Atlantis | Sport Sandwich

33.3020
Atlantis | Liberty Six

33.0005
Atlantis | Liberty Sandwich

33.0039
Atlantis | Start Five Sandwich

33.0038
Atlantis | Start Five

33.0033
Atlantis | Start Six

.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.

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna
k
látkové pásky a kovové spony
onesize

144 24 € 5,75/Kč 148,–

 sponou

 € 3,45/Kč 88,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka

l-
né zapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsou ozdobné linky a
lem v kontrastní barvě
onesize

200 50  € 4,90/Kč 126,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka

onesize
€ 2,65/Kč 68,–

5 panelová basebalová kšiltovka

na
s

 € 2,50/Kč 64,–

6 panelová kšiltovka

a 
p

 € 2,65/Kč 68,–

peak with contrast piping, self fabric strap with metal bucklekšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomocí kšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomocí 
olátkovév

y p

6 panel, structured front panel, 6 stitchings on visor, stitchedý yp p ý p p
ell

contrast piping, stitched eyelets, structured front panel, self 6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavitel6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavitel
fabric fastener with metal bucklenn

contrast piping on peak, centered structured front panelzz
without seam, stitched eyelets, Velcro® fastenertt

fzpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání ný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání n
eyelets, Velcro® fastenersuchý zipsuchý z

f f nana
onesizeuc ýuc ý

200 50 € 2,65

pph“ kh“ kpp6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna%%100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
peak with contrast piping, self fabric strap with metal bucklh contrast piping, self fabric strap with metal bukšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomockšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomockšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomockšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomoc
o es eonesizeonesizelátkové látkové látkové látkové 
oneoneoneone144144esizeesizeesizeesize 2424 € 5,75€ 5,75

Schwere 6 Panel Kappe6 panelová kšiltovka6 panelová kšiltovkall6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk
100% gebürstete, schwere Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
V6 panel, structured front panel, 6 stitchings on visor, stitchl, structured front panel, 6 stitchings on visor, stitch6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 
Luft löcher, Polyesterschweißband, Stoff verschlusslem, v zadní části nastavitelné zapínání s látkovoum, v zadní části nastavitelné zapínání s látkovouylem, v zadní části nastavitelné zapílem, v zadní části nastavitelné zapílem, v zadní části nastavitelné zapílem, v zadní části nastavitelné zapí
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 88,–Kč 88,–Kč 88,–Kč 88,–

dwdw6 panelová „Sand6 panelová „Sand6 panelová „Sand6 panelová „Sand
100% schwer gebürsteter Baumwoll-Twill100% heavy brushed cotton% heavy brushed cotton100% broušená bavlna100% broušená bavlna100% broušená bavlna100% broušená bavlna

h d l d f l lfh d l d f l6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavite6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavite6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavite6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavite
Frontsegment, Stoff band mit Metallschließené zapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsouzapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsouf b f h l b klhné zapínání na kovovou sponu, nné zapínání na kovovou sponu, nné zapínání na kovovou sponu, nné zapínání na kovovou sponu, n
onesizeonesizelem v kolem v kolem v kolem v ko
oneoneoneone200200esizeesizeesizeesize 5050 € 4,90€ 4,90

h“ kh“ k5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich
100% Baumwoll-Twill100% bavlna twill% bavlna twill100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Kontrastpaspel am Schirm, zentriertes, verstärktes Frontseg-on-on-contrast piping on peak, centered structured front panelk d d fzpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kozpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kozpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kozpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, ko

ettverschlusswithout seam, stitched eyelets, Velcro® fastenerthout seam, stitched eyelets, Velcro® fastenertrastní linka v kšiltutrastní linka v kšiltutrastní linka v kšiltutrastní linka v kšiltu
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 68,–Kč 68,–Kč 68,–Kč 68,–

vá vá 5 panelová basebalov5 panelová basebalov5 panelová basebalov5 panelová basebalov
100% Baumwoll-Twill100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Zentriertes, verstärktes Frontsegment ohne Mittelnaht,p ý p p y pcczpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání nzpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání nzpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání nzpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání n

ettverschlusseyelets, Velcro® fasteners, Velcro® fastenersuchý zipsuchý zipsuchý zipsuchý zip
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 64,–Kč 64,–Kč 64,–Kč 64,–

kšikši6 panelová k6 panelová k6 panelová k6 panelová k
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Verstärktes Frontsegment, umstickte Luft löcher, Klett-structured front panel, stitched eyelets, Velcro® fastenestructured front panel, stitched eyelets, Velcro® faszpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání nzpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání nzpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání nzpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání n
verschlusssuchý zipsuchý ziposuchý zsuchý zsuchý zsuchý z
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

200200 5050 Kč 68,–Kč 68,–
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33.4070
Atlantis | Fam

33.4080
Atlantis | Meme

33.5020
Atlantis | Phase

33.5010
Atlantis | Marker

33.5000
Atlantis | Creep

33.5030
Atlantis | Kik

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.

Kšiltovka s 6 panely
80% polyester, 20% bavlna
S

t,
a

kšiltu, bavlněné potítko
onesize

 € 9,10/Kč 235,–

Kšiltovka s 6 panely

p

p

 € 9,60/Kč 245,–

Kšiltovka s 6 panely
55% polyester, 45% umělé hedvábí
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný přední 

á-
, ů a u, ba ě é p

 € 9,70/Kč 250,–

Kšiltovka s 6 panely
80% polyester, 20% bavlna

t,
p , p , ,

p

 € 10,55/Kč 270,–

Kšiltovka s 6 panely

zapí-
títko

 € 9,10/Kč 235,–

Kšiltovka s 6 panely

v
p p

 € 13,05/Kč 335,–

n t,t,

onesizekšiltu, bkšiltu, b
oo 144 24 € 9,10

structured front panel, precurved visor, sticker on bill, closure pkapka 
w
s

contrasting visor, structured front panel, precurved visor, Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný přestrana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný pře

snn
onesizeonesize

144144 2424  250,– 250,–

t,t,
v
onesizepotítkopotítko

144 24 € 10,55

zapzaps
títkotítko

onesizeonesize
144144 2424  235,– 235,–

6 l kk

fl at visor, contrasting visor, stitched eyelets, structured front
ton aa vv

onesizeonesize
144144 2424 Kč 335,–Kč 335,–

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
130g/m², 80% Polyester, 20% Baumwolle130g/m², 80% polyester, 20% cottong/m², 80% polyester, 20% cotton80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna
Schirmunterseite in Kontrastfarbe, genähte Luft löcher, struk-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-contrasting visor, stitched eyelets, structured front panel,ntrasting visor, stitched eyelets, structured front Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací průSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů
turiertes Frontsegment, vorgekrümmter Schirm, Aufkleber duchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšil
auf dem Schirm, Verschluss mit Schnalle und genähter Öse, 6 nálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšité oko, 6 švů nanálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšité oko, 6 švů nagnálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšnálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšnálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšnálepka na stínítku, zapínání na přezku a obš
Nähte auf dem Schirm, Baumwollschweißbandkšiltu, bavlněné potítkokšiltu, bavlněné potítkokšiltu, bkšiltu, bkšiltu, bkšiltu, b

esizeonesizeonesizeoneoneoneone144144esizeesizeesizeesize
144144 2424  235,– 235,–

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
330g/m², 100% Polyester330g/m², 100% polyester330g/m², 100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

ý p g p ý pý p g pd f l d k b ll ld f l d k b ll lStrukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálepStrukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálepStrukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálepStrukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálep
kleber auf dem Schirm, Verschluss mit Schnalle und genähter na kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu,na kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, gna kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltna kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltna kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltna kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšilt
Öse, 8 Nähte auf dem Schirm, Baumwollschweißbandbavlněné potítkobavlněné potítkossbavlněné pbavlněné pbavlněné pbavlněné p
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  245,– 245,– 245,– 245,–

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
120g/m², 55% Polyester, 45% Rayon120g/m², 55% polyester, 45% rayong/m², 55% polyester, 45% rayon55% polyester, 45% umělé hedvábí55% polyester, 45% umělé hedvábí55% polyester, 45% umělé hedvábí55% polyester, 45% umělé hedvábí
SS d f l dd fSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný pSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný pSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný pSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný p

k h fkl b f d hsegment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zapínáent, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zapínásegment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zasegment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zasegment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zasegment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC z
PVC Verschluss, 8 Nähte auf dem Schirm, Baumwollschweiß-ní, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko8 švů na kšiltu, bavlněné potítkoní, 8 švů naní, 8 švů naní, 8 švů naní, 8 švů na
bandonesionesionesionesi
onesize144144144144

144 24 € 9,70

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
140g/m², 80% Polyester, 20% Baumwolle140g/m², 80% polyester, 20% cottong/m², 80% polyester, 20% cotton80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna80% polyester, 20% bavlna
Schirmunterseite in Kontrastfarbe, genähte Luft löcher, struk-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-contrasting visor, stitched eyelets, structured front panel,ntrasting visor, stitched eyelets, structured front Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací průSpodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů
turiertes Frontsegment, vorgekrümmter Schirm, Aufkleber duchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy strukturovaný přední segment předem ohnutý kduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšiltduchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt
auf dem Schirm, PVC Verschluss, 8 Nähte auf dem Schirm, nálepka na kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněnéepka na kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné vvnálepka na kšiltu, PVC ználepka na kšiltu, PVC ználepka na kšiltu, PVC ználepka na kšiltu, PVC z
Baumwollschweißbandpotítkopotítkoeepotítkopotítkopotítkopotítko
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

144144 2424 Kč 270,–Kč 270,–

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
270g/m², 100% Baumwolle% b l270g/m², 100% cotton270g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Genähte Luft löcher, vorgekrümmter Schirm, Aufl keber auf Obšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, zObšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, zObšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, zObšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, z
dem Schirm, Verschluss mit Schnalle und genähter Öse, 8ggnání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné potnání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné potnání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné potnání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné pot
Nähte auf dem Schirm, Baumwollschweißbandonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 9,10

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
320g/m², 65% Polyester, 35% Rayon320g/m², 65% polyester, 35% rayon320g/m², 65% polyester, 35% rayon65% polyester, 35% umělé hedvábí65% polyester, 35% umělé hedvábí65% polyester, 35% umělé hedvábí65% polyester, 35% umělé hedvábí
fl at visor, contrasting visor, stitched eyelets, structured fronat visor, contrasting visor, stitched eyelets, structured fronPlochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité Plochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšitéPlochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité Plochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité

ft f fvětrací průduchy, strukturovaný přední segment, nálepka navětrací průduchy, strukturovaný přední segment, nálepka navětrací průduchy, strukturovaný přední segment, nálepka navětrací průduchy, strukturovaný přední segment, nálepka na
Schirm, PVC Verschluss, 8 Nähte auf dem Schirm, Baumwoll-kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítkošiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítkosskšiltu, PVCkšiltu, PVCkšiltu, PVCkšiltu, PVC
schweißbandonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 13,05

new new

new new

black grey natural beige

burgundy pink aquamarine navy

black grey khaki burgundy

pink light blue navy

dark grey

light grey

burgundy

royal

navy

black grey burgundy navy

black dark grey light grey beige

olive sage pink navy black/black red/black navy/navy
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33.0003
Atlantis | Zoom

33.0004 Atlantis 
Zoom Piping Sandwich

33.4040
Atlantis | Lewis

33.2040
Atlantis | Estoril

33.3000
Atlantis | Bandana Goal

33.3010
Atlantis | Freedom Basic

33.2070
Atlantis | Rapper

33.0512
Atlantis | Refl ect

Leder Optik
Leather Lookr Optikr OptikvLeder OLeder OLLLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder Optik

.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.

6 panelová basebalová kšiltovka
y

ory,
ap á a uc ý p

onesize
€ 3,75/Kč 97,–

6 panelová basebalová „Sandwich“

zpevněná přední část, kontrastní linka na kšil-
tu a zapínání, spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě, zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 4,20/Kč 108,–

Kšiltovka ze syntetické kůže
100% syntetická kůže

p

 € 11,10/Kč 285,–

Kšiltovka sandwich

sandwich kšiltovka, strukturovaný přední 

tní barvě

€ 7,90/Kč 205,–

Šátek

šátek, rozměry: 51x51cm

€ 2,10/Kč 54,–
rozměry: 49x25 cm

€ 1,90/Kč 49,–
síťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínání

€ 5,–/Kč 129,–

6 panelová refl exní kšiltovka

s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapíná-
, ý p p

€ 6,50/Kč 167,–

Velcro® closurez
d f l

p p gzpevněná přední část, kontrastní linka na kšzpevněná přední část, kontrastní linka na kš
l l ftt

structured front panels, slightly curved peak,zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,pevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, structured miniottoman fabric, structuredsandwich kšiltovka, strukturovaný přední sandwich kšiltovka, strukturovaný přední 
front panel, contrast piping on peak, Velcro® panel, zapínání na suchý zip, na kšiltu lem vpanel, zapínání na suchý zip, na kšiltu lem v 
fastenerkontrastkontrast
onesizeonesize

144144 2424  205,– 205,–

šš

nal BandMultifunkční šátekltifunkční šátek

25 cm
onesizerozměryrozměry

600 200 € 1,90

front and visor with polyester foam, sides andpřední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř přední panel a kšilt polstrovaný
, p y ,p y ý p p ,ý p p ,

onesizesíťovinasíťovina
144 24 € 5,–

g p

ge e p y a u a á é ape e p y a tu a át é
, ý p pý

onesizeonesize
144144 2424  167,– 167,–

6 panelová basebalová á basebalová 6 Panel Baseball Cap6 Panel Baseball6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov
wolle65% polyester, 35% bavlnayester, 35% bavlna65% polyester, 35% cotton65% pol65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna

Verstärktes Frontsegment, umstickte Luft -zpevněný přední panel, obšité větrací otvonel, obšité větrací otvostructured front panel, stitched eyelets,t t d f t l tit h dzpevněný přední panel, obšité větrací otzpevněný přední panel, obšité větrací otzpevněný přední panel, obšité větrací otzpevněný přední panel, obšité větrací ot
rschlusszapínání na suchý zipapínání na suchý zipl ll lzapínání na suczapínání na suczapínání na suczapínání na suc

onesizeonesionesizeonesizeonesizeonesize
200200200200 50505050 Kč 97,–Kč 97,–Kč 97,–Kč 97,–

vá vá 6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov
65% Polyester, 35% Baumwolle65% polyester, 35% cotton65% polyester, 35% cottonkšiltovkakšiltovkakšiltovkakšiltovka
Verstärktes Frontsegment, Kontrastpaspel an structured front panel, contrast piping onstructured front panel, contrast piping on 65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna
Szzzpevněná přední část, kontrastní linka na kzpevněná přední část, kontrastní linka na zpevněná přední část, kontrastní linka na zpevněná přední část, kontrastní linka na 

hltu a zapínání, spodní strana kšspodní strana kšl l fl ftu a zapínání, spodní stu a zapínání, spodní stu a zapínání, spodní stu a zapínání, spodní s
onesizeonesizebarvě, zbarvě, zbarvě, zbarvě, z
oneoneoneone200200esizeesizeesizeesize 5050 € 4,20€ 4,20

Kšiltovka ze synteovka ze synteKšiltovka ze synKšiltovka ze synKšiltovka ze synKšiltovka ze syn
100% syntetická kůže% syntetická kůže100% syntetická 100% syntetická 100% syntetická 100% syntetická 
Verstärkte Frontpanele, leicht gebogener structured front panels, slightly curved pestructured front panels, slightly curvzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kš
Schirm, PVC VerschlussPVC zapínáníPVC zapínáníC lC lPVC zapínánPVC zapínánPVC zapínánPVC zapínán
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 Kč 285,–Kč 285,–Kč 285,–Kč 285,–

a d c appedwidwiSandwich CapSandwich CapKšiltovka sandKšiltovka sandKšiltovka sandKšiltovka sand
100% Polyester100% polyesteryester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
sandwich kšiltosandwich kšiltosandwich kšiltosandwich kšilto
o es efront pafront ppanel, zpanel, zpanel, zpanel, z
fastfaskonkonkonkon144ntrasntrasntrastras ní ní 24barvbar € 7,90

BandanaandanaŠátekŠátekŠátekŠátek
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Bandanatuch, Maße: 51x51 cmšátek, rozměry: 51x51cmk, rozměry: 51x51cmšátek, rozměry: 51x51cmšátek, rozměry: 51x51cmšátek, rozměry: 51x51cmšátek, rozměry: 51x51cm
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–

SchlauchtuchMultifunkční Multifunkční Multifunkční Multifunkční 
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Vielfältige Tragemöglichkeiten, für Sport und multifunkční šátek, pro sport i volný čas,multifunkční šátek, pro sport i volný 25 cm25 cmmultifunkční šátek, pro sport i volný čas,multifunkční šátek, pro sport i volný čas, multifunkční šátek, pro sport i volný čas,multifunkční šátek, pro sport i volný čas,
Freizeit, Maße: 49x25 cmrozměry: 49x25 cmrozměry: 49x25 cmrozměryrozměryrozměryrozměry
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

600600 200200 Kč 49,–Kč 49,–

vkavka5 panelová kšiltov5 panelová kšiltov5 panelová kšiltov5 panelová kšiltov
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

g yfront and visor with polyester foam, sideh polyester foam, sidepřední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř 
schweißband innen, Mesh seitlich und hinten,eepolyesterový pásek na pot, na bocích a vzadupolyesterový pásek na pot, na bocích a vzadu polyesterový pásek na pot, na bocích a vzadu polyesterový pásek na pot, na bocích a vzadu 
síťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínsíťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínsíťovinasíťovinasíťovinasíťovina
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

144144 2424 129,–129,–

l Kappeltovkaltovka6 panelová refl exní kši6 panelová refl exní kši6 panelová refl exní kši6 panelová refl exní kši
65% Polyester, 35% Baumwolleaa65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna

 s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapíná-s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapíná-s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zaps refl efními prvky na kšiltu a látkovém zaps refl efními prvky na kšiltu a látkovém zaps refl efními prvky na kšiltu a látkovém zap
Verschlussband, Stoff band mit Metallver-ponouponoufabric strap with metal bucklefabric strap with metal bucní, látkový pásek s kovovou spní, látkový pásek s kovovou spní, látkový pásek s kovovou spní, látkový pásek s kovovou sp
schlussonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 6,50
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33.4000
Atlantis | Mash-up

33.4030
Atlantis | Dad Hat

33.4090
Atlantis | Digg

33.2080
Atlantis | Snap Back

33.0063
Atlantis | Snap Colour

33.0064
Atlantis | Snap Five

33.4010
Atlantis | Stretch-Fit

d isor Form
poloprůsvitý kšilt
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor peak
Midvisor pea
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor Form

Melange-Op
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

elastickéelastischelastischelastischlastischelastischlastisch

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.

Kšiltovka 6 panelů, melír
l

onesize
€ 9,25/Kč 240,–

Kšiltovka Chino, 6 panelů

látkový pásek+ kovová spona

€ 9,–/Kč 230,–

Kšiltovka s 6 panely

bavlněné potítko

€ 9,70/Kč 250,–

6 panelová kšiltovka
polyester, 35%

zpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý, 
o

€ 6,45/Kč 166,–

6 panelová kšiltovka

š
é zapínání

 € 10,50/Kč 270,–

5 panelová kšiltovka
5%

široký rovný kšilt, bezešvý přední panel,

€ 6,40/Kč 164,–

Strečová kšiltovka, 6 panelů

perfektní tvar díky elastické látce, zadní strana 
p

 € 15,20/Kč 390,–

6 Panel Melange Cap

d f l l h l d k hd l l h kl k l k dd l l h kl k l k
p , p,

unstructured front panels, slightly curved peak, self fabricnn
vová spvová spc

stitched eyelets, precurved visor, sticker on bill, closure with
band

onesizebavlněnbavlněn
144 24 € 9,70

polyester, 3polyester, 3
3
6 panels, fl at visor with sticker, structured frontzpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý,zpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý,
panel, sweatband, stitched eyelets, PVC closureobšívané otvory, zapínání na suchý zipobšívané otvory, zapínání na such

ter100% akryl - 100% polyester100% akryl - 100% polyester
extra wide, patterned fl at peak, snap-adjusterširoký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor,široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor, 
onesizep a ép asto é

144 24 € 10,50
extra wide, fl at peak, no seam in front panel, šš
snap-adjusterplastové zapínplastové 

Strečová kšiltovka, 6 paStrečová kšiltovka, 6 pa

structured front panels, slightly curved peak,zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,pevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, 

w

pmelímelí6 Panel Melange Cap6 Panel Melange CapKšiltovka 6 panelů, mKšiltovka 6 panelů, mKšiltovka 6 panelů, mKšiltovka 6 panelů, m
90% Rayon, 10% Polyesterr90% rayon, 10% polyester90% rayon, 10% poly90% rayon, 10% polyester90% rayon, 10% polyester90% rayon, 10% polyester90% rayon, 10% polyester
Verstärkte Frontpanele, leicht gebogener Schirm mit kontrast---structured front panels, slightly curved peak with contrastingstructured front panels, slightly curvzpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spodzpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spodzpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spodzpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spod
farbener Unterseite, PVC Verschlussííunder peak, PVC closureunder peak PVC closurení stranou, PVC zapínáníní stranou, PVC zapínáníní stranou, PVC zapínáníní stranou, PVC zapínání
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  240,– 240,– 240,– 240,–

papa6 Panel Chino Cap6 Panel Chino CapKšiltovka Chino, 6 Kšiltovka Chino, 6 Kšiltovka Chino, 6 Kšiltovka Chino, 6 
100% Baumwoll-Twill, vorgewaschen100% cotton twill, garment washedll, garment washed100% předepraná bavlna twill100% předepraná bavlna twill100% předepraná bavlna twill100% předepraná bavlna twill
Frontpanele unverstärkt, leicht gebogener Schirm, Stoff bandunstructured front panels, slightly curved peak, self fabriced front panels, slightly curved peak, self fabric nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání -nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání - nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání - nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání - 

ll hl ßlátkový pásek+ kovlátkový pásek+ kolátkový pásek+ kovlátkový pásek+ ko
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 230,–230,–230,–230,–

Kšiltovka s 6 pšiltovka s 6 p66Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6Kšiltovka s 6
250g/m², 100% Baumwolle% b l250g/m², 100% cotton250g/m², 100% cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Genähte Luft löcher, vorgekrümmter Schirm, Aufkleber auf stitched eyelets, precurved visor, sticker on bill, closure witts, precurved visor, sticker on bill, closure witObšité větrací průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na Obšité větrací průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na Obšité větrací průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka naObšité větrací průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na
dem Schirm, Verschluss mit Schnalle und genähter Öse, 8 buckle and sewn hole, 8 stitchings on visor, cotton sweatbgs on visor, cotton sweatkšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu,kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, 
Nähte auf dem Schirm, Baumwollschweißbandbavlněné potítkobavlněné potítkobavlněnbavlněnbavlněnbavlněn
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

144144 2424  250,– 250,–

kšikši6 panelová k6 panelová k6 panelová k6 panelová k
l l h ßb d100% akryl, vnitřní lem: 65% p100% akryl, vnitřní lem: 65% p100% akryl, vnitřní lem: 65% p100% akryl, vnitřní lem: 65% p

65% Poly ester, 35% Baumwolle; Verstärktesb l35% cotton35% cottonbavlnabavlnabavlnabavlna
l fl h k dl fl h kzpevněný přední panel, plochý kšilt 6x pzpevněný přední panel, plochý kšilt 6x pzpevněný přední panel, plochý kšilt 6x pzpevněný přední panel, plochý kšilt 6x p

hl fkl b f d hC cloC cloobšívané otvory, zapínání na suchý zipobšívané otvory, zapínání na suchý zipobšívané otvory, zapínání na suchý zipobšívané otvory, zapínání na suchý zip
iionesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  166,– 166,– 166,– 166,–

kšikši6 panelová k6 panelová k6 panelová k6 panelová k
100% akryl - 100% polyeste100% akryl - 100% polyeste100% akryl - 100% polyeste100% akryl - 100% polyeste

-extra wide, patterned fl at peak, snap-adjusterwide, patterned fl at peak, snap-adjusterširoký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor,široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor,široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor, široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor,
stoff Verschlussplastové zapínáplastové zapínáooplastovéplastovéplastovéplastové
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

144144 2424 Kč 270,–Kč 270,–

kšikši5 panelová k5 panelová k5 panelová k5 panelová k
l l h ßb d l100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 35% akryl vnitřní lem: 65% polyester 35100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 3100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 3100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 3100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 3

ester, 35% Baumwolleb l35% cotton35% cottonbavlnabavlnabavlnabavlna
extra wide, fl at peak, no seam in front panel,wide, fl at peak, no seam in front panel,široký rovný kšilt, bezešvý přední panel,široký rovný kšilt, bezešvý přední panel, široký rovný kšilt, bezešvý přední panel, široký rovný kšilt, bezešvý přední panel, 
Naht, Kunststoff -Verschlussplastové zapínánístové zapínáníplastové zapínplastové zapínplastové zapínplastové zapín
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  164,– 164,– 164,– 164,–

Strečová kšiltovka, 6 pStrečová kšiltovka, 6 pStrečová kšiltovka, 6 pStrečová kšiltovka, 6 p
93% Polyester, 7% Spandex93% polyester, 7% spandex93% polyester, 7% spandex93% polyester, 7% spandex93% polyester, 7% spandex
Verstärkte Frontpanele, leicht gebogener structured front panels, slightly curved pestructured front panels, slightly curvzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kšzpevněné přední panely, lehce klenutý kš
Sperfektní tvar díky elastické látce, zadní straperfektní tvar díky elastické látce, zadní straperfektní tvar díky elastické látce, zadní strperfektní tvar díky elastické látce, zadní strperfektní tvar díky elastické látce, zadní strperfektní tvar díky elastické látce, zadní str
Stoff , Rückseite ohne Verschlussbe ap áe ap áwithout closurewithout closurebez zapínáníbez zapínáníbez zapínáníbez zapínání
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 24242424 Kč 390,–Kč 390,–Kč 390,–Kč 390,–

new

white white/black black black/grey

black/red grey green red

burgundy royal navy navy/red

camouf-
glage

grafi tti

star

brooklyn

fl ower 
ggreen

vegas

savana

fl ower
fuchsia

zebra

new york

skull

tiger

snake

fl ower
black white

black

olive

red

navy

grey melange black melange green melange red melange

white

black

grey

stone

khaki

olive

camoufl age

burgundy

pink

light blue

light denim

clear wash 
denim

dark denim

navy

black khaki olive burgundy navy

dark grey light grey
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33.0501
Atlantis | Pilot

33.0502 Atlantis 
Pilot Piping Sandwich

33.0505
Atlantis | Racing

33.0509
Atlantis | Ace

33.0560
Atlantis | Action

33.0690
Atlantis | Boy Action

33.0521
Atlantis | Popstar

33.1360
Atlantis | Kid Star

.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.

zapínání látkovým páskem s kovovou sponou
e

€ 7,20/Kč 186,–
kšil-

€ 7,70/Kč 197,–

šiltovka

í 
barvě, zapínání na suchý zip

€ 5,65/Kč 145,–

6 panelová sportovní kšiltovka

p

€ 7,50/Kč 193,–

6 panelová kšiltovka

vou sponu, na kšiltu několik ozdobných linek
onesize

144 24 € 8,35/Kč 215,–

Dětská basebalová kšiltovka

větrací otvory, zapínání na kovovou sponu, 

€ 7,90/Kč 205,–

Klasický klobouk

, velikost:

€ 14,–/Kč 360,–

Dětská kšiltovka

ý p

€ 7,–/Kč 179,–

100% heavy brushed cotton100% broušená bavlna100% broušená bavlna
self fabric strap with metal bucklezapínání látkovým páskem s kovovzapínání látkovým páskem s kovo
onesizeonesizeonesize

144144 2424  186,– 186,–

Skšiltovkakšiltovka

gkontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kkontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek k
trasting color, self fabric strap with metal buckletu, zápínání - látkový pásek s kovovou sponoutu, zápínání - látkový pásek s kovovou sponou

f

 twill
contrast piping and details on front and 

o®ý ý 
fastener

underpeak in contrasting color, metal eyelets,6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo-elová, větrací otvory, zapínání na kovo-
unstructured front panel, self fabric strap withvou sponu, na kšiltu několik ozdobných linekvou sponu, na kšiltu několik ozdobných linek

větrací otvory, zapínání na kovovou sponu,větrací otvory, zapínání na kovovou sponu,
f fabric strap with metal buckle

CKlasický kloKlasický kl

, velik, velik 3-color styling, piping on the peak, structured 3 barevná kšiltovka, zpevněný přední panel,3 barevná kšiltovka, zpevněný přední panel, 
front panel, Velcro® fastenerzapínání na suchý zipzapínání na suchý zip
onesizeonesize

144144 2424 179,–179,–

Gebürstete 6 Panel Heavy Baumwoll TwillaaHeavy Brushed 6 Panel Cotton Twill CapHeavy Brushed 6 Panel CoBroušená 6 panelová bavlněná kšiltovkaBroušená 6 panelová bavlněná kšiltovkaBroušená 6 panelová bavlněná kšiltovkaBroušená 6 panelová bavlněná kšiltovka
100% 100%100% 100%100% 100%

gzapínání látkovým páskem s kovovou spononí látkovým páskem s kovovou sponozapínání látkovým páskem s kovovzapínání látkovým páskem s kovovzapínání látkovým páskem s kovovzapínání látkovým páskem s kovov
Stoff band mit Metallverschlussonesizeionesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 7,20

Gebürstete 6 Panel Heavy Sandwich Kappedwich“dwich“ yBroušená 6 panelová bavlněná „SanBroušená 6 panelová bavlněná „SanBroušená 6 panelová bavlněná „SanBroušená 6 panelová bavlněná „San
100% schwerer gebürsteter Baumwoll-TwillSandwich Capandwich Capkšiltovkakšiltovkakšiltovkakšiltovka
Schild mit Kontrastpaspel, kontrastfarbige100% heavy brushed cottoned cotton100% broušená bavlna100% broušená bavlna100% broušená bavlna100% broušená bavlna
Schildunterseite, Stoff band mit Metallver-kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek 
tu, zápítu, zápítu, zápítu, zápí
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  197,– 197,– 197,– 197,–

3-farbige 6 Panel Kappe6 panelová tříbarevná kšpanelová tříbarevná kš3 colored 6 Panel Cap3 colored 6 Panel Cap6 panelová tříbarevná6 panelová tříbarevná6 panelová tříbarevná6 panelová tříbarevná
65% Polyester, 35% Baumwolleaa65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna
3-farbige Optik mit Kontrastpaspel, Klett-3 barevná kšiltovka, lemování v kontrastníbarevná kšiltovka, lemování v kontrastníy g, p p g,y g, p p g,3 barevná kšiltovka, lemování v kontras3 barevná kšiltovka, lemování v kontras3 barevná kšiltovka, lemování v kontras3 barevná kšiltovka, lemování v kontras
vbarvě, zaparvě, zapffbarvě, zabarvě, zabarvě, zbarvě, z
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  145,– 145,– 145,– 145,–

vnvn6 panelová sportov6 panelová sportov6 panelová sportov6 panelová sportov
100% cotton twil% cotton twil100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

an derbnébné Scontrast piping and details on front and contrast piping and det6 panelová sportovní kšiltovka má ozdo6 panelová sportovní kšiltovka má ozdo6 panelová sportovní kšiltovka má ozdo6 panelová sportovní kšiltovka má ozdo
Vorderseite und am Schirm, kontrastfarbigegprvky v kontrastní barvě a zapínání na suchýprvky v kontrastní barvě a zapínání na suchýprvky v kontrastní barvě a zapínání na suchprvky v kontrastní barvě a zapínání na such
Schirmunterseite, Klettverschlusspfastenerfastenerzipzipzipzip
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  193,– 193,– 193,– 193,–

kšikši6 panelová k6 panelová k6 panelová k6 panelová k
100% gewaschene Chino Baumwolle100% washed chino cotton% washed chino cotton100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna
Schirmunterseite in Kontrastfarbe, seitliche6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo6 panelová, větrací otvory, za6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo6 panelová, větrací otvory, zapínání na kov6 panelová, větrací otvory, zapínání na kov

g ýd f l lf f bvou sponu, na kšiltu několik ozdobných lvou sponu, na kšiltu několik ozdobných lvou sponu, na kšiltu několik ozdobných lvou sponu, na kšiltu několik ozdobných l
unverstärkt, Stoff band mit Metallverschlussonesizeonesizemetal bucklemetal buckleonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 8,35€ 8,35

de aseba appeá kšilá kšilds aseba Caps aseba CapDětská basebalováDětská basebalováDětská basebalováDětská basebalová
100% gewaschener Chino Baumwoll-Twill100% cotton twill% cotton twill100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

fvětrací otvory, zapínání na kovovou sponu,větrací otvory, zapvětrací otvory, zapínání na kovovou sponu,větrací otvory, zapínání na kovovou sponu,větrací otvory, zapínání na kovovou sponuvětrací otvory, zapínání na kovovou sponu
vorgeformtes Schildformovaný kšiltform f fabf fabformovaný kšiltformovaný kšiltformovaný kšiltformovaný kšilt
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 24242424  205,– 205,– 205,– 205,–

obouobouKlasický kloKlasický kloKlasický kloKlasický klo
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Schweißband in Polyester, Größen:polyesterový pásek zachycující pot,polyesterový pásek zachycující pot,polyesterový pásek zachycující pot,polyesterový pásek zachycující pot,
S/M=56cm, L/XL=58cmS/M 56 cm, L/XL 58 cmS/M 56 cm, L/XL 58 cmS/M 56 cm,S/M 56 cm,S/M 56 cm,S/M 56 cm,
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

24242424 6666 360,–360,–360,–360,–

de appešiltovšiltovds Caps CapDětská kšDětská kšDětská kšDětská kš
100% Baumwoll-Twillaa100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna
3 barevná kšilto3 barevná kšilto3 barevná kšilto3 barevná kšilto
onesizeppffzapínánzapínánzapínánzapínán
oneoneoneone144esizeesizeesizeesize 24 € 7,–
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red/white

royal/white

navy/white

white/royal black/grey yellow/navy orange/grey
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33.4020
Atlantis | Bond

33.0035
Atlantis | Tank

33.0513
Atlantis | Urban

33.0519
Atlantis | Army

33.3080
Atlantis | Hashtag

33.0007
Atlantis | Wind

33.3070
Atlantis | Wind Scarf

extra fl ache Nähte
tra flat seams

t a flache Näht
extra ploché švy

extra fl ache Nähte
xtra fl ache Näht
extra fl at seams
extra fl at seams
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht

neue längere Form
w longer cut

eue längere Form
eue längere For

výw loneue längere For
eue längere For
eue längere For
eue längere For

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.

Strečová kšiltovka z polyesteru, 6 panelů

leh-
ce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastické 

, p ý p
onesize

€ 21,60/Kč 555,–

Vojenská kšiltovka

4
uc ý p

€ 5,70/Kč 146,–

Vojenská kšiltovka

v
S

€ 9,10/Kč 235,–

Vojenská kšiltovka

vojenská kšiltovka s větracími otvory, zapínání 

€ 8,50/Kč 220,–

pice
50% polyester, 50% umělé hedvábí

€ 9,40/Kč 240,–

Pletená čepice

€ 3,40/Kč 87,–

žebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cm

€ 8,10/Kč 210,–

structured front panels, no seams, slightlyp p p y p yp y p y

fabric, velcro strap at rear, p ýp
military look, 4 stitchings on visor, sweatband,ní naní na 
Vsuchý zipsuchý zip

garment washed, metal eyelets, closure withvv
buckle, backside fully closed
S/M – L/XL

144 24 € 9,10

structured fabric, trim on bill, lining inside,vojenská kšiltovka s větracími otvory, zapínvojenská kšiltovka s větracími otvory, zapín
metal eyelets, centered seam on the front, na suchý zip, uprostřed ševna suchý zip, uprostřed šev
Velcro® fastener
onesize

144 24 € 8,50

ppicepice

woven fabric, double layer, modern striped designdd
onesizeonesize

144144 2424  240,– 240,–

ic
fi ne rib knit, wide cuff , double layer, 4 stitchingspp

Knitted ScarfPletená šálala
ic

ru, ru, Strečová kšiltovka z polyesterStrečová kšiltovka z polyesterStrečová kšiltovka z polyesterStrečová kšiltovka z polyester
97% Polyester, 3% Spandex, Stretch Twilll93% polyester, 7% spandex, stretch twill93% poly93% polyester, 7% spandex, stretch twill93% polyester, 7% spandex, stretch twill93% polyester, 7% spandex, stretch twil93% polyester, 7% spandex, stretch twil
V llszpevněné přední panely, extra ploché švy, zpevněné přední panely, extra ploché švy, zpevněné přední panely, extra ploché švy, zpevněné přední panely, extra ploché švy, 
g gce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastickéce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastickéccce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elast

schlussipipfabric, velcro strap at rearfabric, velcro strap alátce, zapínání na suchý zlátce, zapínání na suchý zlátce, zapínání na suchý zlátce, zapínání na suchý z
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 Kč 555,–Kč 555,–Kč 555,–Kč 555,–

y iltoiltoyyVojenská kšiVojenská kšiVojenská kšiVojenská kši
100% gebürstete Baumwolle, Schweißband: 100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65%broušená bavlna, vnitřní páska: 65% 100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65
65% Polyester, 35% Baumwolleaapolyester, 35% bavlnapolyester, 35% bavlnapolyester, 35% bavlnapolyester, 35% bavlna

f4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínán4x prošitý kšilt, military vzhled, zapíná4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínán4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínán4x prošitý kšilt, military vzhled, zapíná4x prošitý kšilt, military vzhled, zapíná
chlussosureosuresuchý zipsuchý zipsuchý zipsuchý zip

onesizeonesizeonesizeonesize
200200200200 50505050  146,– 146,– 146,– 146,–

y iltoiltoyyVojenská kšiVojenská kšiVojenská kšiVojenská kši
100% gewaschene Chino Baumwolle100% washed chino cotton twill% washed chino cotton twill100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna100% chino bavlna

ftgarment washed, metal eyelets, closure t washed, metal eyelets, closure větrací otvory, vzadu zcela uzavřenávětrací otvory, vzadu zcela uzavřenávětrací otvory, vzadu zcela uzavřenávětrací otvory, vzadu zcela uzavřená
S/ /S/M – L/XLS/M – L/ kS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144144144 24242222  235,– 235,–

Military Ripstop KappeMilitary Ripstop Capy Ripstop CapVojenská kšiltovkaVojenská kšiltovkaVojenská kšiltovkaVojenská kšiltovka
100% gewaschene Ripstop Baumwolle100% washed ribstop cotton% washed ribstop cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

d f b b ll l dd f b b ll lvojenská kšiltovka s větracími otvory, zapvojenská kšiltovka s větracími otvory, zapvojenská kšiltovka s větracími otvory, zapvojenská kšiltovka s větracími otvory, zap
l l dl l dna suchý zip, uprostřed ševna suchý zip, uprostřed ševna suchý zip, uprostřed ševna suchý zip, uprostřed šev

onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesiz
144144144144144144 2424  220,– 220,–

ftggDlouhá pruhovaná čepDlouhá pruhovaná čepDlouhá pruhovaná čepDlouhá pruhovaná čep
é é 50% polyester, 50% umělé50% polyester, 50% umělé50% polyester, 50% umělé50% polyester, 50% umělé

Lange Form, gewebter Stoff , doppelt gelegter Stoff , Streifen-m designum designuf b d bl l d d dbl ldlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovanémdlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovanémdlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovanémdlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovaném
optikonesionesionesionesi
onesize144144144144

144 24 € 9,40

SPletená čepiPletená čepiPletená čepPletená čepPletená čepPletená čep
68g, 100% acrylg, 100% acryl68g, 100% akryl68g, 100% akryl68g, 100% akryl68g, 100% akry
Breiter Umschlag, 2-lagig, 4 Verschlussnähte, feiner Rippstrickfi ne rib knit, wide cuff , double layer, 4 stitchingsde cuff , double layer, 4 stitchingspletená čepice s širokou manžetoupletená čepice s širokou manžetoupletená čepice s širokou manžetoupletená čepice s širokou manžetou
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 87,–Kč 87,–Kč 87,–Kč 87,–

StrickschalPletená šálPletená šálPletená šálPletená šál
100% acrylyl100% akryl100% akryl100% akryl100% akry
Gerippter Strickschal, 1x1 Ripp, Maße: 160x25cmžebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cmžebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cmžebrový úplet 1x1, rozmžebrový úplet 1x1, rozmžebrový úplet 1x1, rozmžebrový úplet 1x1, rozm
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 50505050  210,– 210,– 210,– 210,–

white

black

khaki

camoufl age

olive

navy black khaki brown olive

black

grey

khaki

camoufl age

green

navy

white/navy grey/green grey/yellow grey/fuchsia

white

black/grey

black

light grey

grey

beige

brown

green

olive

green fl uo

yellow fl uo

mustard

orange

red

burgundy

fuchsia fl uo

light blue

royal

navy

navy/red black grey navy

white black navy
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33.0680
Atlantis | Bill Thinsulate

33.4050
Atlantis | Scratch

33.4060
Atlantis | Harlem

33.0037
Atlantis | Moover

33.5040
Atlantis | Freedom Windstopper

33.0022
Atlantis | Hotty

tistaticantistatické
antistatisch
antistatischantistaticntistatantistatischntistatischntistatischntistatisch

antistatischtiscscantistatické
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatisch

.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.

Pletená čepice
100% akryl
h
onesize

€ 7,90/Kč 205,–

70g, 100% antistatický polyacrylic

 € 10,20/Kč 260,–

70g, 100% antistatický polyacrylic
ohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina

 € 12,–/Kč 310,–

Pletená čepice

jemné žebrování, hmotnost cca 75g

€ 3,60/Kč 93,–  € 17,60/Kč 455,–

fl k k l k l k l
nebo čepici
onesize

144 24  € 4,05/Kč 104,–

ic
h k b h ff h l lh b l kb l k

onesizei

Melange Knitted Beanieete á čep ce, eete á čep ce, e
70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli
fl at knit inside out, 2x2 ribbed hem, antistatic fabric, light-pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava,pletená melír lem žebrový úplet 2x2 antistatická úprava
weight soft  knit, fl eece inside

Melange Knitted Beanieete á čep ce, eete á čep ce, e
70g, 100% antistatický polyacryli% antistatický polyacryli
2x2 knitted rib with foldover, antistatic fabric, lightweightohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úpravaohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úprava
soft  knit

ic
fi b kjemné žebrování, hmotnojemné že

Multifunctional Band

nts: 25x63cmmm
260g/m², 100% polyester fl eecepolyester fl eece
fl k k l k l kk k l k l k

Thinsulate® StrickmützePletená čepicePletená čepiceulate® Hatulate® HatPletená čepicePletená čepicePletená čepicePletená čepice
100% acrylyl100% akryl100% akryl100% akryl100% akry
Grober Rippstrick, Thinsulate® Futter, breiter Umschlaghhrough knit beanie with cuff , Thinsulate liningt beanie with cuff , Thinsulate lininghrubě pletená čepice se širokou manžetouhrubě pletená čepice se širokou manžetouhrubě pletená čepice se širokou manžetouhrubě pletená čepice se širokou manžetou
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  205,– 205,– 205,– 205,–

Melange Knitted BeanieMelange Knitted BeaniePletená čepice, melírPletená čepice, melírPletená čepice, melírPletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli
Flach links gestrickt, meliert, 2x2 Ripp Abschluss, anti statischefl at knit inside out, 2x2 ribbed hem, antistatic fabric, light-at knit inside out, 2x2 ribbed hem, antistatic fabric, light-pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava,pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava, pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava, pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava, 
Ausrüstung, leichter weicher Strick, Fleece innenweight soft  knit, fl eece insideweight soft  knit, fl eece insidelehká měkká pleteninalehká měkká pleteninalehká měkká pleteninalehká měkká pletenina
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–

Melange Knitted BeanMelange Knitted BeanPletená čepice, melírPletená čepice, melírPletená čepice, melírPletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli70g, 100% antistatický polyacryli

g ggohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úpraohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úpraohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úpraohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úpra
lehká měkká pleteninaehká měkká pleteninalehká mělehká mělehká mělehká mě
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 ––310,–310,–310,–310,–

SPletená čepiPletená čepiPletená čepPletená čepPletená čepPletená čep
65g, 100% acrylg, 100% acryl65g, 100% akryl65g, 100% akryl65g, 100% akryl65g, 100% akry

ostostjemné žebrování, hmotnojemné žebrování, hmotnojemné žebrování, hmotnojemné žebrování, hmotno
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 93,–Kč 93,–Kč 93,–Kč 93,–

Schlauch BandanaMultifunctional BaMultifunctional BaNákrčník bandanaNákrčník bandanaNákrčník bandanaNákrčník bandana
152g/m², 100% Polyester152g/m², 100% polyesterg/m², 100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

d ßwindstopper liner, measuremenwindstopper Proti větru, velikost: 25x63cmProti větru, velikost: 25x63cmProti větru, velikost: 25x63cmProti větru, velikost: 25x63cm
onesizeonesizeonesizeonesize

576576576576 144144144144 Kč 455,–Kč 455,–Kč 455,–Kč 455,–

Multifunktions Halswärmer und MützeMultifunctional Neckwarmer and HatMultifunctional Neckwarmer and HatNákrčníkNákrčníkNákrčníkNákrčník
260g/m², 100% 260g/m², 100%260g/m², 100% 260g/m², 100%
Verstellbare Kordel mit Stopper, als Schal oder Mütze tragbarfl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šálu fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šálu fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šfl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šfl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šfl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako š
onesizeonesizenebo čenebo čenebo čenebo če
oneoneoneone144144esizeesizeesizeesize 2424 € 4,05€ 4,05

new

black grey black/grey green/navy yellow/brown orange/grey navy/tur-
qquoise

white/white black/black grey/grey navy/navy black grey olive red navy

black green orange red navy

black grey navy
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33.0060
Atlantis | Extreme

33.0061
Atlantis | Flash

33.3030
Atlantis | Brooklin

33.0820
Atlantis | Comfort Thinsulate

33.0062
Atlantis | Fusion

33.3090
Atlantis | Vogue

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.

Oboustranná čepice
100% bavlna

e e
144 24  € 7,75/Kč 199,–

Elastická čepice

d

 € 7,90/Kč 205,–

Dlouhá čepice

prodloužený tvar, rolovaný okraj

 € 6,70/Kč 172,–

u a ce „t su ate

řní podšití, ideální ochrana proti chladu

 € 13,65/Kč 350,–

Pletená melange čepice

 € 5,–/Kč 129,–

hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecový

 € 13,50/Kč 345,–

Oboustranná čepiranná čepi

ways, longer shapeonesizeonesize
onesize

lightweight beanie, elastic fabric, longer shapedd g gprodloužený tvar, rolovaný okraprodloužený tvar, rolovaný okra

Tu a ce „t su aa ce „t su a
ylic

gThinsulate® vnitřThinsulate® vnitř

ete á e a ge čepete á e a ge čep
ic

t

mpon

onesize
96 24 € 13,50

WOboustranná čOboustranná čOboustranná čOboustranná čOboustranná čOboustranná č
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna%%100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Außen und innen in Kontrastfarbe, beidseitig tragbar, längereoboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střihoboustranná čepice v kontrastní barvě, doutside and inside in contrasting colours, can be worn bothn be worn both oboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střihoboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střihoboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střihoboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střih
wayswaysonesionesionesionesi

esize144144onesizeonesize144144144144
144144 2424 € 7,75€ 7,75

SSElastická čepicElastická čepicElastická čepicElastická čepic
95% Baumwolle, 5% Spandexxx95% bavlna, 5% spandex95% bavlna, 5% spandex95% bavlna, 5% spandex95% bavlna, 5% spandex
lightweight beanie, elastic fabric, longer shapetweight beanie, elastic fabric, longer shapedelší elastická čepice z lehkého materiáludelší elastická čepice z lehkého materiáludelší elastická čepice z lehkého materiáludelší elastická čepice z lehkého materiálu
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  205,– 205,– 205,– 205,–

Langer BeaniececeggDlouhá čepicDlouhá čepicDlouhá čepicDlouhá čepic
55g, 89% Baumwolle, 11% Polyesterrr55g, 89% bavlna, 11% polyester55g, 89% bavlna, 11% polyester55g, 89% bavlna, 11% polyester55g, 89% bavlna, 11% polyester

ggprodloužený tvar, rolovaný oprodloužený tvar, rolovaný oprodloužený tvar, rolovaný oprodloužený tvar, rolovaný o
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  172,– 172,– 172,– 172,–

dschuhete“te“TTRukavice „thinsulaRukavice „thinsulaRukavice „thinsulaRukavice „thinsula
85% wool, 15% acrylicylic85% vlna, 15% akryl85% vlna, 15% akryl85% vlna, 15% akryl85% vlna, 15% akryl

h l f d l l hThinsulate® vnitřní podšití, ideální ochrana phinsulate® vnitřní podšití, ideální ochrana pThinsulate® vnitřThinsulate® vnitřThinsulate® vnitřThinsulate® vnitř
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 24242424 Kč 350,–Kč 350,–Kč 350,–Kč 350,–

iiMPletená melange čepiPletená melange čepiPletená melange čepiPletená melange čepi
100% acrylyl100% akryl100% akryl100% akryl100% akry
Melierte, trendige Optik, variabler Umschlagememtrendy melange optic, variable brimtrendy melange pletená melange čepice, variabilní lepletená melange čepice, variabilní lepletená melange čepice, variabilní lepletená melange čepice, variabilní le
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 ––129,–129,–129,–129,–

Strickmütze mit ZopfmusterRaw Knitted Beanie with Pomed Beanie with PomPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulí
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Grob gestrickte Mütze, Zopfmuster, breiter Rippumschlag,hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecovhrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecovhrubě pletená s širokým okrajem na hrubě pletená s širokým okrajem na hrubě pletená s širokým okrajem na hrubě pletená s širokým okrajem na
innen mit Fleeceband, großer Pomponpás, velká bambulepás, velká bambuleonesizeopás, velpás, velpás, velpás, vel

eonesizeonesizeoneoneoneoneesizesizesizesizeeee
9696 2424 Kč 345,–Kč 345,–

white/black

black/green

black/grey

grey/orange

yellow/black

fuchsia/grey

navy/grey

navy/yellow

turquoise/green

white

black

green

orange

royal

navy

black

dark grey

grey

camoufl age

olive

navy

black

black/grey

grey

grey/grey

navy black melange

grey melange

red melange

burgundy 
gmelange

royal melange black grey stone green

fuchsia turquoise navy
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03.6221
Myrtle Beach | MB 6221

03.6222
Myrtle Beach | MB 6222

03.6223
Myrtle Beach | MB 6223

03.6205
Myrtle Beach | MB 6205

03.6634
Myrtle Beach | MB 6634

03.6635
Myrtle Beach | MB 6635

03.6636
Myrtle Beach | MB 6636

03.6624
Myrtle Beach | MB 6624

htseamlesshtllbezešvýnahnaseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

htloseamlesshtloslbezešvýnahtlosnahtlosseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

.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

perfektní tvar díky elastickému potítku, zadní 
h
avy

S/M – L/XL
144 12 € 23,10/Kč 595,–

Bezešvá kšiltovka s plochým kšiltem

a
kšiltu, perfektně sedí díky elastickému potít-

nap“

€ 23,10/Kč 595,– € 5,10/Kč 131,–

Funkční kšiltovka s 6 panely

Měkký povrch z mikrovlákna, voděodolná a
bných

švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní 

y ý
onesize

144 24 € 8,60/Kč 220,–

Stylová čepice

vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-

ý y
onesize

144 24 € 6,50/Kč 167,–

6 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash

vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobnými švy, 6 panelů
onesize

144 24 € 5,70/Kč 146,–

5 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash

vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovaný 

€ 5,70/Kč 146,–

6 panelová džínová čepice

emi,

v
onesize

144 24 € 8,60/Kč 220,–

Seamless OneTouch Capkaka

2 embroidered ventilation holes at the front,-
laminated front, 6 decorative stitching linesný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltu,elní panel, 6 ozdobných švů na kšiltu, 
on the peak, elastic sweatband, fully closedperfektní tvar díky elastickému potítku, zadní tvar díky elastickému potítku, zad

f
S/M – L/XL
S/MS/ 144 // 12 € 23,10

S

laminated at the front, 8 decorative stitchingLaminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švů naLaminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švů na

nn
b h bl h f b
onesizeonesize

144144 1212 Kč 595,–Kč 595,–

6 Panel Heavy Brushed CapKšiltovka s 6 panelytovka s 6 panely

ded satin sweat band, size adjustment withk &k & 
“click & snap” fastenersnap“ zavíránínap“ zavírání

ft fi f  aa
bnbn

g p ,švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní
antpanel laminován, příjemný komfort nošení l l k f

to wear thanks to the padded sweatband, díky zateplenému potítku, suchý zipdíky zateplenému potít
velcro fasteneroo

high profi le’ shape, fl at peak with sticker andvysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-v
8 decorative stitching lines, 6 panels with 6 ý y, p , yy, p
embroidered ventilation holes, laminated front
panels, padded sweatband, size-adjustmentonesizeo
by ‘click & snap’ fastener2424
onesize

144 24 € 6,50

6 panelová kšiltovka, přední pan6 panelová kšiltovka, přední pan

high profi le’ shape, fl at peak with sticker 11
gvysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nále

l d f l dd d b dkk
size-adjustment by ‘click & snap’ fasteneronesizeonesize

high profi le shape, fl at peak with sticker 11
gvysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nále

f
size-adjustment by ‘click & snap’ fastener

fl at peak with 6 decorative stitching line,
jeans fabric, fl ag-label on adjuster, laminated džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6džínová tkanina, vlajka, vyztužené
f l b d d lvv
holes, padded sweatband, size adjustment byonesizee
fastener ‘click & snap’2424
onesize

144 24 € 8,60

Seamless OneToSeamless OneToBezešvá kšiltovkBezešvá kšiltovkBezešvá kšiltovkBezešvá kšiltovk
r100% polyesteryester100% polyester100% l100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

g p y p ,p y p ,2 embroidered ventilation holes at the front2 embroidered ventilation holes at the fro2 obšité průduchy v přední části, laminova-2 obšité průduchy v přední části, laminova-2 obšité průduchy v přední části, laminova-2 obšité průduchy v přední části, laminova-
laminated front, 6 decorative stitching linlaminated front, 6 decorative stitcný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltuný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltuný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltuný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltu
Son the peak, elastic sweatband, fully closedon the peak, elastic swperfektní tvar díky elastickému potítku, zadperfektní tvar díky elastickému potítku, zadperfektní tvar díky elastickému potítku, zadperfektní tvar díky elastickému potítku, zad
Schweißband, Rückseite voll geschlossen,strana úplně uzavřená, prodyšný 3D meshstrana úplně uzavřená, prodyšný 3D meshb k l b h bl h f bk l b h bl h f bstrana úplně uzavřená, prodyšný 3D mstrana úplně uzavřená, prodyšný 3D mstrana úplně uzavřená, prodyšný 3D mstrana úplně uzavřená, prodyšný 3D m
atmungsaktives 3D Meshmaterial, nahtlosmateriál, bezešvá předtvarovaná oblast hlamateriál, bezešvá předtvarovaná oblast hlaS/M – L/XLS/M – materiál, bezmateriál, bezmateriál, bezmateriál, be
vorgeformter KopfbereichS/M – L/XLS/M – L/XLS/MS/MS/MS/MM – M – M – M – /X/X/X/X122LLLL
S/M – L/XL144144 11

144 12 € 23,10

h l fl h h ldBezešvá kšiltovka s plochým kšiltemzešvá kšiltovka s plochým kšiltemBezešvá kšiltovka s plochým kšilteBezešvá kšiltovka s plochým kšilteBezešvá kšiltovka s plochým kšilteBezešvá kšiltovka s plochým kšilte
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Laminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švLaminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švLaminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švLaminovaná čelní oblast, 8 ozdobných šv
Skšiltu, perfektně sedí díky elastickému potítiltu, perfektně sedí díky elastickému potítkšiltu, perfektně sedí díky elastickému pokšiltu, perfektně sedí díky elastickému pokšiltu, perfektně sedí díky elastickému pokšiltu, perfektně sedí díky elastickému po
Schweißband, Größenregulierung durchgaaku, regulace velikosti pomocí „click & snku, regulace velikosti pomocí „click & snku, regulace velikosti pomocí „click & snku, regulace velikosti pomocí „click & sn
„click & snap“ Verschluss, atmungsaktives 3Dzavírání, prodyšný 3D mesh materiálzavírání, prodyšný 3D mesh materiálzavírání, prodyšný 3D meszavírání, prodyšný 3D meszavírání, prodyšný 3D meszavírání, prodyšný 3D mes
Meshmaterialonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 12 € 23,10

66Kšiltovka s 6 pKšiltovka s 6 pKšiltovka s 6 pKšiltovka s 6 p
100% schwere gebürstete Baumwolle100% heavy brushed cotton% heavy brushed cotton100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna
6 gestickte Luft löcher, 8 Ziernähte am Schild,ý p , ýý p , tive tive6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na 6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na 6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na 
stirnanliegend, gefüttertes Satinschweißband,stitching lines on the peak, low-profi le, pad-stitching lines on the peak, low-profi le, pad-kšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténovékšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténovékšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténové kšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténové
Größenregulierung durch „click & snap“ggddpotítko, regulace velikosti pomocí „clickpotítko, regulace velikosti pomocí „clickpotítko, regulace velikosti pomocí „clickpotítko, regulace velikosti pomocí „click
V“click & sn“ li k &snap“ zavísnap“ zavísnap“ zavísnap“ zaví
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  131,– 131,– 131,– 131,–

Funkční kšiltovka s 6 paltovka s 6 pa66Funkční kšiltovka s 6 Funkční kšiltovka s 6 Funkční kšiltovka s 6 Funkční kšiltovka s 6 
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Wsoft  microfi bre surface, wind- and waterresoft microfibre surface wind and waterreMěkký povrch z mikrovlákna, voděodolnáMěkký povrch z mikrovlákna, voděodolnáMěkký povrch z mikrovlákna, voděodolnáMěkký povrch z mikrovlákna, voděodolná
wasserabweisend, 6 gestickte Luft löcher,větruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdobvětruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozvětruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdobvětruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdovětruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdobvětruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdo

 ftftšvů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní 
mesh lining, laminated front panels, pleasant panels, pleasapanel laminován, příjemný komfort nošení panel laminován, příjemný komfort nošení panel laminován, příjemný komfort nošenípanel laminován, příjemný komfort nošení
komfort durch das wattierte Schweißband, band, band, díky zateplenému potítku, suchý zipdíky zateplenému potítku, suchý zipdíky zateplenému potítku, suchý zipdíky zateplenému potítku, suchý zip

rschlussvelcro fastenervelcro fasteneronesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 8,60€ 8,60

Pro Style KappeeeStylová čepiceStylová čepiceStylová čepiceStylová čepice
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna%%100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
high profi le’ shape, fl at peak with sticker andgh profi le’ shape, fl at peak with sticker andvysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
und 8 Ziernähten, 6 umstickte Luft löcher, ver-8 decorative stitching lines, 6 panels with 6 8 decorative stitching lines, 6 panels with 6kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-
stärktes Frontpanel, wattiertes Schweißband,ý , yembroidered ventilation holes, laminated fronembroidered ventilation holes, laminated fronných větracích otvorů, vyztužené čeloných větracích otvorů, vyztužené čeloných větracích otvorů, vyztužené čeloných větracích otvorů, vyztužené čelo
„oopanels, padded sweatbaanels, padded sweatbaonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144by ‘clickby ‘click144144144144
oneone144esizeesize 24 € 6,50

el vel v6 panelová kšiltovka, přední pan6 panelová kšiltovka, přední pan6 panelová kšiltovka, přední pan6 panelová kšiltovka, přední pan
100% Polyester100% polyester00% polyesterMashMashMashMash
High Profi le Form, gerades Schild mit Paspelhigh profi le’ shape, fl at peak with sticker gh profi le’ shape, fl at peak with sticker 100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

ppvysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nále
el, wattiertes laminated front panels, padded sweatband,minated front panels, padded sweatband, kou a 6 ozdobnými švy, 6 panelůkou a 6 ozdobnými švy, 6 panelůkou a 6 ozdobnými švy, 6 panelůkou a 6 ozdobnými švy, 6 panelů

size-adjustment by ‘click & snap’ fastesize-adjustment by ‘click & snap’ fasteonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 5,70€ 5,70

5 panelová kšiltovka, překšiltovka, pře5 panelová kšiltovka, p5 panelová kšiltovka, p5 panelová kšiltovka, p5 panelová kšiltovka, p
100% Polyester100% polyester00% polyesterMashMashMashMash
High Profi le Form, gerades Schild mit Stickerhigh profi le shape, fl at peak with sticker gh profi le shape, fl at peak with sticker 100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
und 6 Ziernähten, 6 umstickte Luft löcher, ver-vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-ochý vrchol s nálep-vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálevysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nále
stärktes Frontpanel, wattiertes Schweißband,kou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovanýkou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovanýl d f l dd d b dd bkou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovkou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovkou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovkou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminov
„size-adjustment by ‘clicsize-adjustment by ‘clicpřední panelpřední panelpřední panelpřední panel
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  146,– 146,– 146,– 146,–

picepice6 panelová džínová čep6 panelová džínová čep6 panelová džínová čep6 panelová džínová čep
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Modischer Jeansstoff , gerades Schild mit 6nieiefl at peak with 6 decorative stitching line,fl at peak with 6 decoratplochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými linplochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými linplochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými linplochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými lin
jeans fabric, fl ag-label on adjuster, laminateon adjuster, laminatedžínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6 džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6 džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6 
Frontpanel, wattiertes Schweißband, Flaglabel y ýfront panels, 6 embroidered ventilationd ventilationvyšívaných větracích otvorůvyšívaných větracích otvorůvyšívaných větracích otvorůvyšívaných větracích otvorů
aooholes, padded sweatbandholes, padded sweatbandonesizeonesizeonesizeonesize

esize144144fastenefastene144144144144
oneone144esizeesize 24 € 8,60
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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.

l
55g/m², 100% bavlna
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:180x50 cm
o

 € 11,50/Kč 295,–

cm

 € 10,90/Kč 280,–

st:

 € 11,50/Kč 295,–

 € 10,60/Kč 270,–
 € 10,90/Kč 280,–

je
vyrobena z poloprůhledné lehké tkaniny, rozměry: 180x80 cm

 € 24,20/Kč 620,–

ý y , y

S/M – L/XL
144 24  € 16,80/Kč 430,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaných
v
v

onesize
  € 5,20/Kč 134,–

6 panelová čepice s rovným kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý
vrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 linek, 

zadní část, díky elastinové vložce skvěle sedí
S

  € 19,10/Kč 490,–

fll

light semi-transparent fabric, rolled edges, size: 180x50cmlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:180x50 clehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:180x50 c
onesizeonesizeonesize

150150 1010 Kč 295,–Kč 295,–

Printed Loop Scarf

light semi-transparent fabric, rolled edges, size: 85x90cmlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:85x90 clehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:85x90 c
onesizeonesize

150150 1010 Kč 280,–Kč 280,–

kl d f

stripe design, fi ne fringe at the ends, measurements: h, velikoh, veliko

f

short fi ne fringe on the long sides, long fringe at the ends,

Cotton Scarf

decorative border along the edges, eff ective lookjj

Cotton Scarf “Gipsy”

semi-transparent light fabric in spray print technique, short ála ála 
fi ne fringes along the edges, size: 180x80cmvyrobena z poloprůhledné lehké tkaniny, rozmvyrobena z poloprůhledné lehké tkaniny, rozm

trendy 6 panel cap without fastener, fully
closed back panel, perfect fi t due to an elas-88
tane inset and fl exfi t® band, 6 embroideredozdobných linek a vyztužené čelo, díkyozdobných linek a vyztužené čelo, díky 
ventilation holes, 8 decorative stitching lines
on the peak, laminated front panelsSS

l d f l l f h

g
in sweat band

ane
6 panel cap, perfect fi t due to elastane inset 6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý

d fl fi bb fl k b d dvrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 linekvrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 linek
ventilation holes, 8 stitching lines on thelaminované přední panely a zcela zavřenálaminované přední panely a z

f fzadní část, díky elastinové vložce skvěle szadní část, díky elastinové vložce skvěle s
b k l
S/M – L/XL

144 24  € 19,10

Schal mit DruckmusterPotištěná šálaPotištěná šálated cated caPotištěná šálaPotištěná šálaPotištěná šálaPotištěná šála
55g/m², 100% Baumwolle55g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlnagg55g/m², 100% bavlna55g/m², 100% bavlna55g/m², 100% bavlna55g/m², 100% bavlna

f llehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr
Maße: 180x50cmii eonesizeonesizeonesizonesiz
onesize150150150150

150 10 € 11,50

Schlauchschal mit DruckmusterbusbusPotištěná šála - tubPotištěná šála - tubPotištěná šála - tubPotištěná šála - tub
50g/m², 100% Polyester50g/m², 100% polyester50g/m², 100% polyester50g/m², 100% polyester50g/m², 100% polyester

ff b ll dlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměrlehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr
Maße: 85x90cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesize150150150150

150 10 € 10,90

Sommerschal in KnitteroptikCrinkled Summer ScarfCrinkled Summer ScarfLetní šála mačkanáLetní šála mačkanáLetní šála mačkanáLetní šála mačkaná
85g/m², 100% Baumwolle85g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna85g/m², 100% bavlna85g/m², 100% bavlna85g/m², 100% bavlna85g/m², 100% bavlna
stripe design, fi ne fringe at the ends, measurestripe design, fi ne fringe at the ends, meaProužkovaný design, jemné třásně na koncíchProužkovaný design, jemné třásně na koncíchProužkovaný design, jemné třásně na koncíchProužkovaný design, jemné třásně na koncíc
Maße: 190x70cm190x70cm190x70cm190x70cm190x70cm
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

Sportlich eleganter SchalSportovně elegantní šálSportovně elegantní šálSportovně eleganSportovně eleganSportovně eleganSportovně elegan
100g/m², 65% Polyester, 35% Viskoseaa100g/m², 65% polyester, 35% viskóza100g/m², 65% polyester, 35% viskóza100g/m², 65% polyester, 35% viskóza100g/m², 65% polyester, 35% viskóza
Kurze feine Fransen entlang der Längskanten, lange Fransenshort fi ne fringe on the long sides, long fringe at the ends,fine fringe on the long sides, long fringe at the ends, Krátké jemné třásně podél dlouhé strany, dlouhé třásně na Krátké jemné třásně podél dlouhé strany, dlouhé třásně na Krátké jemné třásně podél dlouhé strany, dlouhé třásně na Krátké jemné třásně podél dlouhé strany, dlouhé třásně na 
an den Enden, angenehmer Tragekomfort, Maße: 200x58cmkoncích, příjemný komfort nošení, velikost: 200x58cmkoncích, příjemný komfort nošení, velikost: 200x58cmkoncích, příjemný komfort koncích, příjemný komfort koncích, příjemný komfort koncích, příjemný komfort 
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 Kč 270,–Kč 270,–Kč 270,–Kč 270,–

halaaBavlněná šálaBavlněná šálaBavlněná šálaBavlněná šál
50g/m², 100% Baumwolle50g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna50g/m², 100% bavlna50g/m², 100% bavlna50g/m², 100% bavlna50g/m², 100% bavlna
Z iveiveozdobná bordura na okraji, efektní vzhledozdobná bordura na okraji, efektní vzhledozdobná bordura na okraji, efektní vzhledozdobná bordura na okraji, efektní vzhled
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 10101010 Kč 280,–Kč 280,–Kč 280,–Kč 280,–

Baumwollschal „Gipsy“““Bavlněná šála „Gipsy“Bavlněná šála „Gipsy“Bavlněná šála „Gipsy“Bavlněná šála „Gipsy
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
semi-transparent light fabric in spray print technique, shosemi-transparent light fabric in spray print techniquebavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, šbavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, šábavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, šbavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, š
fi ffvyrobena z poloprůhledné vyrobena z poloprůhledné vyrobena z poloprůhledné vyrobena z poloprůhledné 
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 10101010 Kč 620,–Kč 620,–Kč 620,–Kč 620,–

Original 6 Panel Flexfi t® Kappevá kšiltovkavá kšiltovkafil l fiOriginální 6 panelovOriginální 6 panelovOriginální 6 panelovOriginální 6 panelov
98% Baumwolle, 2% Elasthan98% cotton, 2% elastanecotton, 2% elastane98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan
Trendige Kappe ohne Verschluss, Rückseite originální 6 panelová módní kšiltovka bezální 6 panelová módní kšiltovka bez toriginální 6 panelová módní kšiltovka bezoriginální 6 panelová módní kšiltovka bezoriginální 6 panelová módní kšiltovka bezoriginální 6 panelová módní kšiltovka bez
g pp y ýp yclosed back panel, perfect fi t due to aclosed back panel perfect fit due tozipu, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8zipu, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8zipu, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8zipu, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8

fl fid fl fi b d bozdobných linek a vyztužené čelo, díozdobných linek a vyztužené čelo, díozdobných linek a vyztužené čelo, díozdobných linek a vyztužené čelo, dí
ftventilation holes, 8 decorative stitching lineventilation holes, 8 decorative stitching lineelastanové vložce skvěle sedíelastanové vložce skvěle sedíelastanové vložce skvěle sedíelastanové vložce skvěle sedí

on the peak, laminatedon the peak, laminatedS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL
S/M – L/XLS/M – L/XL144144144144 2222

144144 2424 € 16,80€ 16,80

6 panelová vyztužená kšanelová vyztužená kš6 panelová vyztužená 6 panelová vyztužená 6 panelová vyztužená 6 panelová vyztužená 
100% sehr schwere gebürstete Baumwolleaap y100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaný6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaný6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívan6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívan6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívan6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívan
schluss in matt Silber mit gestickter Öse, 6větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek,vmatt silver buckle and embroidered eyelet,broidered eyelet,větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek,větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek, větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek,větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek,
gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am Schild, vnitřní polstrovaná čelenka a v zadní částivnitřní polstro6 embroidered ventilation holes, 8 stitching6 embroidered ventilation holes, 8 stitchingvnitřní polstrovaná čelenka a v zadní částivnitřní polstrovaná čelenka a v zadní části vnitřní polstrovaná čelenka a v zadní částivnitřní polstrovaná čelenka a v zadní části
gefüttertes Satinschweißbandkovová sponu s očkemkovlines on the peak, padded satilines on the peak, padded satikovová sponu s očkemkovová sponu s očkemkovová sponu s očkemkovová sponu s očkem
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  134,– 134,– 134,– 134,–

6 panelová čepice s rovným kšilt rovným kšiltfifi6 panelová čepice s rovným k6 panelová čepice s rovným k6 panelová čepice s rovným k6 panelová čepice s rovným k
87% polyacrylic, 11% wool, 2% elastane% polyacrylic, 11% wool, 2% elastane87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan

d6 panel cap, perfect fi t due to elastane inset anel cap, perfect fi t due to elastane inset 6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý 6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý 6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý 
gy ýd fl fi bb fl k b dfl fi bbvrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 livrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 livrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 livrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 li

Luft löcher, 8 Ziernähte am Schild, laminierte laminované přední panely a zcela zavřenáminované přední panely a zcela zavřená laminované přední panely a zcela zavřenálaminované přední panely a zcela zavřenálaminované přední panely a zcela zavřenálaminované přední panely a zcela zavřená
gzadní část, díky elastinové vložce skvělezadní část, díky elastinové vložce skvělezadní část, díky elastinové vložce skvělezadní část, díky elastinové vložce skvěle

S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XS/M – L/XS/M – L/XS/M – L/X
144144144144144144 24242222 Kč 490,–Kč 490,–

new

new

blue/white

navy/white

blue/white

navy/white

natural/grey

natural/brown

natural/red

natural/denim

grey/off  white

olive/off  white

denim/off  white

graphite

grey

light-
yyyellow

dusty olive

fern green

terra

chili

red

horizon 
blue

atlantic

denim/
denim

turquoise

white

black

grey

soft  green

coral

red

soft  pink

navy

white

black

dark grey

light grey

beige

dark brown

dark green

green

gold yellow

orange

magenta

red

wine

light blue

royal

navy

turquoise

black

dark grey

beige

dark green

lime green

gold yellow

orange

red

grenadine

pacifi c

royal

navy

white

black

light grey

khaki

dark brown

olive

fern green

magenta

red

wine

purple

navy

caribbean blue
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03.6577
Myrtle Beach | MB 6577

03.6578
Myrtle Beach | MB 6578

03.0096
Myrtle Beach | MB 96

03.0041
Myrtle Beach | MB 41

03.0022
Myrtle Beach | MB 22

03.0040
Myrtle Beach | MB 40

.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.

Ležérní městská čepice
50g, 65% polyester, 35% bavlna

onesize
150 10 € 4,10/Kč 105,–

eteniny

 € 9,–/Kč 230,–
 € 3,20/Kč 82,–

Šátek

šátek, možno zavázat i na krk, formovaný

€ 2,20/Kč 57,–

ory,

 € 5,40/Kč 139,–

Šátek

 € 1,90/Kč 48,–

Casual streetwear beanieLežérní městská čepiceLežérní městská če

oversize look, fresh color blend, single jersey, light 2x2 rib
l

Single Jersey loop-scarf

casual fi t, fresh colour blend, fi ne single jersey, size 75x80cmll
onesizeonesize

100100 1010 –230,–230,–

Velcro® fastener, 3 stitching lines on the peak, padded cotton módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami na módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami na 
s

tšš trendy cap without peak, Velcro® fastener, 2 embroidered66
 bandipipv

y,, y

Legere Streetwear Mützep nienieLežérní městská čepiceLežérní městská čepiceLežérní městská čepiceLežérní městská čepice
50g, 65% Polyester, 35% Baumwolleaagg50g, 65% polyester, 35% bavlna50g, 65% polyester, 35% bavlna50g, 65% polyester, 35% bavlna50g, 65% polyester, 35% bavlna
Oversize Look, Melange-Optik, feiner Single Jersey, leichteoversize look, fresh color blend, single jersey, light 2x2 riboversize look, fresh color blend, single jersey, light 2x2 rib ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)
2x2 Feinripp Fütterungonesizeonesizeliningliningonesizonesizonesizonesiz
onesizeonesize150150150150

150150 1010 € 4,10€ 4,10

g y etenetenSingle Jersey loop-scarfSingle JerseyLímcová šála z hladké plLímcová šála z hladké plLímcová šála z hladké plLímcová šála z hladké pl
65% Polyester, 35% Baumwolleaa65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna65% polyester, 35% bavlna
casual fi t, fresh colour blend, fi ne single jersey, size 7sual fi t, fresh colour blend, fi ne single jersey, size 7límcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cmlímcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cmlímcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cmlímcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cm
Maße: 75x80cmonesizeonesizeonesizeonesiz
onesize100100100100

100 10 € 9,–

Modisches SonnenvisierMMFashion SunvisorFashion SunvisorMódní kšiltMódní kšiltMódní kšiltMódní kšilt
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami nmódní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami nmódní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami nmódní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami n
gefüttertes Baumwollschweißbandsweat bandsweat bandlemulemulemulemu
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–

Bandana Kopft uchŠ kBandana Hatandana HatŠátekŠátekŠátekŠátek
97% Polyester, 3% Baumwolleaa97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna
Kopft uch, im Nacken zum Binden, vorgeformtšátek, možno zavázat i na krk, formovanýtek, možno zavázat i na krk, formovanýšátek, možno zavázat i našátek, možno zavázat i našátek, možno zavázat i našátek, možno zavázat i n
onesizeonesizeonesizeonesize

500500500500 10101010 Kč 57,–Kč 57,–Kč 57,–Kč 57,–

6 Panel Chef Kappeeel h fl h f6 panelová čepice6 panelová čepice6 panelová čepice6 panelová čepice
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
Kappe ohne Schild, Klettverschluss, 2 gestickte Luft löcher, vovod h k l f b d dh k l f b d6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otv6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otv6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otv6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otv
g gýp ý pk f h ßb dvvpletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zipletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zipletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zipletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zi
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  139,– 139,– 139,– 139,–

BandanaandanaŠátekŠátekŠátekŠátek
97% Polyester, 3% Baumwolleaa97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna97% polyester, 3% bavlna
Multifunktionales Viereck-Tuch, Maße: 50x50cmcmmmultifunkční šátek, rozměry: 50x50 cmmultifunkční šátek, rozměry: 50x50 cmmultifunkční šátek, rozměry: 50x50 cmmultifunkční šátek, rozměry: 50x50 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

500500500500 10101010 Kč 48,–Kč 48,–Kč 48,–Kč 48,–

black melange/
g ydark grey

grey heather/
g ydark grey

green melange/
g ydark grey

yellow melan-
g g yge/dark grey

orange melan-
g g yge/dark grey

red melange/
g ydark grey

wine melange/
g ydark grey

blue melange/
g ydark grey

turquoise melan-
g g yge/dark grey

black melange grey heather green melange yellow melange orange melange red melange wine melange blue melange turqoise 
gmelange

white

black

yellow

red

royal

navy

white

black

dark grey

light grey

khaki

olive

dark green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise black light khaki dark green red navy

white

black

dark grey

light grey

khaki

olive

dark green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise
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03.62020002222
Myrtle BBBBBBeeaeaeach | MMMB 6202

03.6203
Myrtle Beach | MB 6203

03.6111
Myrtle Beach | MB 6111

03.6544
Myrtle Beach | MB 6544

03.6503
Myrtle Beach | MB 6503

03.7010
Myrtle Beach | MB 7010

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.

Kšiltovka
100% polyester
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, refl exní 

ť
o

 € 8,–/Kč 205,–

kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací pásek, 

 € 8,60/Kč 220,–

p y ý
o

* k dispozici pouze v těchto barvách

 € 5,40/Kč 139,–

4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka

í 
č
onesize

144 24  € 11,60/Kč 300,–

Multifunkční látkový tunel

různých způsobů, rozměry: 25x50 cm

 € 2,–/Kč 51,–

Dětská 5 panelová kšiltovka

d

zadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro děti od 4 let

 € 5,40/Kč 139,–

kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, rkšiltovka s nižším profilem, kontrastní s
bandlem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potuvložka za předním panelem, pásko proti potu

onesizeonesizeonesize
144144 2424 –205,–205,–

de
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací páskšiltovka
sandwich peak, metal eyelets, embossed clip-fastener, padded
sll

classical allround 6 panel cap, metal buckle in mat silver with6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 86 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvo
nozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní částiozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní části 

holes, 8 decorative stitching lines on the peak, close-fi tting-
shape, padded satin sweat band
onesize – oversize*
* only in these colors

144 24 € 5,40

IQseen™ prints according to EN ISO 20471:2013 standards,
sweatband, clip fastener in mat silver with metal eyeletonesizeo
onesize144144

144 24 € 11,60

ways,multifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třináctfunkční látkový tunel, který je možné nosit na třináct 
s

large peak, Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, ětrací ětrací 

dd d b d fzadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro dětizadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro děti

Polyester Capolyester CapKšiltovkaKšiltovkaKšiltovkaKšiltovka
100% Polyester100% polyesteryester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Niedrigprofi l Kappe, kontrastfarbene Schildunterseite, refl ek-refl exní refl exní p g p p p gkšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, rkšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, rkšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, rkšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, 
tierende Paspelierung, Netzfutter hinter den Front-Panels,ll g p plem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potulem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potulem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potulem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potu
wattiertes Netz-Schweißbandonesizei eeonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 8,–

6 Panel Polyamid Cap6 Panel Polyamid CapKšiltovka 6 panelůKšiltovka 6 panelůKšiltovka 6 panelůKšiltovka 6 panelů
100% polyamidyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid

gp pp g sesep g g j gg g j gkšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací páskšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací páskšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací páskšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací pás
sandwich peak, metal eyelets, embossed clip-fastener, paddedossed clip-fastener, paddesandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka ssandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka ssandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka s sandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka s
Prägelogo, wattiertes Schweißbandgege bandbandlogemlogemlogemlogem
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  220,– 220,– 220,– 220,–

6 Panel Raver Kappevkavka6 Panel Raver Cap6 Panel Raver Cap6 panelová kšiltov6 panelová kšiltov6 panelová kšiltov6 panelová kšiltov
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna

witwit6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 86 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 
Druckknopf und Stoff öse, 6 gestickte Luft löcher, 8 Ziernähteozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní částiozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní částiozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní částiozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní části
am Schild, stirnanliegend, gefüttertes Satinschweißbandholes, 8 decorative stitching lines on the peak, close-fi tt8 decorative stitching lines on the peak, close-fi ttkovová sponakovová sponakovová sponakovová spona
onesize – oversize*onesize – oversizeonesize – oversize*onesize – oversize*onesize – oversize*onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvk dispozici pouze v těchto barv* k dispozici pouze v tě* k dispozici pouze v tě* k dispozici pouze v tě* k dispozici pouze v

144144144144144144 242424242424  139,– 139,–

gp ppccg pg4 panelová nízko profi lová běžec4 panelová nízko profi lová běžec4 panelová nízko profi lová běžec4 panelová nízko profi lová běžec
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Stirnanliegend, kontrastfarbene Einsätze im sportlich dynami-4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportovní a4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportovní a g p p p y y gg p p p y y4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportov4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportov4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportov4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportov
schen Design, Schild- und Paneleinfassung in Kontrastfarben,dynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřnídynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřníinsets, peak and panel edges in contrasting colours, refl ective sets, peak and panel edges in contrasting colours, refl ecdynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřnídynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřnídynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřnídynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřní

fl k d h dčelenku a v zadní části kovovou sponučelenku a v zIQseen™ prints according to EN ISO 20471:2013 standardts according to EN ISO 20471:2013 standardčelenku a v zadní části kovovou sponučelenku a v zadní části kovovou sponučelenku a v zadní části kovovou sponučelenku a v zadní části kovovou sponu
ver-sweatband, clip fastener in mat silver with metal eyeletsweatband, clip fastener in mat silver with metal eyeletonesizeonesizeonesizeonesize

schluss in mattsilber mit Metallöse, passend zur JN Running2424 € 11 60/Kč 300€ 11 60/Kč 300onesizeonesize144144144144
Collection144144
onesize

144 24 € 11,60

Multifunkční látkMultifunkční látkMultifunkční látkMultifunkční látk
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten,multifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třinmultifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třinmultifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třinmultifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třin

ß 2 0různých způsobů, rozných způsobů, rossrůzných způsobů, různých způsobů, různých způsobů, různých způsobů, 
onesizeonesizeonesizeonesize

500500500500 50505050 ––51,–51,–51,–51,–

vá kšivá kšiDětská 5 panelovDětská 5 panelovDětská 5 panelovDětská 5 panelov
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
Großes Schild, Klettverschluss, 4 gestickte Luft löcher, 6ddlarge peak, Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation he peak, Velcro® fastener, 4 embroidered ventiladětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané vědětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané vědětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané vědětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané vě
Ziernähte am Schild, stirnanliegend, gefüttertes Satinschweiß-otvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a v otvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a v 6 decorative stitching lines on the peak, close-fi tted shape, orative stitching lines on the peak, close-fi tted shaotvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka aotvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka aotvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka aotvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a
zadní části zapínání na suczadní části zapínání na suzadní části zapínání na suczadní části zapínání na su
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  139,– 139,– 139,– 139,–

black/silver

black/red

iron grey/green

red/black

nautic blue/
yyynavy

navy/royal

black/silver charcoal/
ydark royal mid grey/wine silver/black

olive/black indian red/black navy/white

white/white

white/red

white/black

black/red

black/white

black/
yneon yellow

pink/black

red/black

navy/red

navy/white

turquoise/black

white

black

dark grey

light grey

dark brown

dark khaki

dark green

green

lime green

yellow

gold yellow

gold yellow/
yroyal/red

orange

pink

signal red

bordeaux

aqua

royal

navy

turquoise

white

black*

black/
charcoal

graphite

dark grey

light grey/
black

beige

beige/
dark green

camel

dark brown

olive

olive/beige

light khaki/
black

light khaki/
navy

dark green

fern green

green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

dark orange

orange

pink

signal red

tomato

wine

purple

sky blue

aqua

royal

navy

turquoise

mint

white

black

black 
melange

graphite

light grey

khaki

dark green

irish green

fern green

bright 
green
bright 
yellow

acid yellow

gold yellow

bright 
orange

orange

red 
melange
bright 
pink

pink

tomato

red

purple

light blue

sky blue

blue 
melange

bright 
blue

royal

navy

turquoise
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03.6126
Myrtle Beach | MB 6126

03.6128
Myrtle Beach | MB 6128

03.6118
Myrtle Beach | MB 6118

03.0135
Myrtle Beach | MB 135

03.0049
Myrtle Beach | MB 49

03.6501
Myrtle Beach | MB 6501

.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.

6 panelová kšiltovka s měkkou podšívkou
100% těžká broušená bavlna
6
dobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovou
s
onesize

144 24 € 5,70/Kč 146,–

6 panelová vyztužená kšiltovka

6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích

č

 € 5,70/Kč 146,–

Broušená 6 panelová kšiltovka

o
onesize

144 24  € 4,80/Kč 123,–

iltovka
100% bavlna
6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních,

p

€ 6,20/Kč 159,–

3 barevná „Sandwich“ kšiltovka

3

e e
144 24  € 5,70/Kč 146,–

6 panelová kšiltovka s lemováním

 € 5,10/Kč 131,–

high-quality 6 panel cap with light lamination easy to embroi-6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 oz-6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 oz-
der on, metal buckle in mat silver with press stud and embroi-dobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovoudobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovou 

stitching lines on the peak, front panels lightly laminated,oo
padded satin sweat band2424
onesize

144 24 € 5,70

g 
lines on the peak, laminated front panels, padded satin sweat
band
onesize

144 24 € 5,70

Velcro® fastener, 6 embroidered ventilation holes, 6 stitching
lines on the peak, laminated front panels, padded satin sweatoo

l h l d l b l f6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních
tener, 6 embroidered ventilation holes, laminated front panels, elcro zipelcro zip
padded satin sweat band
onesize

144 24 € 6,20

6 panel cap with special three-colored sandwich, clip fastener33
wss
dered ventilation holes, laminated front panels, padded satin
sweat band
onesize

144 24 € 5,70

broi-ích ch 
dered ventilation holes, laminated front panels, padded satinbb
sweatband, Velcro® fastener

6 Panel Soft lining Raver Kappeou ou 6 Panel Soft lining Raver CapSoft lining Raver Cap6 panelová kšiltovka s měkko6 panelová kšiltovka s měkko6 panelová kšiltovka s měkko6 panelová kšiltovka s měkko
100% schwere gebürstete Baumwolleaay% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna

l h f f h khigh-quality 6 panel cap with light lamination easy to emcap with light lami6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 
f ffd l b kl l h d d bd ddobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovodobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovodobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovodobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovo

gestickte Luft löcher, 8 Ziernähte auf dem Schild, Frontpanele dered eyelet, 6 embroidered ventilation holes, 8 decorativedered eyelet, 6 embroidered ventilation holes, 8 decorative sponu s patentem, vhodná pro výšivkusponu s patentem, vhodná pro výšivkusponu s patentem, vhodná pro výšivkusponu s patentem, vhodná pro výšivku
stitching lines on the peak, front panels lightlystitching lines on the peak, front panels lightlyonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144paddedpadded144144144144
oneone144esizeesize 24 € 5,70

6 panelová vyztužená kšiltovkavá vyztužená kšiltovka6 panelová vyztužená kšiltov6 panelová vyztužená kšiltov6 panelová vyztužená kšiltov6 panelová vyztužená kšiltov
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
Metallschnalle in mattsilber mit Druckknopf und Stoff öse, 6 6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větra dd6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích 6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích

k ftl h h h ld leyelet, 6 embroidered ventilation holes, 8 decorative stitchineyelet, 6 embroidered ventilation holes, 8 decorative stitchinotvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadníotvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní
glines on the peak, laminated front panlines on the peak, laminated front pančásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentem

onesizeonesizeonesionesionesionesi
144144144144144144 2424  146,– 146,–

Gebürstete 6 Panel Kappeá kšiltoá kšiltoBroušená 6 panelováBroušená 6 panelováBroušená 6 panelováBroušená 6 panelová
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Velcro® fastener, 6 embroidered ventilation holes, 6 stitchinVelcro® fastener, 6 embroidered ventilation holes, 6 stitchinbroušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích broušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracíchbroušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích broušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích
lines on the peak, laminated front panels, padded satin swes on the peak, laminated front panels, padded satin swotvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zipotvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zipotvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zipotvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zip
gefüttertes Satinschweißbandonesizeonesizebandbandonesionesionesionesi
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 4,80€ 4,80

Club KappekšikšiClub CapClub CapKlubová Klubová Klubová Klubová 
wolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

g gl h l d l b lh l d l b6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných prov6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných prov6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných prov6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných prov
laminierte Frontpanels, gefüttertes Satinschweißbandy ý ptener, 6 embroidered ventilation holes, laminated fronb d d l h l l d f6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Ve6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Ve6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Ve6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Ve
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144144144 2424  159,– 159,–

Half-Pipe-Sandwich KappešiltšiltHalf-Pipe-Sandwich Capf-Pipe-Sandwich Cap3 barevná „Sandwich“ kš3 barevná „Sandwich“ kš3 barevná „Sandwich“ kš3 barevná „Sandwich“ kš
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna

g g g py ý py ý6 panel cap with special three-colored sandwich, clip fastenercap with special three-colored sandwich, clip fastener3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-
mattsilber mit gestickter Öse, 6 gestickte Luft löcher, laminier-with buckle in mat silver and embroidered eyelet, 6 embroi-mat silver and embroidered eyelet, 6 embroi-strovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkoustrovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkoustrovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkoustrovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkou
te Frontpanels, gefüttertes Satinschweißbandonesizedered ventilation holes, laminated front paneldered ventilation holes, laminated front panelonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144sweat bsweat b144144144144
oneone144esizeesize 24 € 5,70

g ka ska sgp g p6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk6 panelová kšiltovk
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Weiche Oberfl äche, Schild mit Einfassung und Piping inp p p g ggbroušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastníbroušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastníbroušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastníbroušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastní
Kontrastfarbe, 6 gestickte Luft löcher, laminierte Frontpanels, y ý pý pdered ventilation holes, laminated front panels, padded satinntilation holes, laminated front panels, padded satinbarvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovanábarvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná barvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná barvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná 
gefüttertes Satinschweißband, Klettverschlusspsweatband, Velcro® fastenereatband, Velcro® fastenerčelenka a Velcro zipčelenka a Velcro zipčelenka a Velcro zipčelenka a Velcro zip
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  131,– 131,– 131,– 131,–

white

black

dark grey

light grey

dark khaki

dark green

lime green

gold yellow

orange

signal red

grenadine

pacifi c

royal

navy white

black

beige

dark green

fern green

sun yellow

signal red

burgundy

royal

navy

white

black

grey

beige

brown

dark 
ggreen

fern green

green

sun 
yyellow

yellow

orange

pink

red

burgundy

rose

mauve

light blue

carbon

royal

navy

turquoise

white/red/black black/light 
g ygrey/white black/red/white light grey/

black/white

khaki/navy/
white

yellow/black/
white

light pink/light 
blue/white

light pink/pink/
white

light blue/dark 
brown

navy/light blue/
white navy/red/white

black/white/
gdark green

black/white/
g g ylight grey

black/white/
red

black/white/
yroyal

light grey/
white/black

dark green/
gred/dark green

dark green/
white/black

sun yellow/whi-
g g yte/light grey

orange/dark
ggreen/white

red/white/
black

aqua/navy/
white

royal/white/
ynavy

navy/white/
g g ylight grey black/red black/white grey/black brown/orange

green/white gold yellow/
ynavy red/white burgundy/beige

royal/white navy/red navy/white
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03.0024
Myrtle Beach | MB 24

03.9412
Myrtle Beach | MB 9412

03.0609
Myrtle Beach | MB 609

03.6183
Myrtle Beach | MB 6183

03.6197
Myrtle Beach | MB 6197

03.6112
Myrtle Beach | MB 6112

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.

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních,
6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 

onesize
 € 5,40/Kč 139,–

Broušená 5 panelová kšiltovka

ry, 6 
nu

 € 5,40/Kč 139,–

p y

větrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v
z
onesize

144 24  € 5,50/Kč 141,–

l f k k l k l d
ky

elastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí 

 € 16,80/Kč 430,–

6 panelová kšiltovka „Double Sandwich“

ozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadní 

onesize
144 24  € 5,70/Kč 146,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka

o

e e
144 24  € 5,70/Kč 146,–

a66
buckle and embroidered eyelet, 6 embroidered ventilation6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 
holes, 6 stitching lines on the peak, front panels, laminatedmosaznou přezkoumosaznou přezkou
padded satin sweat band
onesize

144 24 € 5,40

d f h b h d l f h lbroušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvorná 5 panelová kšiltovka má 4 vyšívané větrací otvor
woo

tive stitching lines on the 
peak, padded satin sweat band
onesize

144 24 € 5,40

T

original cap with turned panels all the same size, clip fasteneroriginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívanéoriginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívané 
větrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování vání 
holes, 6 stitching lines on the peak, laminated front panels,zadní části sponu s kovovým očkemzadní části sponu s kovovým o

onesize144144
144 24 € 5,50

g p

rfect6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní část,6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní část, 
fi t due to an elastane insert and fl exfi t®-ribbon, 6 embroi-
ee
peak, laminated front panelsmateriálumateriá

clip buckle in mat silver with contrasting piping and em-6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích

stitching lines, contrasting lower peak, laminated front panels,čč
poo

classical allround 6 panel cap with contrasting sandwich, metal66
buckle in mat silver with press stud and embroidered eyelet, 6ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadní h linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadní 

on 
the peak, close-fi tting shape, padded satin sweat bando

6 panelová „Sandwich“ k„Sandwich“ k6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich6 panelová „Sandwich
100% schwere gebürstete Baumwolleaay% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
Metallclipverschluss in Messing mit gestickter Öse, 6 gestickte 6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních,vá kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních,l d f l b l f h b6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedení6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedení6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedení6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedení

ftb kl d b d d l b d d l6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované předn6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované předn6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované předn6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované předn
gefüttertes Satinschweißbandppholes, 6 stitching lines on the holes, 6 stitching lines opanely, v zadní části sponu s mpanely, v zadní části sponu s mpanely, v zadní části sponu s mpanely, v zadní části sponu s m
onesizeonesizeonesizepaddededonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144144144 2424  139,– 139,–

Gebürstete 5 Panel Kappeá kšiltoá kšiltoBroušená 5 panelováBroušená 5 panelováBroušená 5 panelováBroušená 5 panelová
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavln
Clipverschluss silberglänzend mit geprägtem Myrtle Beachbroušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvorbroušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvorbroušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvobroušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvo
Logo und Metallöse, 4 gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části sponvání a v zadní části spongyozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části spoozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části spoozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části spoozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části spo
Schild, gefüttertes Satinschweißbands vyraženým nápisem Myrtles vyraženýmbroidered ventilation holes, 6 decorated ventilation holes, 6 decorats vyraženým nápisem Myrtles vyraženým nápisem Myrtles vyraženým nápisem Myrtles vyraženým nápisem Myrtle
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144144144 2424  139,– 139,–

ntriertem Frontpanel6 panelová vyztužená kšiltovkaanelová vyztužená kšiltovkaTT6 panelová vyztužená kšiltovk6 panelová vyztužená kšiltovk6 panelová vyztužená kšiltovk6 panelová vyztužená kšiltovk
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna

l h d l ll h l fll horiginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívanéoriginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívanéoriginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívanoriginální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívan
gvvvětrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovvětrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovvětrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovvětrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrov

holes, 6 stitching lines on the peak, laminated front paneles, 6 stitching lines on the peak, laminated front panzadní části sponu s kovovým očkemzadní části sponu s kovovým očkemzadní části sponu s kovovým očkemzadní části sponu s kovovým očkem
gefüttertes Satin schweißband, ohne Mittelnaht, daher optimal onesizeopadded satin sweat bandpadded satin sweat bandonesizeonesizeonesizeonesize
zu veredelnonesizeonesize144144144144
onesize144144

144 24 € 5,50

ppe66High Performance Flexfi t® Capap6 panelová funkční kšiltovka6 panelová funkční kšiltovka6 panelová funkční kšiltovka6 panelová funkční kšiltovka
84% Nylon, 14% Baumwolle, 2% Elasthan84% polyamide, 14% cotton, 2% elastaneastane84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
Atmungsaktiv und schnelltrocknend, Rückseite komplett66 y g y6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní č6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní č6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní č6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní č
geschlossen, perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, dík6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, díkfi t due to an elastane insert and fl exfi t®-ribbon, 6 embroi-fit due to an elastane insert and flexfit®-ribbon 6 embroi-6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, dí6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, dí6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, dí6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, dí
Flexfi t®-Band, 6 gestickte Luft löcher, 8 Ziernähte, laminierteelastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí tanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí gelastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnouelastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnouelastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnouelastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnou
peak, laminalaminamateriálumateriálumateriálumateriálu
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 24242424 Kč 430,–Kč 430,–Kč 430,–Kč 430,–

Sandwich“Sandwich“6 panelová kšiltovka „Double 6 panelová kšiltovka „Double 6 panelová kšiltovka „Double 6 panelová kšiltovka „Double 
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavln

ber66 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 
mit Kontrastpaspel und gestickter Öse, 6 gestickte Luft löcher, ozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadnístrování a v zadníozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadnozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadnozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadnozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadn
stitching lines, contrasting lower peak, laminated front pcontrasting lower peak, laminated front pčásti klip sponučásti klip sponučásti klip sponučásti klip spon
Frontpanels laminiert, gefüttertes Satinschweißbandonesizezpadded satin sweat bandpadded satin sweat bandonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 5,70€ 5,70

ovkovk6 Panel Raver Sandwich Cap6 Panel Raver Sandwich Cap6 panelová „Sandwich“ kšilt6 panelová „Sandwich“ kšilto6 panelová „Sandwich“ kšilto6 panelová „Sandwich“ kšilto
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna

fclassical allround 6 panel cap with contrasting sandwich, mcontrasting sandwich, m6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 86 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 
ll h ll lb kk f d ffozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadnozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadnozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadnozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadnozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadn
k ftl h h h ld l dembroidered ventilation holes, 8 decorative stitching lines oembroidered ventilation holes, 8 decorative stitching lines očásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentemčásti kovovou sponu s patentem

the peak, close-fi tting shape, the peak, close-fi tting shape, onesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 5,70€ 5,70
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03.6156
Myrtle Beach | MB 6156

03.0070
Myrtle Beach | MB 70

03.6581
Myrtle Beach | MB 6581

03.6117
Myrtle Beach | MB 6117

03.6224
Myrtle Beach | MB 6224

03.6155
Myrtle Beach | MB 6155

.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.

6 panelová sportovní kšiltovka
1

leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro zip, 

onesize
€ 6,40/Kč 164,–

5 panelová kšiltovka

ě 
Velcro 

z

€ 4,80/Kč 123,–

Kšiltovka s 6 panely s plochým kšiltem

vaný
até-

zavírání
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

Skládací kšiltovka

y ý
ětru

onesize
144 24  € 5,70/Kč 146,–

l ť k l k

5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných provede-
ě šitých linek

 € 4,20/Kč 108,–

Čepice s rovným kšiltem
100% bavlna

rvě,
8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitřní 

onesize
144 24  € 9,–/Kč 230,–

6 panelová sportovní kšiltovka6
100% polyester microfi bre11
for all weather conditions, new Velcro® fastener, wind- and6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-6 panelová sportovní kšiltovka má 4 vět
w
the cap, 4 mesh-insets for ventilation, close-fi tting shape, materiál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětrmateriál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech pov
fast-drying terry sweatband
onesizeonesi

Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 6 stitching 
f VelcrVelcr

bzz

vanývaný
h k l d f l l k lčč

zavírázavírá
snap” fasteneronesizeones

smooth microfi bre, sportive band with clip fastener, wind- andbustní bustní
ll b h bl l fi h b

ddlet

5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných proved5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevný
g p ,, p p ,p f

onesizeize
1441 2424  108,–108 –

Čepice s rovným
1

grvěrvě6
peak with 8 decorative stitching lines, trendy “high profi le”řnřn

adjustable plastic fasteneroo
onesize

6 Panel Micro-Edge Sport Kappe6 Panel Micro-Edge Sports Capge Sports Cap6 panelová sportovní kšiltovka6 panelová sportovní kšiltovka6 panelová sportovní kšiltovka6 panelová sportovní kšiltovka
100% Polyester Microfaser100% polyester microfi breyester microfi bre100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Für alle Wetterbedingungen, neuartiger Klettverschluss, wind-p p y y, y, y dd6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-
und wasserabweisend, atmungsaktiv, Kontrasteinfassungleschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro zipmování a Velcro zipwater-repellent, breathable, contrasting piping around water-repellent, breathable, coleschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro 

rn-r-r-f filmateriál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětrmateriál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětmateriál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětrmateriál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povět
anliegend, schnelltrocknendes Frottee-Schweißbandfast-drying terry sweatbandfast-drying terry sweatbandnostních podmíneknostních podmíneknostních podmíneknostních podmínek
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  164,– 164,– 164,– 164,–

kšikši5 panelová k5 panelová k5 panelová k5 panelová k
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
5 Panel Kappe mit ungebürsteter Oberfl äche, Klettverschluss, ěěVelcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 6 stitching ener, 4 embroidered ventilat5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobn5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobn5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobn5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobn
4 gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am Schild, laminierteršitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Všitý fhšitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Všitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Všitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Všitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a V
Frontpanel, gefüttertes Satinschweißbandppbandndzipzipzipzip
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  123,– 123,– 123,– 123,–

l fl h h ldKšiltovka s 6 panely s plochým kšs 6 panely s plochým kš66Kšiltovka s 6 panely s plochým kšKšiltovka s 6 panely s plochým kšKšiltovka s 6 panely s plochým kšKšiltovka s 6 panely s plochým kš
100% schwer gebürstete Baumwolle100% heavy brushed cotton% heavy brushed cotton100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna100% těžká česaná bavlna

ft g6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminov6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminov6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na kšiltu, lamino6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na kšiltu, lamino
Frontpanels, Unterschild klassisch grün, gefüttertes Satin-aah k l d f l l k ll lčelní panel, spodní strana kšiltu klasická zelená, podšité sačelní panel, spodní strana kšiltu klasická zelená, podšité sčelní panel, spodní strana kšiltu klasická zelená, podšité sačelní panel, spodní strana kšiltu klasická zelená, podšité s
schweißband, Größenregulierung durch „click & snap“green, padded satin sweatband, size adjustment by “cgreen, padded satin sweatband, nové potítko, regulace velikosti pomocí „click & snap“ nové potítko, regulace velikosti pomocí „click & snap“ nové potítko, regulace velikosti pomocí „click & snap“ nové potítko, regulace velikosti pomocí „click & snap“
Vosnap” fastesnap” fasteonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 5,70€ 5,70

6 Panel Faltbare Kappe6 Panel Pack-a-Cap6 Panel Pack-a-CapSkládací kšiltovkaSkládací kšiltovkaSkládací kšiltovkaSkládací kšiltovka
100% Polyester Microfaser100% polyester microfi breyester microfi bre100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Wsmooth microfi bre, sportive band with clip fastener, winsmooth microfiměkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a robměkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a robměkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a roměkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a ro

g g ětruětrggvrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a věvrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a věvrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a věvrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a vě
te Luft löcher, vorgeformtes stabiles Schild (zusammen-o es eodered ventilation holes, pre-formed sturdy peak, foldable indered ventilation holes, pre-formed sturdy peak, foldable in onesizeonesizeonesizeonesize
)14444f l bthe midthe mid1444414444

onesizeonesize
144144 2424 € 5,70€ 5,70

5 Panel Polyester Mesh Kappekakay py p5 panelová síťovaná kšiltovk5 panelová síťovaná kšiltovk5 panelová síťovaná kšiltovk5 panelová síťovaná kšiltovk
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Frontpanel glatt, Seiten aus Polyester Mesh, Plastik-Patent-de-de-5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných proved5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných proved5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných proved5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných proved

ě ě vstitching lines on the peak, fashion sweat bandstitching lines on the peak fashion sweat bních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobněních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobněních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobněních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobně
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144144 2424242424  108,– 10 108,– 108,– 108,– 108,–

Čepice s rovným kše s rovným kšČepice s rovnýmČepice s rovnýmČepice s rovnýmČepice s rovným
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

f ft6 embroidered ventilation holes in contrasting color, staig6 embroidered ventilation holes in contrrovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní barrovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní barrovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní barrovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní bar
8 Ziernähten, angesagte „High Profi le“ Form, angenehmer 88peak with 8 decorative stitching lines, trendy “high profi le”with 8 decorative stitching lines, trendy “high pr8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitř8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitř8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitř8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitř
Trage komfort durch wattiertes Schweißband, Größenregulie-p p j ýshape, pleasant to wear because of padded sweatband,shape, pleasant to wear because of padded sweatband, polstrovaná čelenka, příjemný materiálpolstrovaná čelenka, příjemný materiálpolstrovaná čelenka, příjemný materiálpolstrovaná čelenka, příjemný materiá

urch Patentverschlusso es esadjustable plastic fasteneradjustable plastic fasteneronesizeonesizeonesizeonesize
eonesizeonesize144144144144

144144 2424 € 9,–€ 9,–

new
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white
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white black graphite charcoal

grey khaki dark brown dark green

irish green kiwi lime green yellow

sun yellow orange sunny lime pink

red burgundy rose mauve
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ggreen

graphite/
ggreen

dark khaki/
ggreen red/green royal/green navy/green

white

black

dark grey

light grey

light khaki
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burgundy
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03.0091
Myrtle Beach | MB 91

03.0092
Myrtle Beach | MB 92

03.0035
Myrtle Beach | MB 35

03.6116
Myrtle Beach | MB 6116

03.0095
Myrtle Beach | MB 95

03.0001
Myrtle Beach | MB 1

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.

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká nebroušená bavlna
6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích
o
onesize

200 50  € 3,50/Kč 90,–

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny

y,

suchý zip
onesize

 € 3,50/Kč 90,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka

onesize
200 50  € 3,60/Kč 93,–

6 panelová outdoorová kšiltovka

onesize
144 24  € 13,90/Kč 355,–

Vojenská čepice

 € 7,–/Kč 180,–

linky a Velcro zip

 € 2,80/Kč 72,–

% y100% těžká nebroušená bavlna100% těžká nebroušená bavlna
unbrushed surface, Velcro® fastener, 6 embroidered ventilation6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích 
holes, 6 stitching lines on the peak, laminated front panels,otvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zipotvorů, 6 ozdobně šitých linek 

% y
Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 6 stitching5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací otvory5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací otvory
lines on the peak, laminated front panel, padded satin sweatnana 

with contrasting sandwich, Velcro® fastener, 4 embroidered55
všš
front panel padded satin sweat bando

de
functional and durable outdoor cap with Achievetex® coating,6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a polst-6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a polst-

wind-and waterproof, 2 decorative stitching lines on the peak,
close-fi tting shape, padded satin sweat band

f f f
e

5 Panel Promo Cap lightly laminated

Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 2 stitching5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně šité5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně šité 
,linky a Velcro ziplinky a Velcro

y ké ké yy6 panelová kšiltovka z těžk6 panelová kšiltovka z těžk6 panelová kšiltovka z těžk6 panelová kšiltovka z těžk
% y%100% těžká nebroušená b100% těžká nebroušená b100% těžká nebroušená b100% těžká nebroušená b

g gp y y ýp y, y ýf fd f6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větr6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větr6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větr6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větr
holes, 6 stitching lines on the peak, laminated front panelles, 6 stitching lines on the peak, laminated front paneotvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zipotvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zipotvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zipotvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zip
gefüttertes Satinschweißbandonesizeopadded satin sweat bandpadded satin sweat bandonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize200200200200

200200 5050 € 3,50€ 3,50

ké ké 5 panelová kšiltovka z těžk5 panelová kšiltovka z těžk5 panelová kšiltovka z těžk5 panelová kšiltovka z těžk
mwolle100% heavy cotton% heavy cotton100% těžká bavlna100% těžká bavlna100% těžká bavlna100% těžká bavlna

Velcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 6 stitchelcro® fastener, 4 embroidered ventilation holes, 6 st5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací ot5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací ot5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací ot5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací ot
6 Ziernähte am Schild, laminiertes Frontpanel, gefüttertes6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání n6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a l h k l d f l dd dh k l d f l dd d6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání n6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání n6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání n6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání n
Satinschweißbandsuchý zipsuchý zipsuchýsuchýsuchýsuchý
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–

h“ kh“ k5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich
100% schwere gebürstete Baumwolleaa% y% y100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna100% těžká broušená bavlna
Hochwertige 5 Panel Kappe mit kontrastfarbigem Sandwich,with contrasting sandwich, Velcro® fastener, 4 embroidered contrasting sandwich, Velcro® fastener, 4 embroidered 5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně 5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně 5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně 
Klettverschluss, 4 gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am Schild, šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý ziptých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zipgšitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zipšitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zipšitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zipšitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zip

rtes Frontpanel, gefüttertes Satinschweißbandonesizefront panel, padded satin sweat bandfront panel, padded satin sweat bandonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize200200200200

200200 5050 € 3,60€ 3,60

ovov6 panelová outdoorová kšilto6 panelová outdoorová kšilto6 panelová outdoorová kšilto6 panelová outdoorová kšilto
100% polyamidyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid
6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a pol6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a pol6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a pol6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a pol
Ausrüstung, Innenfutter aus Meshgewebe, versiegelte Nähte,rování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odolný rování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odolný g ggrování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odrování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odrování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odrování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál od
wind-and waterproof, 2 decorative stitching lines on the peak,d-and waterproof, 2 decorative stitching lines on the peakvůči vodě a větruvůči vodě a větruvůči vodě a větruvůči vodě a větru
close-fi tting shape, padded saclose-fi tting shape, padded saonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 13,90€ 13,90

y picpicyyVojenská čepVojenská čepVojenská čepVojenská čep
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Aus robuster Baumwolle, Klettverschluss, 4 seitlich angeord-zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4 zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 
nete Metallösen, gefüttertes Baumwollschweißbandeyelets on the sides, padded cotton sweat bandon the sides, padded cotton sweat bandkovové kroužky, odolná bavlněná tkaninakovové kroužky, odolná bavlněná tkaninakovové kroužky, odolná bavlněná tkaninakovové kroužky, odolná bavlněná tkanina
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424 ––180,–180,–180,–180,–

5 Panel Promo Cap lightly laminomo Cap lightly lamin5 panelová kšiltovka5 panelová kšiltovka5 panelová kšiltovka5 panelová kšiltovka
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně š5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně š5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně š5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně š
Luft löcher, 2 Ziernähte am Schild, Baumwollschweißbandk, cotton sweat bandk, cotton sweat bandlinky a Velcro ziplinky a Velcro ziplinky a Velcro ziplinky a Velcro zip
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 50505050 Kč 72,–Kč 72,–Kč 72,–Kč 72,–
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03033.66.6655555555666
MyMyMyrtrtrtleleele BBBeaeaeachchch | MB B 655656

03.6538
Myrtle Beach | MB 6538

03.6530
Myrtle Beach | MB 6530

03.6541
Myrtle Beach | MB 6541

03.0018
Myrtle Beach | MB 18

03.6524
Myrtle Beach | MB 6524

LED Lampe
LED diodes
LED Lampe
LED Lampe
LED LampeD Lampe
LED diodes
LED dLED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe

.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.

6 panelová kšiltovka s LED světlem
100% bavlna
6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí 
jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,

o
€ 30,–/Kč 775,–

no
8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz-

onesize
144 24  € 11,70/Kč 300,–

f

 € 3,50/Kč 90,–

Lehce broušená 6 panelová kšiltovka „Sandwich“

materiálu

€ 5,40/Kč 139,–

6 panelová nízko profi lová kšiltovka

 € 5,10/Kč 131,–

trojcípý šátek, rozměry: ca. 85x40 cm

 € 1,60/Kč 41,–

p g6 panelová kšiltovka s LED světlem6 panelová kšiltovka s LED světlem

yp pp,

sweatband, Velcro® fastenerzz
onesizeonesizeonesize

144144 2424 –775,–775,–

k,
g JNo o

g
onesizeonesize

100100 1010 Kč 90,–Kč 90,–

gh b l k l kh b l k l

high-quality light and soft , embroidered eyelets, 6 decorativeých ých 
h k l d f l dd dšš
fkovovým očkem, vyrobena z lehkého kvalitního mkovovým očkem, vyrobena z lehkého kvalitního m

close-fi tting front panels, clip fastener with brass silver bucklefil k fil k l k h h
oo
stitching lines on the peak, padded satin sweat bandčásti mosazná spona s přezkoučásti mosazná spona s přezkou

Triangular ScarfTrojcípý šátekTrojcípý šátek

trojcípý šátek, rozměrytrojcípý šátek, rozměry

pp6 panelová kšiltovka s LED svě6 panelová kšiltovka s LED svě6 panelová kšiltovka s LED svě6 panelová kšiltovka s LED svě
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna%%100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna

y g g gy větvět3 LED diodes (3-way lighting technology) including 43 LED diodes (3 way lighting technology6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných v6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných v6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných v6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných v
CR-2032 Batterien für mindestens 75 Stunden Betriebsdauer, otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí f fff h h ffotvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástotvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástotvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástotvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součást
einfaches An- und Ausschalten per Knopfdruck auf der Schild-jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,fib d d l h l l fil dd djsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodjsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodjsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodjsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 ho
unterseite, 6 gestickte Luft löcher, stirnanliegend, gefütterteszapínání tlačítkem na spodní částilačítkem na spodní částiffzapínání tlačítkem na spodnzapínání tlačítkem na spodnzapínání tlačítkem na spodnzapínání tlačítkem na spodn
Satinschweißband, Klettverschlussii eeonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 30,–

8 Panel Microfaser Laser Cut Kappe8 Panel Microfi bre Laser Cut Capt Cap8 panelová funkční kšiltovka8 panelová funkční kšiltovka8 panelová funkční kšiltovka8 panelová funkční kšiltovka
nnfil fi100% polyester mikrovlákn100% polyester mikrovlákn100% polyester mikrovlák100% polyester mikrovlák

Sommerliche Aufmachung durch hochwertige Laser Cut8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 o8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 o8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 
 Akzente an den rückseitigen Panelen, 2 gestickte Luft löcher, embroidered eyelets, 4 decorative stitching lines on the peakyelets, 4 decorative stitching lines on the peakdobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanoudobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou dobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou dobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou
4 Ziernähte am Schild, leicht laminierte Frontpanels, gefütter-ččlightly laminated front panels, microfi bre padded sweatband, minated front panels, microfi bre padded sweatband, čelenku, zadní panel z letní tenké tkaninyčelenku, zadní panel z letní tenké tkaninyčelenku, zadní panel z letní tenké tkaninyčelenku, zadní panel z letní tenké tkaniny
tes Microfaser-Schweißband, Klettverschlussonesizeonesizevelcro fastenervelcro fasteneronesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 11,70€ 11,70

Funktions Bandana KappeFunctional Bandana Hatunctional Bandana HatFunkční šátekFunkční šátekFunkční šátekFunkční šátek
140g/m², 100% Polyesterrr140g/m², 100% polyeste140g/m², 100% polyeste140g/m², 100% polyeste140g/m², 100% polyeste
Atmungsaktiv, TOPCOOL® - Funktion, Microfaserpolyester prodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jakof k d d lhk h dy y gy yprodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jakoprodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jakoprodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jakoprodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jako
transportiert Schweiß von der Haut an die Gewebeoberfl äche, součást běžecké kolekcesoučást běžecké kolekceu g C ecu g C ecsoučást běžecké kosoučást běžecké kosoučást běžecké kosoučást běžecké ko
Bandana passend zur JN Running Collectiononesizeonesizeonesizeonesize
onesize100100100100

100 10 € 3,50

ppa „Sandw„SandwG g pLehce broušená 6 panelová kšiltovkaLehce broušená 6 panelová kšiltovkaLehce broušená 6 panelová kšiltovkaLehce broušená 6 panelová kšiltovka
100% gebürstete Baumwolle100% brushed cotton% brushed cotton100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
6 gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am Schild, laminierte66high-quality light and soft , embroidered eyelets, 6 decorgh-quality light and soft , embroidered eyelet6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitý6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitý6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitý6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitý
Frontpanels, gefüttertes Satinschweißband, Clipverschluss in seams on the peak, laminated front panels, padded sweat-s on the peak, laminated front panels, padded sweat-švů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu sšvů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu s švů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu sšvů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu s
kovovým očkem, vyrobekovovým očkem, vyrobekovovým očkem, vyrobekovovým očkem, vyrobe
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  139,– 139,– 139,– 139,–

g ová ková k6 panelová nízko profi l6 panelová nízko profi l6 panelová nízko profi l6 panelová nízko profi l
100% sehr schwere gebürstete Baumwolleaay100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna100% super těžká broušená bavlna
Anliegende Form, Metallclipverschluss in Silber mit gestickterclose-fi tting front panels, clip fastener with brass silver buckleclose-fi tting front panels, clip fastener with brass silver buckle6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích 6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích 6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích 6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích 
Öse, 6 gestickte Luft löcher, 6 Ziernähte am Schild, gefüttertes otvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní dobně šitých linek vnitřní polstrování a v zadníotvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadníotvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadníotvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadníotvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní

h ßb dssčásti mosazná spočásti mosazná spočásti mosazná spočásti mosazná spo
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  131,– 131,– 131,– 131,–

Trojcípý šáteTrojcípý šáteTrojcípý šáteTrojcípý šáte
97% Polyester, 3% Baumwollenana97% polyester, 3% cotton97% poly65% polyester, 35% bavln65% polyester, 35% bavln65% polyester, 35% bavln65% polyester, 35% bavln

ß kktrojcípý šátek, rozměrytrojcípý šátek, rozměrytrojcípý šátek, rozměrytrojcípý šátek, rozměry
onesizeonesizeonesizeonesize

500500500500 10101010 Kč 41,–Kč 41,–Kč 41,–Kč 41,–

black

white

black

silver

lime green

yellow

orange

red

royal

navy

turquoise

mint

white

black

titan

silver

lime green

bright 
yyellow

bright 
ggreen

yellow

orange

bright 
gorange

bright 
ppink

red

purple

lilac

bright 
blue

royal

navy

turquoise

mint

white/red

white/navy

black/beige

black/
g ygold yellow

black/red

black/white

beige/black

green/beige

lime green/beige

dark orange/
gbeige

red/beige

red/white

royal/white

navy/beige

navy/white

turquoise/beige

black

dark grey

light grey

beige

dark green

lime green

gold yellow

orange

red

grenadine

pacifi c

royal

navy white

black

dark grey

light grey

khaki

olive

dark green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise
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03.6701
Myrtle Beach | MB 6701

03.6702
Myrtle Beach | MB 6702

03.6703
Myrtle Beach | MB 6703

03.6704
Myrtle Beach | MB 6704

03.6625
Myrtle Beach | MB 6625

03.6626
Myrtle Beach | MB 6626

03.6700
Myrtle Beach | MB 6700

03.6564
Myrtle Beach | MB 6564

Hutband separat 

separatelypáska ke klobouku 
Hutband separat 
Hutband separat 

utband separa
utband separa
utband separa
utband separa

prodejná samostatně
separatelyseparatelyerhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

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.

Rybářský klobouk
l

Větru a vodě odolný, měkká síťovaná podšív-

S/M – L/XL
€ 8,60/Kč 220,–

Flexibilní letní klobouk

komfort nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

24 12 € 17,30/Kč 445,–

Klobouk s třásňovou krempou

f
S/M – L/XL

€ 10,20/Kč 260,–

Klobouk háčkovaný vzhled

€ 11,50/Kč 295,–

Propagační čepice

ka 

onesize
144 36 € 3,50/Kč 90,–

Čelenka

vhodná kombinace s MN6625, šířka pásku
2

€ 0,70/Kč 19,–

v
zpracování, elastická páska proti potu, krempa 

S/M – L/XL
€ 8,60/Kč 220,–

Stylový letní klobouk s kontrastní páskou

€ 12,80/Kč 330,–

on HatRybářský kloboukbářský klobouk

wind- and water repellent, soft  mesh lining, Větru a vodě odolný, měkká síťovaná podšívu a vodě odolný, měkká síťovaná podšív contrasting embroidery, high-quality elasticKvalitní poddajný materiál, krempa 5 cm, Kvalitní poddajný materiál, krempa 5 cm, 
eat-komfort nošení díky elastickému potítkuk

S S

crochet look with contrasting cord, width of MM

tape, woven sweatband3636
onesize

144 36 € 3,50

g pvhodná kombinace s MN6625, šířka páskvhodná kombinace s MN6625, šířka pás
22

M

l b k l k fl bl lvýjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláš
zpracování, elastická páska proti potu, krempování, elastická páska proti potu, kremp stylish summer streetwear hat with wide con-kontrastní široká stuha, vnitřní polstrování a kontrastní široká stuha, vnitřní polstrování a

trasting hatband, padded, fast-drying polyester 6 6 
sweatband, size S/M=56cm, L/XL=58cmcc

FFRybářský kRybářský kRybářský kRybářský k
100% Polyesterrr100% polyester100% poly100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

vvwVětru a vodě odolný, měkká síťovaná podšívVětru a vodě odolný, měkká síťovaná podšívVětru a vodě odolný, měkká síťovaná podšívVětru a vodě odolný, měkká síťovaná podší
futter, leicht gefütterte Krempeka, lehce vyztužená krempaka, lehce vyztužená krempalightly lined brimlightly lined bka, lehce vyztužeka, lehce vyztužeka, lehce vyztužeka, lehce vyztuže
S/M – L/XLS/M  L/S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

200200200200 50505050  220,– 220,– 220,– 220,–

tní kloboutní klobouFlexibilní letFlexibilní letFlexibilní letFlexibilní let
100% Papier100% paperper100% papír100% papír100% papír100% papír

g y g yg yKvalitní poddajný materiál, krempa 5 Kvalitní poddajný materiál, krempa 5Kvalitní poddajný materiál, krempa 5 Kvalitní poddajný materiál, krempa 5
p , gy py eateatkomfort nošení díky elastickému potítkukomfort nošení díky elastickému potítkukomfort nošení díky elastickému potítkukomfort nošení díky elastickému potítku

elastisches SchweißbandS/M – L/XLS/M – L/XLb ddS/MS/MS/MS/M
S/M – L/XLS/M – L/XL24242424 12121212

2424 1212 € 17,30€ 17,30

pKlobouk s třásňovou kreKlobouk s třásňovou kreKlobouk s třáKlobouk s třáKlobouk s třáKlobouk s třá
100% Papier100% paperper100% papír100% papír100% papír100% papír
Aufwendige Flechtoptik, eingearbeitetes kon-Nápadný vzor copu, vpracovaná klobouková padný vzor copu, vpracovaná klobouková eeNápadný vzor copu, vpracovaná kloboukNápadný vzor copu, vpracovaná kloboukNápadný vzor copu, vpracovaná kloboukNápadný vzor copu, vpracovaná klobouk
trastfarbiges Hutband, Hutkrempe 5cm breit,,, trasting hatband, width of brim: 5cm, elastic trasting hatband, width of brim: 5cm, elapáska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,páska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,páska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,páska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,
Tragekomfort durch elastisches Schweißbandkomfortní nošení díky elastickému potítkukomfortní nošení díky elastickému potítkuskomfortní komfortní komfortní komfortní 
S/M – L/XL/ /S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 36363636 Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–

Klobouk háčkovanobouk háčkovanKlobouk háčKlobouk háčKlobouk háčKlobouk háč
100% Papier100% paperper100% papír100% papír100% papír100% papír
Kontrastfarbige Kordel, Hutkrempe 6cm breit,crochet look with contrasting cord, width of ochet look with contrasting cord, width ofManžety v kontrastních barvách, krempa 6Manžety v kontrastních barvách, krempa 6 Manžety v kontrastních barvách, krempa 6 Manžety v kontrastních barvách, krempa 6 
Tragekomfort durch elastisches Schweißbandcm, komfort nošení díky elastickému potítkucm, komfort nošení díky elastickému potítkucm, komfort nošení díky elastcm, komfort nošení díky elastcm, komfort nošení díky elastcm, komfort nošení díky elast
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

48484848 12121212 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

Propagační čepopagační čepPropagační čepPropagační čepPropagační čepPropagační čep
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Wabenoptik, gewebtes Schweißband, Hutk-tkaný vzhled, krempa s látkovám lemem, šířktkaný vzhled, krempa s látkovám lemem, šířky gytkaný vzhled, krempa s látkovám lemetkaný vzhled, krempa s látkovám lemetkaný vzhled, krempa s látkovám lemetkaný vzhled, krempa s látkovám leme
rempe 4,5cm breit mit Stoff bandeinfassung,matching hatband MB6626 for individualtching hatband MB6626 for individual krempy 4,5cm, tkané potítkokrempy 4,5cm, tkané potítkokrempy 4,5cm, tkané potítkokrempy 4,5cm, tkané potítko

utband, passendes Hutband MB6626combination options, brim: 4,5cm, with trim combination options, brim: 4,5cm, with trim onesizeonesizeonesizeonesize
esize144144tape, wtape, w144144144144

oneone144esizeesize 36 € 3,50

dddČelenkaČelenkaČelenkaČelenka
100% Polyester100% polyesteryester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

d-uu vhodná kombinace s MN6625, šířka páskvhodná kombinace s MN6625, šířka páskvhodná kombinace s MN6625, šířka páskvhodná kombinace s MN6625, šířka pásk
breite: 2,5cm2,5 cm2,5 cm2,5 cm2,5 cm2,5 cm2,5 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

240240240240 120120120120 Kč 19,–Kč 19,–Kč 19,–Kč 19,–

Hut in Melange Optikíríre a ge ate a ge aKlobouk melíKlobouk melíKlobouk melíKlobouk melí
100% Papier100% paperper100% papír100% papír100% papír100% papír
Hochwertige Flechtoptik, weiches Material, ýj ý , ý ,ýj ý , ý n-n-výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní

gcorporated hatband-look, elastic sweatbancorporated hatband-look, ezpracování, elastická páska proti potu, kremzpracování, elastická páska proti potu, kremzpracování, elastická páska proti potu, kremzpracování, elastická páska proti potu, krem
Schweißband, Krempe 4cm breit4cm široká4cm širokbrim 4 cm widerim 4 cm wide4cm široká4cm široká4cm široká4cm široká
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

48484848 12121212  220,– 220,– 220,– 220,–

ooStylový letní kloStylový letní kloStylový letní kloStylový letní klo
100% Papier, Hutband: 65% Baumwolle,100% paper, hatband: 65% cotton, 35%per, hatband: 65% cotton, 35%100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%100% papír, stužka: 65% bavlna, 35% 100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%
35% Polyesterpolyesterpolyesterpolyesterpolyester
Breites kontrastfarbiges Band, gefüttertesykontrastní široká stuha, vnitřní polstrováníkontrastní široká stuha, vnitřní polstrováníkontrastní široká stuha, vnitřní polstrováníkontrastní široká stuha, vnitřní polstrování
trasting hatband, padded, fast-drying polyestrasting hatband, padded, fast-drying polyerychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56

ßsweatband, size S/M=56cm, L/Xatband, size S/M=56cm, L/Xcm, L/XL - 58 cmcm, L/XL - 58 cmcm, L/XL - 58 cmcm, L/XL - 58 cm
S/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

72727272 24242424 Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–

new new

straw/navy nougat/straw navy/straw straw/
gorange

caramel/
black

nougat/
qturquoise denim/sand black/brown natural/

brown brown/sand navy/sand

white black grey dark brown

lime green sun yellow orange red

magenta royal atlantic navy

white

off  white

black

germany

natural

lime green

neon 
yyellow

sun yellow

orange

red

neon pink

magenta

royal

atlantic

navy grey melange natural melange navy melange

black/
g g ylight grey

black/
gorange grey/green light grey/

yyellow

sand/brown beige melan-
gge/brown

brown/
qturquoise natural/navy

fuchsia/
glime green

red/dark
g ygrey

denim/
denim navy/white

black natural khaki navy
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03.6206
Myrtle Beach | MB 6206

03.6207
Myrtle Beach | MB 6207

03.6211
Myrtle Beach | MB 6211

03.6212
Myrtle Beach | MB 6212

03.6213
Myrtle Beach | MB 6213

03.6214
Myrtle Beach | MB 6214

03.6216
Myrtle Beach | MB 6216

.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.

Baseballová kšiltovka Elastic Fit s 6 panely

S/M – L/XL
€ 11,50/Kč 295,–

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým kšiltem

t

€ 4,50/Kč 116,–

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým kšiltem

a-
t

ý

€ 5,10/Kč 131,–

Sandwich kšiltovka s 6 panely

,

p , ý p

€ 5,10/Kč 131,–

il

Potítko z froté, uzavřené gumové zavírání

€ 8,60/Kč 220,–

Sportovní mesh kšiltovka s 6 panely

mi-
novaný čelní panel, podšité potítko, suchý zip
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,–

6 panelová kšiltovka se vzdušnou síťovinou

prodyšná 3D síťovina na zadních panelech,

onesize
144 24 € 5,50/Kč 141,–

ines nýný
on the peak, laminated front panels, perfect fi t through elast-čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce
hane inset and elastic sweatband, fully closed back panelnáná

weat a-a-
band, peel-off  sticker on the peak, “click & snap” fastener for 

j

de

band, detachable sticker on the peak, “click & snap” fastener
jpf d

pSandwich kšiltovka s 6 panelySandwich kšiltovka s 6 panely

stitching lines on the peak, laminated front
tin sweatband, velcrop , ý pp ,

fastener
onesize

144 24 € 5,10

nnt
onesizeonesize

144144 2424  220,– 220,–
panels, laminated front panels, padded sweat-novaný čelní panel, podšité potítko, suchý zipnovaný čelní panel, podšité potítko, suchý zip

f
onesize

g p6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,6 stehů na kšiltu, laminované p
ed front panels, breathable 3D mesh fabricprodyšná 3D síťovina na zadních panelech,dyšná 3D síťovina na zadních panelech, 
a
fastenero

Baseballová kšiltovka Elastic Fit s a Elastic Fit s 6 Panel Elastic Fit Baseball Cap6 Panel Elastic Fit BaseballBaseballová kšiltovka Elastic FitBaseballová kšiltovka Elastic FitBaseballová kšiltovka Elastic FitBaseballová kšiltovka Elastic Fit
97% gebürstete Baumwolle, 3% Elasthan,,97% brushed cotton, 3% elastane97% brushed cotton, 3% elastane97% česaná bavlna, 3% elastan97% česaná bavlna, 3% elastan97% česaná bavlna, 3% elastan97% česaná bavlna, 3% elastan

ft6 embroidered ventilation holes, 8 decorative stitching li6 embroidered ventilation holes, 8 decorative s6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovan6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovan6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovan6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovan
-on the peak, laminated front panels, perfect fi t through elast-ak, laminated front panels, perfect fi t through elast-čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a 

sches Schweißband, Rückseite voll geschlosseneehane inset and elastic sweatband, fully closed bane inset and elastic sweatband, fully cloelastickému potítku, zadní strana úplně uzavřenelastickému potítku, zadní strana úplně uzavřenelastickému potítku, zadní strana úplně uzavřenelastickému potítku, zadní strana úplně uzavřen
S/M – L/XLSS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL

144144144144 24242424 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

flKšiltovka mesh s 5 panely s plochým kšitovka mesh s 5 panely s plochým kši55Kšiltovka mesh s 5 panely s Kšiltovka mesh s 5 panely s Kšiltovka mesh s 5 panely s Kšiltovka mesh s 5 panely s 
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

f ßgg6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním
abziehbarer Sticker auf dem Schild, Größenregulierung durchtelný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „band, peel-off  sticker on the peak, “click & snap” fastener fod l ff k h k l k f ftelný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &
„click & snap“ Verschlusssize adjustmentze adjustmentsnap“ zavíránísnap“ zavíránísnap“ zavíránísnap“ zavírání
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  116,– 116,– 116,– 116,–

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým kši5 panely s plochým kši5 Panel Soft  Mesh Flat Peak Cap5 Panel Soft Mesh Flat Peak CKšiltovka mesh s 5 panely s plochKšiltovka mesh s 5 panely s plochKšiltovka mesh s 5 panely s plochKšiltovka mesh s 5 panely s ploch
100% polyamidyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid100% polyamid
6 Ziernähte am Schild, gefüttertes Baumwollschweißband, 6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, snímných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, snímgg6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sním
abziehbarer Sticker auf dem Schild, Größenregulierung durchtelný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „band, detachable sticker on the peak, “click & snap” fastenerd d h bl k h k l k ftelný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &

weicher Meshkký meshkký mesh„fsnap“ zavírání, měksnap“ zavírání, měksnap“ zavírání, měksnap“ zavírání, měk
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 24242424  131,– 131,– 131,– 131,–

Sandwich kšiltovka s 6 pSandwich kšiltovka s 6 pSandwich kšiltovka s 6 pSandwich kšiltovka s 6 p
100% gebürstete Baumwolle100% brushed cotton% brushed cotton100% česaná bavlna100% česaná bavlna100% česaná bavlna100% česaná bavlna
6 gestickte Luft löcher, 3 Ziernähte am Schild, 6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltuobšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu666 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu
stitching lines on the peak, laminated fronak, laminated fronlaminovaný čelní panel, podšité saténovélaminovaný čelní panel, podšité saténovélaminovaný čelní panel, podšité saténové laminovaný čelní panel, podšité saténové
schweißband, Klettverschlusstin sweatbatin sweatbapotítko, suchý zippotítko, suchý zippotítko, suchý zippotítko, suchý zip
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144144144 2424  131,– 131,–

Sport SunvisorSport SunvisorKšilt na sportKšilt na sportKšilt na sportKšilt na sport
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

ggfttPotítko z froté, uzavřené gumové zavíránPotítko z froté, uzavřené gumové zavíránPotítko z froté, uzavřené gumové zavíránPotítko z froté, uzavřené gumové zavírán
Gummiverschlussonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 24 € 8,60

Sportovní mesh kšiltovka sí mesh kšiltovka sSportovní mesh kšiltovkSportovní mesh kšiltovkSportovní mesh kšiltovkSportovní mesh kšiltovk
100% Polyester100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
4 gestickte Luft löcher an den rückwärtigen4 obšité průduchy na zadních panelech, lamobšité průduchy na zadních panelech, lam4 obšité průduchy na zadních panelech, 4 obšité průduchy na zadních panelech, 4 obšité průduchy na zadních panelech, 4 obšité průduchy na zadních panelech, 

gý p p p ýpl l d f l dd dl dnovaný čelní panel, podšité potítko, suchý novaný čelní panel, podšité potítko, suchý novaný čelní panel, podšité potítko, suchý novaný čelní panel, podšité potítko, suchý 
Schweißband, Klettverschlussonesizeoband, velcro fastenerband, velcro fasteneronesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 2424 € 9,70€ 9,70

se vse v6 panelová kšiltovka s6 panelová kšiltovka s6 panelová kšiltovka s6 panelová kšiltovka s
50% Baumwolle, 50% Polyesterrr50% bavlna, 50% polyester50% bavlna, 50% polyester50% bavlna, 50% polyester50% bavlna, 50% polyester

s,t--6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,6 stehů na kšiltu, laminované přední panely, 6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,
gp y peeprodyšná 3D síťovina na zadních panelecprodyšná 3D síťovina na zadních panelecprodyšná 3D síťovina na zadních panelecprodyšná 3D síťovina na zadních panelec

hinteren Panels, gefüttertes Schweißband,polstrované potítko, zapínání na suchý zipvané potítko, zapínání na suchý zippolstrované potítko, zapínání na suchý zippolstrované potítko, zapínání na suchý zippolstrované potítko, zapínání na suchý zippolstrované potítko, zapínání na suchý zip
rschlussfastenerfasteneronesizeonesizeonesizeonesize

onesizeonesize144144144144
144144 2424 € 5,50€ 5,50
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03.7104
Myrtle Beach | MB 7104004

03033.7303033
MyMyMyrtr le BBeach | MMMMB B B 77303030

03.7994
Myrtle Beach | MB 777994944

030303.7.7.7999999555
MyMMyMyrtrtrtlelele BBBeaeaeacchccch || MMB B 797979797 95995959

03030 .7.7303000
Myyyyrtrtrr lele Beaachcchch |||| MMB B 7373000000

03333.7111 2
Myrttttlee Beae ch | MB 7112

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.

03 7104 Myrtle 
B h | MB 7104
Čepice
127g, 100% polyakryl,fl eece lem

vzhled - design vlny, vnitřní lem
fl eece pro příjemné nošení
onesize

72 12 € 10,–/Kč 255,–

03 7303 Myrtle 
Beach | MB 7303
Šála z efektní příze

barevný šál z efektní pestré a měkké

€ 11,50/Kč 295,–

ryl, podšívka: 100%

žebrovaná čepice, v přední části pro-
stor pro branding (8x6 cm), uvnitř 
čepice příjemný lem z fl eecu

 € 4,80/Kč 123,–

ž
prostor pro branding (20x12 cm)

 € 12,90/Kč 330,–

03 7300 Myrtle 
Beach | MB 7300
Z

% p ye e

vávajícího jersey, refl exní proužky,
teplá fl eece vložka

es e
150 5 € 4,60/Kč 118,–

03 7112 Myrtle 
Beach | MB 7112

p
34g, 100% polyakryl

okraj
e

€ 1,90/Kč 48,–

03 7104 Myrtle 
each | MB 710403 71043 7104 MyrtleMyrtle

127g, 100% polyacrylic, fl eece ČepiceČ
t
multi-coloured hat with pompon
and brim, soft  eff ect yarn, 3D-look barevná čepice s bambulí a lemem,barevná čepice s bambulí a lemem, 
with wavy pattern, fl eece bandměkká pestrá efektní příze, 3DD

d f fvzhled - design vlny, vnvzhled - design vlny, vn
fl eece pe

rylic

cbarevný šál z efektní pestré a měkkbarevný šál z efektní pestré a měkk

03 799403 7994 Myrtle Myrtle
Beach | MB 7994Beach | MB 7994
50g, 100% akryl, podšívka: 100%50g, 100% akryl, podšívka: 100%
polyester fl eecepolyester fl 

b b fl l f fžž
flstor pro branding (8x6 cm), uvnistor pro branding (8x6 cm), uvni

čepice příjčepice příj
onesizeonesize

160160 55  123,– 123,–

03 799503 7995 Myrtle Myrtle
Beach | MB 7995Beach | MB 7995

f
250g, 100% akryl250g, 100% akryl

f flžž
side for decoration 20x12cmding (20x12ding (20x12

BB 03 7300h | MBh | MBMyrtle 73007300
Beach | MB 7300Zimní šátek-návlekZimní šátek-návlek
W

tic vávajícího jersey, refl exní proužky,vávajícího jersey, refl exní pro
ape retaining single jersey, teplá fl eece vložkateplá fl eece vložka

warm fl eece liningonesizeonesize
onesize150150

150 5 € 4,60

BB 03 7112h | MBh | MBMyrtle 71127112
Beach | MB 7112Reklamní pletená čepiceReklamní pletená čepice
34g, 100% polyakryl34g, 10
3

okrokr
wide brim for more comfortpro komfortní nošenípro komfortní nošení

03.7104 Myrtle 
M lBeach | MB 03 710403 7104 MyrtleM tl

03.7104 03.7104 MyrtleMyrtle
M lM lMütze aus Flammgarn

h
Beach | MB 710Beach | MB 71003.7104 03.7104 03.710403.7104 MyrMyrMyrMyr
127g, 100% Polyacryl, FleeceBeach | MB 7104Beach | MB 7104Fancy Yarn HatFancyBeach | MBBeach | MBBeach | MBBeach | MB
127g, 100% polyacrylic100% polyacrylicČepiceČepiceČepiceČepic
127g, 100% polyakryl,fl eece lem, 100% polyakryl,fl eece lemtrimming: 100% polyestertrimming: 1127g, 100% polyakryl,fl ee127g, 100% polyakryl,fl ee127g, 100% polyakryl,fl ee127g, 100% polyakryl,fl ee
und Umschlag, weiches buntesp ymulti-coloured hat with pompomulti-coloured hat with pompo100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester

gand brim, soft  eff ect yarn, 3D-loond brim, soft  eff ebarevná čepice s bambulí a lemembarevná čepice s bambulí a lemembarevná čepice s bambulí a lemembarevná čepice s bambulí a lemem
gwith wavy pattern, fl eece bandwith měkká pestrá efektní příze, 3Dměkká pestrá efektní příze, 3Dměkká pestrá efektní příze, 3Dměkká pestrá efektní příze, 3D
ed de g y,ed de g y,d f fvzhled - design vlny, vvzhled - design vlny, vvzhled - design vlny, vvzhled - design vlny, v

o es eo es eo es efl eece pfl eece pfl eece pfl eece p
oneoneoneone7272esizesizesizesizeeee 1212 € 10,–€ 10,–

03.7303 03.7303 Myrtle Myrtle
M lBeach | MB 7303Beach | MB 730303.7303 03.7303 03.7303 03.7303 MyrtleMyrtleMyrtleMyrtle

Schal aus Eff ektgarnBeach | MB 73h | MB 73EEBeach | MB Beach | MB Beach | MB Beach | MB 
138g, 100% polyacrylg, 100% polyacrylŠála z efektní přízeŠála z efektní přízeŠála z efektní přízeŠála z efektní příze
Mehrfarbiger Loop-Schal, weichesg p y ymulti-coloured loop-scarf, soft  multi-coloured loop-scarf, soft  138g, 100% polyakryl138g, 100% polyakryl138g, 100% polyakryl138g, 100% polyakryl

gbarevný šál z efektní pestré a měbarevný šál z efektní pestré a měbarevný šál z efektní pestré a měbarevný šál z efektní pestré a mě
Wellendesign, Maße: 65x20cmwavy pattern, size: 65x20cmwavy pattern, size: 65x20cmpříze, rozměr 65x20cmpříze, rozměr 65x20cmpříze, rozměr 65x20cmpříze, rozměr 65x20cm
onesizeonesizeonesizeonesize

72727272 12121212 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

03.7994 Myrtle 
M lM lBeach | MB 799403.7994 03.799403.7994 03.7994 MyrtleMyrtleMyrtleMyrtle

PBeach | MB 7Beach | MBBeach | MB 7Beach | MB
50g, 100% Polyacryl, Futter: 100%Reklamní čepiceReklamní čepicenienieReklamní čepiceReklamní čepiceReklamní čepiceReklamní čepice

l fl50g, 100% akr50g, 100% akr50g, 100% akr50g, 100% akr
Rippstrick-Beanie, glattgestrickte polyester fl eecepolyester fl eecepolyester fl eecepolyester fl eece
Fläche vorne 8x6cm für Veredelung,žebrovaná čepice, v přední části pro-í části prob b fl l f fb b fl l fžebrovaná čepice, v přední části prožebrovaná čepice, v přední části prožebrovaná čepice, v přední části prožebrovaná čepice, v přední části pro
stor pro branding (8x6 cmstor pro branding (8x6 cmstor pro branding (8x6 cmstor pro branding (8x6 cm
onesizečepice pčepice pčepice pčepice pčepice pčepice p
oneoneoneone160esizeesizeesizeesize 5 € 4,80

03.7995 Myrtle 
M lM lBeach | MB 799503.7995 03.799503.7995 03.7995 MyrtleMyrtleMyrtleMyrtle

PBeach | MBBeach | MBBeach | MBBeach | MB
250g, 100% PolyacrylPromotion Scarfromotion ScarfReklamní šálaReklamní šálaReklamní šálaReklamní šála
Rippstrick-Schal, glattgestrickte250g, 100% acrylicic250g, 100% akryl250g, 100% akryl250g, 100% akryl250g, 100% akryl
Fläche an einer Seite für Veredelung, , jrib knit scarf, fl at material on one b knit scarf, fl at material on one žebrovaná šála, na jedné straně žebrovaná šála, na jedné straně žebrovaná šála, na jedné straně žebrovaná šála, na jedné straně 
side for decoratioside prostor pro branprostor pro brandprostor pro brandprostor pro brand
onesizeonesizeonesizeonesize

40404040 10101010 Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–Kč 330,–

03.7300 Myrtle 
M lBeach | MB 03.7300 03.7300 MyrtleMyrtle

03 730003 7300 MyrtleM tl
yyy

WBeach | MB 73Beach | MB 73BeBeBeBeach | MBach | MBach | MBach | MB 73737373
% ye eZZ eac |eac |Zimní šátek-náZimní šátek-náZimní šátek-náZimní šátek-ná

Schlauchtuch aus elastischem form-100% polyester00% polyesterWW100% polyeste100% polyeste100% polyeste100% polyeste
beständigem Jersey, refl ektierendenákrčník z elastického, tvar zacho-nákrčník z elastického, tvar zacho-p ypnákrčník z elastinákrčník z elastinákrčník z elastinákrčník z elasti

ttvávajícího jersey, refl exní proužky,vávajícího jersey, refl exní proužky, vávajícího jersey, refl exní proužky, vávajícího jersey, refl exní proužky, 
onesizettteplá fl eteplá fl eteplá fl eteplá fl e
o eowwoneoneoneone150es es eesizesizeesizesize ecec 5e e € 4,60

03.7112 5050 55 Myrtle 
M lBeach | MB 03.7112 03.7112 MyrtleMyrtle

03 711203 7112 MyrtleM tl
yyy

PBeach | MB 711Beach | MB 711BeBeBeBeach | MBach | MBach | MBach | MB 711711711711
34g, 100% PolyacrylReklamní pletená čeReklamní pletená čReklamní pletená čeReklamní pletená čeReklamní pletená čeReklamní pletená č

trickmütze BeanieBeanie34g, 100% polyakryl34g, 100% polyakryl34g, 100% polyakryl34g, 100% polyakryl
mit Umschlag, klassischer Schnitt,čepice sčepice sg p y yplehká reklamní pletená lehká reklamní pletená lehká reklamní pletená lehká reklamní pletená 
b hl f h hglemem, klasický střih, široký olemem, klasický střih, široký olemem, klasický střih, široký olemem, klasický střih, široký o

agep o o o twpro komfortnípro komfortnípro komfortnípro komfortní
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 Kč 48,–Kč 48,–Kč 48,–Kč 48,–
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0303.7.7111177
MyMyrtrtlele BBeaeachch || MMB B BB 717717 1717

03033.7.77771111111188888
MyMyMyMyMyrtrtrtrtr lelelele BBBBeaeaeaeaeachchchchc |||| MMMMMBBBBB 7171711818811

030 .7116
MMMyM rtle Beach | MB B 711116

03.7305
Myrtle Beachh | MMMB 73055

0303.7.771111114
MyMyMyrtrtleleee BBBBeaeachch || MMB 711414

030333.7.77771111111155555
MyMMyM rtrttlelelele BBBBBeaeaee chchch ||| MMMBBBB 717111515555

03.712222222
Myrtle BBeaeachch || MMB B 77122

03033300 .7.77303066
MMMyMyrtrtrtrtlelelelell BBBBeaeachch || MMBB 7373066

.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.

Elegantní pletená čepice
yl

klasický střih, příjemná na nošení díky širšímu

onesize
€ 5,40/Kč 139,–

Volnočasová dlouhá čepice
yakryl

€ 4,90/Kč 126,–

Tradiční čepice
%

oleva,
efektní design díky dvoubarevnému žebrování 

€ 6,70/Kč 172,–

Tradiční pletená šála
%

leva,
efektní design díky dvoubarevnému žebrování 

€ 13,10/Kč 335,–

Pánská pletená melírovaná čepice

šívka: 100% polyester

v

€ 7,30/Kč 188,–

Dámská pletená melírovaná čepice

šívka: 100% polyester

v

€ 10,20/Kč 260,–

%

€ 4,40/Kč 113,–

J
%

ých
s

€ 11,50/Kč 295,–

Elegantní pletená čepicpic
46g, outer fabric: 100% polyacrylicyakryyakry

iršímuiršímuckk
e e
100 10 € 5,40

Volnočasová dlouháVolnoč
f b l lyakryyakry

twin layer knitting, modern cut, two-coloured,dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná, 
eee

f b l lakryl, 40%akryl, 40%

lightly roughened surface, knitted right/ll
efektní design díky dvoubarevnému žebrovánektní design díky dvoubarevnému žebrován

d l fTradiční pletená T dič í l t á
f b l l166g, vnější materiál: 60% polyakryl, 40%, vnější materiál: 60% polyakryl, 40%

pp

efektní design díky dvoubarevnému žebrovánektní design díky dvoubarevnému žebrován
rib-design on both ends, size: 190x30cmna obou okrajích, rozměry:190x75cmu okrajích, rozměry:190x75cm

Men’s Melange BeaniePánská pletená melírovPánská pletená melíro

contrasting highlights on brim, melange yarns, kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze, kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze, 

gDámská pletená melírovDámská pletená melírov

contrasting highlights on brim, melange yarns,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze, 

gMelírovaná čepicMelírovaná čepi
f akryl, 50%akryl, 50%

twin layer knitting, fashionable cutdd

d f
f akryl, 20%akryl, 20%

knitted right/left  with rolled edges on thepletená zprava doleva, s lemem na podélnýpletená zprava doleva, s lemem na podélný
ss

Elegant Knitted BeanElegElegantní pletená čepElegantní pletená čepElegantní pletená čepElegantní pletená čep
46g, outer fabric: 100% polyacrg, outer fabric: 100% polya46g, vnější materiál: 100% poly46g, vnější materiál: 100% poly46g, vnější materiál: 100% poly46g, vnější materiál: 100% poly

g gý j yfkl k h d kklasický střih, příjemná na nošení díky šiklasický střih, příjemná na nošení díky šiklasický střih, příjemná na nošení díky šiklasický střih, příjemná na nošení díky ši
Tragekomfort durch breiten Umschlagokrajiokrajionesizeesizeokrajiokrajiokrajiokraji
onesizeonesizeonesizeoneoneoneone100100esizeesizeesizeesize

100100 1010  139,– 139,–

Legere überlange Strickmützeá čepiceá čepiceggVolnočasová dlouháVolnočasová dlouháVolnočasová dlouháVolnočasová dlouhá
gg f b lf b l32g, vnější materiál: 100% poly32g, vnější materiál: 100% poly32g, vnější materiál: 100% poly32g, vnější materiál: 100% poly

l k d h f hy ggdvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,
2-farbig, überlanger Schnittextra dlouhátra dlouháe a gt a o gextra dlouextra dlouextra dlouextra dlou
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  126,– 126,– 126,– 126,–

anieanieTradiční čepiceTradiční čepiceTradiční čepiceTradiční čepice
f b lf b l52g, vnější materiál: 60% polya52g, vnější materiál: 60% polya52g, vnější materiál: 60% polya52g, vnější materiál: 60% poly

40% Polyesterpolyesterpolyesterpolyesterpolyester
Leicht angeraute Oberfl äche, rechts-linksoolightly roughened surface, knitted right/tly roughened surface, knitted right/lehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava do
eeefektní design díky dvoubarevnému žebrefektní design díky dvoubarevnému žebrefektní design díky dvoubarevnému žebrefektní design díky dvoubarevnému žebr
farbiges Ripp-Design an der Kremperib-design on the brimesign on the brimna okrajina okrajina okrajna okraj
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  172,– 172,– 172,– 172,–

lTradiční pletená šálaadiční pletená šálaTradiční pletená Tradiční pletená Tradiční pletená Tradiční pletená 
166g, vnější materiál: 60% polyakryl,166g, vnější materiál: 60% polyakryl,166g, vnější materiál: 60% polyakryl,166g, vnější materiál: 60% polyakry
Leicht angeraute Oberfl äche, rechts-linkspolyesterpolyesterpolyesterpolyester
gestrickt, eff ektvolle Akzente durch zwei-oolightly roughened surface, knitted right/ightly roughened surface, knitted lehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava dolehce zdrsněný povrch, pletená zprava do
farbiges Ripp-Design an beiden Schalenden,eeefektní design díky dvoubarevnému žebrovánefektní design díky dvoubarevnému žebrovánefektní design díky dvoubarevnému žebrováefektní design díky dvoubarevnému žebrová
Maße: 190x30cmna obou okrajích, na obou okrajích, na obou okrajích, na obou okrajích, 
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 Kč 335,–Kč 335,–Kč 335,–Kč 335,–

vaná vaná Pánská pletená melírovPánská pletená melírovPánská pletená melírovPánská pletená melírov
100g, Oberstoff : 100% Polyacryl, Futterstoff :100g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining:g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining: 100g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-100g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-100g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-100g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-

llšívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% pol
g g g g ykontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,

ge Garne, Innenseite mit Fleeceband für einenpříjemné na nošení díky fl eecové podšívce na p e epříjemné na nošení díky fl eecové podšívce na příjemné na nošení díky fl eecové podšívce na příjemné na nošení díky fl eecové podšívce na příjemné na nošení díky fl eecové podšívce na 
angenehmen Tragekomfort, grobe Strickoptikvnitřní straně, hrubé pletenívnitřní straně, hrubé pletenígvnitřní straně, hrubé pvnitřní straně, hrubé pvnitřní straně, hrubé pvnitřní straně, hrubé p
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  188,– 188,– 188,– 188,–

vanávanáDámská pletená melírovDámská pletená melírovDámská pletená melírovDámská pletená melírov
114g, Oberstoff : 100% Polyacryl, Futterstoff :114g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining:g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining: 114g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-114g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-114g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-114g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-

llšívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% polšívka: 100% pol
g g g g ykontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,

ge Garne, Innenseite mit Fleeceband für einenpříjemná na nošení díky fl eecové podšívce na p ee příjemná na nošení díky fl eecové podšívce na příjemná na nošení díky fl eecové podšívce na příjemná na nošení díky fl eecové podšívce napříjemná na nošení díky fl eecové podšívce na
angenehmen Tragekomfort, großer Pomponvnitřní straně, hrubé pletenívnitřní straně, hrubé pletenígg pvnitřní straně, hrubé vnitřní straně, hrubé vnitřní straně, hrubé vnitřní straně, hrubé 
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–Kč 260,–

tzececeMelírovaná čepicMelírovaná čepicMelírovaná čepicMelírovaná čepic
f b82g, vnější materiál: 50% polya82g, vnější materiál: 50% polya82g, vnější materiál: 50% polya82g, vnější materiál: 50% poly

50% Polyesterpolyesterpolyesterpolyesterpolyester
Doppelt gestrickt, modische Schnittführungtwin layer knitting, fashionable cutr knitting, fashionable cutdvojitě pletená, módní střihdvojitě pletená, módní střihdvojitě pletená, módní střihdvojitě pletená, módní střih
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  113,– 113,– 113,– 113,–

Feiner Strickschal aus Melange-GarnenJemně pletená šála z melírované přízeemně pletená šála z melírované přízeJemně pletená šálaJemně pletená šálaJemně pletená šálJemně pletená šál
f b140g, vnější materiál: 80% polya140g, vnější materiál: 80% polya140g, vnější materiál: 80% polya140g, vnější materiál: 80% poly

20% Polyamidpolyamidedepolyamidpolyamidpolyamidpolyamid
g ggpletená zprava doleva, s lemem na podélnýpletená zprava doleva, s lemem na podélnýpletená zprava doleva, s lemem na podélnpletená zprava doleva, s lemem na podéln

Längskanten, Maße: 190x75cmstranách, rozměry:190x75cmh, rozměry:190x75cmggstranách, rozměry:190x75cstranách, rozměry:190x75cstranách, rozměry:190x75cstranách, rozměry:190x75c
onesizeonesizeonesizeonesize

80808080 5555 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

black/silver

indian red/white

navy/white

silver/black

indian red/black

denim/navy

anthracite
gmelange/red

brown melange/
gggggbeige

brown melange/
ppppp pppppurple

beige/
gggbrown melange

red/anthracite
ggggggmelange

anthracite
ggggggmelange/red

brown melange/
gggbeige

brown melange/
p ppurple

beige/brown 
ggmelange

red/anthracite
ggggmelange

coal black/grey

plum/white

navy/white

coal black/grey

plum/white

navy/white

black melange

dark red melange

blue melange

denim melange

anthracite 
ggggggggmelange

light grey 
gggggmelange

navy melange

denim melange
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03.7500
Myrtle Beach | MB 7500

03.7501
Myrtle Beach | MB 7501

03.7925
Myrtle Beach | MB 7925

03.7551
Myrtle Beach | MB 7551

03.7580
Myrtle Beach | MB 7580

03.7584
Myrtle Beach | MB 7584

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.

Pletená čepice
70g/m², 100% polyakryl
d
onesize

 € 3,50/Kč 90,–

Dětská pletená čepice

dvojitě pletená dětská čepice s ohrnovacím lemem.

 € 3,20/Kč 82,–

Pletená čepice s fl eece uvnitř
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyester
pletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti čela, žebrový 
vzhled
onesize

144 12  € 6,80/Kč 175,–

Pletená čepice Thinsulate®

onesize
144 12  € 6,50/Kč 167,–

ete á čep ce

 € 2,90/Kč 75,–

krajem

 € 3,20/Kč 82,–

acrylic70g/m², 100% polyakryl70g/m², 100% polyakryl
in a lot of colors, twin layer knitting, variable brimdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lememdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem

acrylic55g/m², 100% polyakryl55g/m², 100% polyakryl
tdvojitě pletená dětská čepice s odvojitě pletená dětská čepice

nsert
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyeste40g 70% polyakryl 30% vlna podšívka: 100% polyeste
ipletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti čelpletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti čel

T ete á čep ce su atete á čep ce su at
acrylic, interlining: 100% polyester70g/m², 100% polyakryl70g/m², 100% polyakryl

warming, with interlining made of Thinsulate®, twin layerj p p pp p p

ePletená čepiceá čepice
acrylic45g/m², 100% polyakryl45g/m², 100% polyakryl

slim-fi t, without brim, twin layer knittingúzká dvojitě pletená čepice bez lemuúzká dvojitě pletená čepice bez le

gete á čep ce s t astete á čep ce s o t ast o
ic53g, 100% polyakryl53g, 100% polyakryl

tight-fi tting, without brim, twin layer knittingúzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemúzká dvojitě pletená čepice s kontrastn
onesizeonesize

144144 1212 Kč 82,–Kč 82,–

SPletená čepiPletená čepiPletená čepPletená čepPletená čepPletená čep
70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya

y gy gdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lememdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lememdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lememdvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 12121212 Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–

Dětská pletená čepská pletená čepDětská pletená čeDětská pletená čeDětská pletená čeDětská pletená če
55g/m², 100% polya55g/m², 100% polya55g/m², 100% polya55g/m², 100% polya

g gohrnovacímohrnovacímy gdvojitě pletená dětská čepice s odvojitě pletená dětská čepice s odvojitě pletená dětská čepice s odvojitě pletená dětská čepice s o
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 12121212 Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–Kč 82,–

S nsnsPletená čepice s fl eece uvnitřPletená čepice s fl eece uvnitřPletená čepice s fl eece uvnitřPletená čepice s fl eece uvnitř
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyeste40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyeste40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyeste40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyeste
p p pppletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblapletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblapletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblapletená čepice s fl eecovou podšívkou v obla
onesizeonesizevzhledvzhledvzhledvzhled
oneoneoneone144144esizeesizeesizeesize 1212 € 6,80€ 6,80

ttTTPletená čepice ThinsulatPletená čepice ThinsulatPletená čepice ThinsulatPletená čepice Thinsulat
70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya70g/m², 100% polya
warming, with interlining made of Thinsulate®, twin laywarming, with interlining made of Thinsulate®, twin laydvojitě pletená teplá čepice, variabilní lemdvojitě pletená teplá čepice, variabilní lemdvojitě pletená teplá čepice, variabilní lemdvojitě pletená teplá čepice, variabilní lem
gestrickt, mit variablen Umschlagonesizeoknittingknittingonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize144144144144

144144 1212 € 6,50€ 6,50

SPletená čepicPletená čepicPletená čepicPletená čepic
45g/m², 100% polya45g/m², 100% polya45g/m², 100% polya45g/m², 100% polya
Enganliegend, ohne Umschlag, doppelt gestricktslim-fi t, without brim, twin layer knittingm-fi t, without brim, twin layer knittingúzká dvojitě pletená čepice bez lemuúzká dvojitě pletená čepice bez lemuúzká dvojitě pletená čepice bez lemuúzká dvojitě pletená čepice bez lemu
onesizeonesizeonesizeonesize

144144144144 12121212 Kč 75,–Kč 75,–Kč 75,–Kč 75,–

Strick Beanie mit KontraststreifenPletená čepice s kontrastním okrajPletená čepice s kontrastním okrajPletená čepice s kontrastním okPletená čepice s kontrastním okPletená čepice s kontrastním okPletená čepice s kontrastním ok
53g, 100% polyakryl53g, 100% polyakryl53g, 100% polyakryl53g, 100% polyakryl
Enganliegend ohne Umschlag, doppelt gestrickt, Kontrast-memmemg g y gg yúzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemúzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemúzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemúzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lem
streifen am Randonesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 12 € 3,20

off  white

black

grey melange

light grey

sand

dark green

lime green

yellow

orange

red

dark purple

aqua

royal

navy

dark navy

off  white

black

neon yellow

gold yellow

girl pink

red

light blue

royal

navy

off  white

black

light grey 
gmelange

lime green

red

navy

off  white

black

dark grey 
gmelange

light grey

dark green

fl uorescent
yyellow

red

royal

navy

off  white

black

grey melange

light grey 
gmelange

dark green

lime green

yellow

orange

girl pink

red

burgundy

royal

navy white/lime 
ggreen

black/red

black/orange

black/white

grey melange/
g g y glight grey melange

light grey/
black

light grey/
g yburgundy

light grey/
g ydark grey

lime green/
yroyal

yellow/light 
g ygrey

red/black

royal/red

navy/red

navy/white
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glime green
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0303030 .7.77.79797979777
MyMyrttle BBeaeachchhh || MMMMBB B B 79797979777777

0303.77989811
MyMyMMyMyrtrtrtrtlelel BBeaeaaachch || MMBB 79798181

03.79933
MyMyMM rtle Beach |||| MB BBB 79779779797 93933933

03030303.7.777989898987
MMyM rtle BBBBBeaeaaaachchchchh | MMMMBBBB 7987787

03.7540
Myrtle Beach | MB 7540

03.7611
Myrtle Beach | MB 7611

03.7720
Myrtle Beach | MB 7720

03.7949
Myrtle Beach | MB 7949

.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

z fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkký a 

onesize
€ 10,–/Kč 255,–

é-

€ 11,50/Kč 295,–

p
ívka:

100% polyester fl eece
dlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepice,
uvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čepice
malý štítek z umělé kůže s logem

€ 8,60/Kč 220,–

“

ozměry: 40x40
cm
onesize

40 10 € 20,20/Kč 520,–

dvojitý široký žebrový úplet, široký variabilní 
ohrnovací lem

€ 4,90/Kč 126,–

a

extra široká fl eecová šála bez třásní, rozměry:
m

€ 5,40/Kč 139,–

Mikrofl eecová čepice
210g/m², 100% nežmolkující fl eece
mikrofl eecová teplá čepice s širokým lemem

/
200 10 € 3,60/Kč 93,–

Pletené rukavice pro dotykové displeje

e
nými

y j g

€ 7,30/Kč 188,–

Coarse Knitting Hatp pp
96g, 80% polyacrylic, 20% polyamide
coarse knitting of high-quality slub yarns, soft  vkavka 

p p p , ýp
for comfort

f
ide

coarse knit fabric of high-quality slub yarns, hrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkkéě pletená šála z vysoce kvalitního měkk
soft  and fl uff y touch, size: 65x20cmho materiálu, rozměry: 65x20 cm.rozměry: 65x20 cm.

ívkívk
p

g g
f fll fl k
malý štítemalý štíte

Coarse Knitted Loop ScarfHrubě pletená šála „tunel“ě pletená šála „tunel“

shh

nPletená čepice s bambulíá čepice s bambulí
ic80g, 100% polyakryll k l

tdvojitý široký žebrdvojitý širo
onesizeoo

144 12 € 4,90

fFleecová šálFleecová šál
225g/m², 100% polyester fl eece anti-pilling225g/m², 100% nežmolkující fl eecelk
extra široká fl eecová šála bez třásní, rozměextra široká fleecová
onesize

100 10 € 5,40

210g/m², 100% micropolyester anti-pilling
fl o
warming fl eece cap with wide brimM/L/
M/2

200 10 € 3,60

Touchscreen Knitted Glovesete é u a ce p d tyete é u a ce p o doty o

integrated metallic fi bres on fi nger tips forpletené rukavice s konci prstů přizpůsobenpletené rukavice s konci prstů přizpůsoben
optimal handling of touch screen surfacespro dotykové displeje (integrovaná kovovápro dotykové displeje (integrovaná ko
S/M – L/XLvlákna)á

200 10 € 7,30

Grobe Strickmütze mit PomponHrubě pletená čepicebě pletená čepiceCCHrubě pletená čepicHrubě pletená čepicHrubě pletená čepicHrubě pletená čepic
96g, 80% polyacrylic, 20% polyam96g, 80% polyacrylic, 20% polyam96g, 80% polyakryl, 20% polyamid96g, 80% polyakryl, 20% polyamid96g, 80% polyakryl, 20% polyamid96g, 80% polyakryl, 20% polyamid
coarse knitting of high-quality slub yarns, socoarse knitting of high-quality slub yhrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšívhrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšívhrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšívhrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšív

ý ýwand fl uff y touch, fl eece band on the insideand fluffy touch fleece band on the insidz fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkkýz fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkkýz fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkkýz fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkký
angenehmen Tragekomfortpříjemný materiálpříjemný materiálfor comfortfor comfpříjemný mpříjemný mpříjemný mpříjemný m
onesizeonesionesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 255,–255,–255,–255,–

Schlauchschal in grober StrickoptikaaCoarse Loop ScarfCoarse Loop ScarfHrubě pletená šálaHrubě pletená šálaHrubě pletená šálaHrubě pletená šála
149g, 80% polyacrylic, 20% polyamg, 80% polyacrylic, 20% polyam149g, 80% polyakryl, 20% polyamid149g, 80% polyakryl, 20% polyamid149g, 80% polyakryl, 20% polyamid149g, 80% polyakryl, 20% polyamid
coarse knit fabric of high-quality slub yarns,coarse knit fabric of high-quality slubhrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkkhrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkkhrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkkhrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkk
wsoft  and fl uff y touch, size: 65xsoft and fluffy touho materiálu, rozměry: 65x20 ho materiálu, rozměry: 65x20 ho materiálu, rozměry: 65x20 ho materiálu, rozměry: 65x20 
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010 Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–Kč 295,–

ützeUrban Knitted HatUrban Knitted HatPletená čepicePletená čepicePletená čepicePletená čepice
ß l l81g, vnější vrstva: 100% akryl, podší81g, vnější vrstva: 100% akryl, podší81g, vnější vrstva: 100% akryl, podší81g, vnější vrstva: 100% akryl, podší

r fl eecer fl eece100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
iceicedddlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepidlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepdlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepidlouhá žebrovaná melírovaná pletená čep

g , ,uvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čepicvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čepicffuvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čuvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čuvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čuvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji č
malý štítek z umělé kůže sý štítek z umělé kůže smalý štítemalý štítemalý štítemalý štíte
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  220,– 220,– 220,– 220,–

CCHrubě pletená šála „tuneHrubě pletená šála „tuneHrubě pletená šála „tuneHrubě pletená šála „tune
288g, 100% Polyacryl288g, 100% acrylicg, 100% acrylic288g, 100% akryl288g, 100% akryl288g, 100% akryl288g, 100% akryl
Flammgarn, Maße: 40x40cmhrubě pletená šála „tunel“, rorubě pletená šála „tunel“, rohrubě pletená šála „tunehrubě pletená šála „tunehrubě pletená šála „tunehrubě pletená šála „tune
onesizeonesizecmcmcmcm
oneoneoneone4040esizesizesizesizeeee 1010 € 20,20€ 20,20

Strickmütze mit PomponPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulíPletená čepice s bambulí
80g, 100% polyakryl80g, 100% polyakryl80g, 100% polyakryl80g, 100% polyakryl

grový úplet, široký variaový úplet, široký variay gdvojitý široký žebrdvojitý široký žebrdvojitý široký žebrdvojitý široký žebr
m variablen Umschlagohrnovací lemohrnovací lemonesizeonesizohrnovaohrnovaohrnovaohrnova

onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize
144144 1212  126,– 126,–

Fleecová šálFleecová šálFleecová šálFleecová šál
225g/m², 100% polyester fl eece anti-pillingg/m², 100% polyester fl eece anti-pilling225g/m², 100% nežmolkující fl eece225g/m², 100% nežmolkující fl eece225g/m², 100% nežmolkující fl eece225g/m², 100% nežmolkující fl eece

gěryěrygextra široká fl eecová šála bez třásní, rozměextra široká fl eecová šála bez třásní, rozměextra široká fl eecová šála bez třásní, rozměextra široká fl eecová šála bez třásní, rozmě
25cm breit150x25 cm150x25 cmonesizeonesize150x25150x25150x25150x25
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

100100 1010  139,– 139,–

Mikrofl eecová čepikrofl eecová čepiMikrofl eecová čeMikrofl eecová čeMikrofl eecová čeMikrofl eecová če
210g/m², 100% micropolyester anti-pg/m², 100% micropolyester anti-p210g/m², 100% nežmolkující fl eece210g/m², 100% nežmolkující fl eece210g/m², 100% nežmolkující fl eece210g/m², 100% nežmolkující fl eece

fl eecofl eecoflflmikroflmikroflmikroflmikrofl
em warming fl eece cap with wide brimwarming fl eece cap with wide brimM/LM/LM/LM/L

Umschlag0000M/LM/L2222
M/L22

200 10 € 3,60

ové dové dTTPletené rukavice pro dotykoPletené rukavice pro dotykoPletené rukavice pro dotykoPletené rukavice pro dotyko
38g pro Paar, 80% Polyacryl, 14% Polyester, 38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5%g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5% 38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5%38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 538g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 538g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5
5% Elasthan, 1% Metallfasern5% elastane, 1% metal fi breslastane, 1% metal fi breselastan, 1% ostatníelastan, 1% ostatníelastan, 1% ostatníelastan, 1% ostatní
integrated metallic fi bres on fi nger tips foegrated metallic fi bres on fi nger tipspletené rukavice s konci prstů přizpůsobenpletené rukavice s konci prstů přizpůsobepletené rukavice s konci prstů přizpůsobenpletené rukavice s konci prstů přizpůsobe

ch-á á pro dotykové displeje (integrovaná kovovápro dotykové displeje (integrovaná kovovápro dotykové displeje (integrovaná kovovápro dotykové displeje (integrovaná kovová
screen-Oberfl ächenlák )L/XLL/XLvlákna)vlákna)vlákna)vlákna
S/M – L/XLS/M – L/XLS/MS/MS/MS/MM – M – M –M – /X/X/X/XLLLL

200200 1010  188,– 188,–

carbon/off  white

natural/off  white

green/off  white

pink/off  white

navy/off  white

carbon/off  white

natural/off  white

green/off  white

pink/off  white

navy/off  white

glacier grey/
carbon

coal black/grey

plum/
g gggg yyglacier grey

navy/silver

coal black

pine green

plum

off  white

black

anthracite

light grey

lime green

gold 
yyellow

orange

red

royal

navy

off  white black grey green

red light blue aqua navy black

white/
qaqua

white/
glime green

off  white

black

black/
gorange

black/red

dark grey/
g g ylight grey

dark brown/
khaki

dark green/
white

burgundy

purple

light blue/
off  white

navy

navy/red
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03.7119
Myrtle Beach | MB 7119

03.7120
Myrtle Beach | MB 7120

03.7984
Myrtle Beach | MB 7984

03.73077
Myrtle BBBBeae ch | MB 73077

03.7941
Myrtle Beach | MB 7941

03.7947
Myrtle Beach | MB 7947

03.7940
Myrtle Beach | MB 7940

03.7974
Myrtle Beach | MB 7974

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.

48g, vnější materiál: 100% polyakryl
uvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšívka
onesize

200 10 € 5,70/Kč 146,–

Jemná háčkovaná čelenka
-

ka: 100% polyester
jemný háčkovaný vzhled, příjemná na nošení 

onesize
100 10 € 8,30/Kč 215,–

ívka:

d
bambule z umělé kožešiny

€ 10,–/Kč 255,–

2

j
5 c

€ 12,20/Kč 315,–

p

ásku z
fl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošení

€ 15,10/Kč 390,–

d-
šívka z mikrofl eecu

€ 9,–/Kč 230,–

bulí

módní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí, 
díky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmi

€ 15,10/Kč 390,–

Š l

třásně, rozměry: 180x130 cm

€ 10,–/Kč 255,–

Fine Crocheted Headband
48g, outer fabric: 100% polyacrylicyakryyakry

f fluvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšívtř čelenky integrovaná fl eecová podšív
boo
onesize200200

200 10 € 5,70

fi h l k d h djemný háčkovaný vzhled, příjemná na nošejemný háčkovaný vzhled, příjemná na noše
fl eece band makes beanie pleasant to wear,
fake fur pompono

ívív
a
large fake fur pompon, side seam
onesizebambulbambul

100 10 € 10,–

g pg pgl f

soft  and pleasant to wear, fi nely rolled edges, jemný materiál příjemný na nošení, rozmě-jemný materiál příjemný na nošení, rozmě-
size: 85x50cmry:85x50cmry:85x50cm

eonesizeonesize
5050 1010 Kč 315,–Kč 315,–

ieMaxi háčkovaná čepicei háčkovaná čepice
ic115g, 100% polyakryl115 100% l k l

áskuáskuchh
fl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošfleecu uvnitř čepice velmi pohod
onesizeonesize

100100 1010 Kč 390,–Kč 390,–

Crocheted HeadbandHáčkovaná čelenkakovaná čelenka
% polyacryl

extra-wide, microfl eece lining, coarse cro-ručně háčkovaná čelenka, extra široká, područně háčkovaná čelenka, extra široká, pod
chet-look, handmadešívka z mikrofl eecušívka z mikroflee
onesizeonesize

144144 1212 230,–230,–

bubu
ic115g, 100% polyakryl115 100% l k l

trendy 3 colored crocheted hat with pompon, módní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí,ní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí,
rough crochet look, inner cap with integrated díky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmidíky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmi 
fl eece tape

e eo es e
100100 1010 Kč 390,–Kč 390,–

b fŠ l
ic117g, 100% polyakryl117 100% l k l

smooth soft  touch, twisted fringe, size: 
t

Stirnband in HäkeloptikFine Crocheted HeadbanFine Crocheted HeadbanHáčkovaná čelenkaHáčkovaná čelenkaHáčkovaná čelenkaHáčkovaná čelenka
48g, outer fabric: 100% polyacr48g outer fabric: 100% polyacr48g, vnější materiál: 100% poly48g, vnější materiál: 100% poly48g, vnější materiál: 100% poly48g, vnější materiál: 100% poly
Siiuvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšuvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšuvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšuvnitř čelenky integrovaná fl eecová podš
Fleece band für einen angenehmen Trage-onesizenesizebandbandonesionesionesionesi
komfortonesizeonesize200200200200
onesize200200

200 10 € 5,70

ä e üt e t pnknke C c eted ea ee C oc eted ea eJemná háčkovaná čeleJemná háčkovaná čeleJemná háčkovaná čeleJemná háčkovaná čele
88g, Oberstoff : 100% Polyacryl, Futterstoff : ívív88g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining:g, outer fabric: 100% polyacrylic, lining: 88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podší88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podší88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podší88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podší
ka: 100% polyespolyeska: 100% polyeska: 100% polyeska: 100% polyeska: 100% polyes
jemný háčkovaný vzhled, příjemná na nojemný háčkovaný vzhled, příjemná na nojemný háčkovaný vzhled, příjemná na nojemný háčkovaný vzhled, příjemná na no

gy py anie pleasant to weaanie pleasant to weadíky fl eecové podšívcedíky fl eecové podšívcedíky fl eecové podšívcedíky fl eecové podšívce
men Tragekomfortonesizeofake fur pomponfake fur pompononesizeonesizeonesizeonesize

onesizeonesize100100100100
100100 1010 € 8,30€ 8,30

Wintersport BeanieWintersport BeanieZimní čepiceZimní čepiceZimní čepiceZimní čepice
ß l l90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podší90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podší90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podší90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podší

70% Polyacryl, 30% Polyesteresterester70% akryl, 30% polye70% akryl, 30% polye70% akryl, 30% polye70% akryl, 30% polye
sstrick mit oční šev, oční šev,ddl f k f df k f ddlouhá zimní čepice s bambulí, bodlouhá zimní čepice s bambulí, bodlouhá zimní čepice s bambulí, bodlouhá zimní čepice s bambulí, bo

bambbambbambbambbambbamb
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

100100 1010 255,–255,–

Gewebter SchlauchschalffElegantní loop šálaElegantní loop šálaElegantní loop šálaElegantní loop šála
250g, Oberstoff : 65% Polyester, 35% Viskose5%5%f b lf b250g, vnější materiál: 65% polyester, 35250g, vnější materiál: 65% polyester, 35250g, vnější materiál: 65% polyester, 35250g, vnější materiál: 65% polyester, 35
Angenehm weicher Tragekomfort, fein rollierteviskózaviskózaviskózaviskózaviskózaviskóza

ft d lft d ljemný materiál příjemný jemný materiál příjemný jemný materiál příjemný jemný materiál příjemný 
onesizey 5 5y:85 5ssry:85x5ry:85x5ry:85x5ry:85x5
oneoneoneone50esizesizesizesizeeeeee 10 € 12,20

OOMaxi háčkovaná čepicMaxi háčkovaná čepicMaxi háčkovaná čepicMaxi háčkovaná čepic
115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl

b ß k l bgghrubě háčkovaná velká čepice, díky páhrubě háčkovaná velká čepice, díky páhrubě háčkovaná velká čepice, díky páhrubě háčkovaná velká čepice, díky pá
p g šešep g pp gfl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošfl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošfl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošfl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na noš

beitetem Fleeceband für einen angenehmen onesizeonesizeonesizeonesize
Tragekomfort100100100100 10101010
onesize

100 10 € 15,10

Háčkovaná čelenHáčkovaná čelenHáčkovaná čelenHáčkovaná čelen
65g, 100% Polyester, Oberstoff : 65g, 100% polyester outer: 100g, 100% polyester outer: 10065g, 100% polyakryl65g, 100% polyakryl65g, 100% polyakryl65g, 100% polyakryl
ručně háčkovanručně háčkovanručně háčkovanručně háčkovan
Extrabreite grobe Häkeloptik, handgearbeitet,chet-look, handmadeet-look, handmadešívka z mikrofl eecušívka z mikrofl eecušívka z mikrofl eecušívka z mikrofl eecu
mit Microfl eece Futteronesizeonesizeonesizeonesize
onesize144144144144

144 12 € 9,–

3-farbige Häkelmütze mit Pompon3-colour crocheted hat with pompo3-colour crocheted hat with pomHáčkovaná 3 barevná čepice s bamHáčkovaná 3 barevná čepice s bamHáčkovaná 3 barevná čepice s bamHáčkovaná 3 barevná čepice s bam
g115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl115g, 100% polyakryl

g gtrendy 3 colored crocheted hat with pomptrendy 3 colored crocheted hat with módní 3 barevná háčkovaná čepice s bammódní 3 barevná háčkovaná čepice s bammódní 3 barevná háčkovaná čepice s bammódní 3 barevná háčkovaná čepice s bam
g gdíky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice vedíky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice vedíky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice vedíky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice ve

arbeitetem Fleeceband für angenehmen na nošenía nošenífl eece tapeflepohodlná npohodlná npohodlná npohodlná n
Tragekomfortonesizeonesizeonesizeonesize
onesize100100100100

100 10 € 15,10

Webschal in FischgrätmusterŠŠHerringbone Scarferringbone ScarfŠálaŠálaŠálaŠála
117g, 100% polyakryl117g, 100% polyakryl117g, 100% polyakryl117g, 100% polyakryl
Glatter weicher Griff , Abschluss mit gedrehten enéené smooth soft  touch, twisted fringe, size: smooth soft  touch, twisted fringe, size: hladký měkký dotek, na koncích kroucehladký měkký dotek, na koncích kroucehladký měkký dotek, na koncích kroucehladký měkký dotek, na koncích krouce

ßtřásně, rozměry: 180x130 ásně, rozměry: 180x130 třásně, rozmtřásně, rozmtřásně, rozmtřásně, rozm
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010 255,–255,–255,–255,–

black/
silver

off  white/
brown

graphite/
silver

silver il
melange/

blackblack

fern green/
silver

burnt 
orange/

silversilver

red/silver

cobalt/
silver

indigo 
blue/silver

navy/
silver

white/black

black/black

silver/black

acid yellow/
black

grenadine/black

aqua/black

black carbon silver lime green

orange red aqua navy

black

carbon

silver

lime green

orange

red

purple

aqua

navy

black/
silver/
white

neon 
green/neon
p /pink/black

yellow/
pacifi c/
white

neon oran-
ge/neon

g /green/black

red/
black/
white

purple/
lime green/

white

aqua/lime 
green/
white

carbon/
orange/

white

pacifi c/
neon oran-
g /ge/white

navy/red/
white anthracite dark red navy

off  white

black

silver 
gmelange

graphite

fern green

burnt 
gorange

red

cobalt

indigo 
blue

navy

anthracite 
ggggggggggggmelange

light grey 
ggggggggggmelange
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03030303.7.777101010102222
MMyMyMyrtrtleleee BBBeaeachc  | MB B 71771717110202020202

0303.7.710101 9999
MyMyrtrtlele BBeaeachchh || MMBBB 717109999

030333.7.79833
MMyMyMyMM rtlele BBeaeaeaaeaeaeachchchchhchhh ||||| MMMMMMB B B B BB B 7979797979797 838383838383
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MyMyMyMyMyrtrtrtrtrtrtrtrtleleleleleleel BBBBBBeaeaeaeaeaeaeachchchchchchchc ||||| MMMMMMMMBBBB 79868686866866

03.7979
Myrtle Beach | MB 7979

0303030333.7.7.. 97979 88
MyMyrtrtlelelele BBBeaachchch ||| MMMMMBBBBBB 797997 78788

03030 .7.7989800
MyMyMyMyMyrtrtrttlelelele BBBBeaeaeachchchchc || MMMMB B 7979799808880800

03.7964
Myrtle Beach | MB 7964

.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.

Pletená čepice
fl

polyester
fl

aké
jednobarevná
onesize

€ 5,70/Kč 146,–

Bavlněná čepice

raně
štítek z umělé kůže

€ 6,40/Kč 164,–

Š

brování

€ 10,–/Kč 255,–

ívka:
100% polyester fl eece

příjemný lem z fl eecu

€ 14,20/Kč 365,–

Čepice melange

ou
o es e

150 10 € 6,70/Kč 172,–

Šála melange
157g, 80% polyakryl, 20% polyamid
dvojitě pletená melange šála, rozměry: 

onesize
50 10 € 14,10/Kč 360,–

k l

S/M – L/XL
150 10 € 8,30/Kč 215,–

85g/m², 100% polyakryl
háčkovaná čepice s kontrastním lemem
a bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velmi 
p
onesize

72 12 € 12,–/Kč 310,–

52g, 100% polyacrylic, fl eece trimming:52g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% lyakryl,fl eece lem 100% 
lpolyester

classic rib pattern, contrasting stripe, fl eecerr
band inside for more comfort, in black also asakéké

o ii

CBavlněná čeBavlněná č

b d b f k l h l b l
the edgeštítek z uštítek

Twisted Loop ScarfŠála „tunel“Šála „tunel“

d bl k h k l f ddvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebdvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žeb
onesizeonesize

5050 1010 255,–255,–

ponHrubě pletená čepice s bambulí čepice s bambulí
ívkaívk

p
slubyarn, front in rib knit, inside fl eece head-dlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitřdlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvni

Čepice melanČep
ide

stocking stitch in fashionable cut, brim withmelange čepice s módní žebrovanou krempomelange čepice s módní žebrovanou kremp
trendy rib patternonesizeonesize

fŠála melangeŠála
ide

dvojitě pletená melange šála, rozměry: dvojitě pletená melange šála, rozmě
stitch, border with trendy rib pattern, size:

mide
stocking stitch with twin-layer cuff s, cuff smelange rukavice se zdvojeným okrajemmelange rukavice se zdvojeným okrajem
with trendy rib patternS/M – L/XLS/M – L/X

Crocheted Hat with contrasting border and Háčkovaná čepiceH

85g, 100% polyacrylic, lining: 100%háčkovaná čepice s kontrastním lemeháčkovaná čepice s kontrastním leme

pleasant to wear thanks to fl eece band on thepp
inside, hand-madeoo

SPletená čepiPletená čepiKKPletená čepPletená čepPletená čepPletená čep
52g, 100% polyacrylic, fl eece trimmig52g, 100% polyakryl,fl eece lem 10052g, 100% polyakryl,fl eece lem 10052g, 100% polyakryl,fl eece lem 10052g, 100% polyakryl,fl eece lem 100
100% Polyester100% polyesterolyesterpolyesterpolyesterpolyesterpolyester

te rib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eece í proužek, vnitřní fl eece p g pprib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eecerib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eecerib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eecerib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eece
g ,p p j ,band inside for more comfort, in black also band inside for more comfort, in black alem pro příjemné nošení, černá k dostání talem pro příjemné nošení, černá k dostání talem pro příjemné nošení, černá k dostání talem pro příjemné nošení, černá k dostání ta

 als Uni-Farbe erhältlichjednobarevnájednobarevn ilablelablejednobarevnájednobarevnájednobarevnájednobarevná
e eonesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize
144144144144 12121212  146,– 146,– 146,– 146,–

Bavlněná čepiceBavlněná čepiceBavlněná čeBavlněná čeBavlněná čeBavlněná če
46g, 100% Baumwolle46g, 100% bavlna% bavlna46g, 100% bavlna46g, 100% bavlna46g, 100% bavlna46g, 100% bavlna
Abschluss mit modischer Rippe, Kunstleder-ranranlem čepice s módním vroubkováním, na strlem čepice s módním vroubkováním, na stlem čepice s módním vroubkováním, na strlem čepice s módním vroubkováním, na st

uměuměštítek z uštítek z uštítek z uštítek z u
onesizeonesizeonesizeonesize

160160160160 10101010  164,– 164,– 164,– 164,–

hschalp Scarfp ScarfŠála „tunel“Šála „tunel“Šála „tunel“Šála „tunel“
190g, 100% Polyacryl190g, 100% acrylicg, 100% acrylic190g, 100% akryl190g, 100% akryl190g, 100% akryl190g, 100% akryl

g g brovábrovádvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebdvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebdvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebdvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žeb
sich gedrehtonesizeonesizeonesizeonesize
onesize50505050

50 10 € 10,–

Coarse Knitted Hat with PomCoarse Knitted Hat with PHrubě pletená čepice s bambuHrubě pletená čepice s bambHrubě pletená čepice s bambuHrubě pletená čepice s bamb
ß181g, vnější vrstva: 100% akryl, podší181g, vnější vrstva: 100% akryl, podší181g, vnější vrstva: 100% akryl, podší181g, vnější vrstva: 100% akryl, podší

r fl eecer fl eece100% polyester100% polyester100% polyester100% polyester
Flammgarn, Stirnbereich aus Rippstrick, innenř řydlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitřdlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitřdlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitřdlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitř
mit Fleeceband, längere Formband, casual long shapeual long shapepříjemný lem z fl eecupříjemný lem z fl eecupříjemný lem z fl eecupříjemný lem z fl eecu
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 10101010 Kč 365,–Kč 365,–Kč 365,–Kč 365,–

Elegante Strickmütze mit KrempengengeČepice melanČepice melanČepice melanČepice melan
62g, 80% poylacrylic, 20% polyamg, 80% poylacrylic, 20% polyam62g, 80% polyakryl, 20% polyamid62g, 80% polyakryl, 20% polyamid62g, 80% polyakryl, 20% polyamid62g, 80% polyakryl, 20% polyamid

ououmelange čepice s módní žebrovanou krempomelange čepice s módní žebrovanou krempomelange čepice s módní žebrovanou krempomelange čepice s módní žebrovanou krempo
trendytrendyonesizonesizonesizonesiz
onesizeonesize150150150150

150150 1010 € 6,70€ 6,70

rickschalrfrfŠála melangeŠála melangeŠála melangeŠála melange
157g, 80% polyakryl, 20% polyamid157g, 80% polyakryl, 20% polyamid157g, 80% polyakryl, 20% polyamid157g, 80% polyakryl, 20% polyamid
Rechts-linksgestrickt mit doppelter Kante, border with twin layer knitting, stockingorder with twin layer knitting, stocking dvojitě pletená melange šála, rozměry: dvojitě pletená melange šála, rozměry: dvojitě pletená melange šála, rozměry: dvojitě pletená melange šála, rozměry: 
Abschluss mit modischer Rippe, Maße:stitch, border with trendy rib pattern, sstitch, border with trendy rib pattern, s180x25 cm180x25 cm180x25 cm180x25 cm
180x25cm180x25cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize50505050

5050 1010 € 14,10€ 14,10

Strickhandschuhe aus Melange-GarnengegeMelange GlovesMRukavice melangRukavice melangRukavice melangRukavice melang
71g/pair, 80% polyacrylic, 20% polyamidg/pair, 80% polyacrylic, 20% polyamid71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid
stocking stitch with twin-layer cuff s, cuff stocking stitch with twin-layer cuff s, cuff smelange rukavice se zdvojeným okrajemmelange rukavice se zdvojeným okrajemmelange rukavice se zdvojeným okrajemmelange rukavice se zdvojeným okrajem
with trendy rib pattwith trendy rib pattS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/X
S/M – L/XLS/M – L/XL150150150150 1111

150150 1010 € 8,30€ 8,30

Crocheted Hat with contrasting border andocheted Hat with contrasting border andHáčkovaná čepiceHáčkovaná čepiceHáčkovaná čepiceHáčkovaná čepice
85g, 100% Polyacryl, Futterstoff : 85g/m², 100% polyakryl85g/m², 100% polyakryl85g/m²,85g/m²,85g/m²,85g/m²,

g yháčkovaná čepicháčkovaná čepicháčkovaná čepicháčkovaná čepic
ga bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velma bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velma bambula bambula bambula bambul

g gp jpleasant to wear thanks to fl eece band on tleasant to wear thanks to fl eece band on tpříjemná na nošenípříjemná na nošenípříjemná na nošenípříjemná na nošení
onesizezinside, hand-mainside, hand-maonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize72727272

7272 1212 € 12,–€ 12,–

black/off  white

black/black

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

black

grey melange

navy

black/dark grey

dark grey/silver

ivory/natural

rose/dark grey

navy/blue

coal black/
gggggggggg gggggggg yyyyyyyyglacier grey

pine green/
gggggg gggggggg yyyyyglacier grey

plum/
gggggggggggg gggggggggg yyyyyyyyyyyyyyyyglacier grey

black

granite

racing green

dark red

navy

black

granite

racing green

dark red

navy

black

granite

racing green

dark red

navy

black/light 
g ygrey

black/neon 
ggreen

black/tur-
qquoise black/pink

carbon/red green/acid 
yyellow

lime green/
p pdark purple orange/aqua

red/white carbon/
yyellow blue/white navy/white
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28.080X
Result Headwear | RC080X

28.081X
Result Headwear | RC081X

28.082X
Result Headwear | RC082X

28.083X
Result Headwear | RC083X

28.084X
Result Headwear | RC084X

28.084J
Result Headwear | RC084J

28.085X Result 
Headwear | RC085X

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
geeignetgeeignet

Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

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.

Polyesterová kšiltovka, 5 panelů
l

vyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité 
v

e
€ 2,–/Kč 51,–

Kšiltovka s nízkým profi lem, 6 panelů

vyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory,
s

€ 3,80/Kč 98,–

Kšiltovka s kontrastním panelem, 6 panelů

vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací 
k fl k k l k b l

o

€ 4,50/Kč 116,–

Plochá kšiltovka, 6 panelů

vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x pro-
í, 

€ 4,50/Kč 116,–

Kšiltovka, 5 panelů

€ 3,40/Kč 87,–

Dětská kšiltovka, 5 panelů

větrací otvory, zapínání na suchý zip, odníma-

€ 3,30/Kč 85,–

Flex-kšiltovka, 6 panelů
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan

kšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zapí-
eta

€ 8,40/Kč 215,–

edvyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité

onesizeonesizeonesize
200200 2525 51,–51,–

vyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory,přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory, stiff ened front panels, fl at peak with 6 stitched lines, contrast vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací 
colour peak, eyelets and button, snapback adjuster, tear away otvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínání,knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínání, 
oo
onesizeonesize

150150 2525  116,– 116,–

underpeak

šš
uster, uchý uchý 

t

ff f
earvětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšitévětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšité 

o es e
200 25 € 3,30

hed 
kšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zapí-té větrací otvory, elastické fl exi zapí-

S/M  L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL
150150 2525  215,– 215,–

y a, 5a, 55 Panel Polyester Cap5 Panel PolyPolyesterová kšiltovkaPolyesterová kšiltovkaPolyesterová kšiltovkaPolyesterová kšiltovka
125g/m², 100% Polyesterrr125g/m², 100% polyester125g125g/m², 100% polyester125g/m², 100% polyester125g/m², 100% polyester125g/m², 100% polyester
Verstärktes Frontpanel ohne Naht, vorgeformtes Schild,vyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšitévyztužený přední bezešvý panel, formovyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšitévyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšitévyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšitévyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšit
gestickte Luft löcher, Klettverschluss, Tear Away Label zum větrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketaí otvory, suchý zip, odnímatelná etiketay j yvětrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketvětrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketvětrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketvětrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiket
Abreißenonesizeonesizeooonesizeonesizeonesizeonesize
onesize200200200200

200 25 € 2,–

gp ppKšiltovka s nízkým profi lem,ka s nízkým profi lem,66Kšiltovka s nízkým profi Kšiltovka s nízkým profi Kšiltovka s nízkým profi Kšiltovka s nízkým profi 
280g/m², 100% Baumwolle280g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna280g/m², 100% bavlna280g/m², 100% bavlna280g/m², 100% bavlna280g/m², 100% bavlna

g gvvyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvovyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvovyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvovyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvo
löcher, Klettverschluss, Tear Away Label zum Abreißenrelease adjuster, tear away labelelsuchý zip, odnímatelná etiketasuchý zip, odnímatelná etiketasuchý zip, odnímatelná etiketasuchý zip, odnímatelná etiketa
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525 Kč 98,–Kč 98,–Kč 98,–Kč 98,–

m, m, 6 Panel Contrast Flat Peak Cap6 Panel Contrast Flat Peak CapKšiltovka s kontrastním paneleKšiltovka s kontrastním panelemKšiltovka s kontrastním panelemKšiltovka s kontrastním panelem
300g/m², 100% Acryl Twill, Schildunterseite 100% Baum-aa300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna
vvvyztuvyztuvyztuvyztu
Votvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínák fl k k l k b lotvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínáotvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínáotvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínáotvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapíná
Luft löcher, Knopf und Schild in Kontrastfarbe, Kunststoff ver-odnímatelná etiketanímatelná etiketaodníodníodníodní
schluss, Tear Away Label zum Abreißenonesizeonesizeonesizeonesize
onesize150150150150

150 25 € 4,50

nene6 Panel Flat Peak Cap6 Panel Flat Peak CapPlochá kšiltovka, 6 paPlochá kšiltovka, 6 paPlochá kšiltovka, 6 paPlochá kšiltovka, 6 pa
300g/m², 100% Acryl Twill, Schildunterseite300g/m², 100% acrylic twill, 100% cotton g/m², 100% acrylic twill, 100% cotton 300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel

mwollelnana100% bav100% bav100% bav100% bav
flvyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x provyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x proff f fld f l fl k hvyztužený přední panel, plochý kšilt s 6vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6vyztužený přední panel, plochý kšilt s vyztužený přední panel, plochý kšilt s 

Ziernähten, gestickte Luft löcher, Kunststoff  šitý, obšité větrací otvory, plastové zapínáníbšité větrací otvory, plastové zapínáníšitý, obšité větrací otvory, plastové zapínánšitý, obšité větrací otvory, plastové zapínánšitý, obšité větrací otvory, plastové zapínánšitý, obšité větrací otvory, plastové zapínán
Verschluss, Tear Away Label zum Abreißensnapback adjuster, tear away labelsnapback adjuster, tear away labelodnímatelná etiketaodnímatelná etiketaodnímatelná etiketaodnímatelná etiketa
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525  116,– 116,– 116,– 116,–

papa5 Panel Cap5 Panel CapKšiltovka, 5 Kšiltovka, 5 Kšiltovka, 5 Kšiltovka, 5 
260g/m², 65% Polyester, 35% Baumwolleaa260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Verstärktes Frontpanel ohne Naht, vorgeform-vyztužený přední bezešvý panel, formovaný vyztužený přední bezešvý panel, formovaný vyztužený přední bezešvý panel, formovvyztužený přední bezešvý panel, formovyztužený přední bezešvý panel, formovvyztužený přední bezešvý panel, formo
tes Schild, gestickte Luft löcher, Klettver-eyelets, precurved peak, tear release adjueyelets, prekšilt, obšité větrací otvory, zapínání na sukšilt, obšité větrací otvory, zapínání na sukšilt, obšité větrací otvory, zapínání na sukšilt, obšité větrací otvory, zapínání na su
schluss, Tear Away Label zum Abreißenzip, odnímatelná etiketap, odnímatelná etiketatear away labeltzip, odnímatelnzip, odnímatelnzip, odnímatelnzip, odnímateln
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 25252525 Kč 87,–Kč 87,–Kč 87,–Kč 87,–

5 pa5 pa5 Panel Junior Cap5 Panel Junior CapDětská kšiltovka, 5Dětská kšiltovka, 5Dětská kšiltovka, 5Dětská kšiltovka, 5
260g/m², 65% Polyester, 35% Baumwolleaa260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Verstärktes Frontpanel ohne Naht, atmungs-vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný, vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný, vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný,vyztužený přední bezešvý panel, prodyšnývyztužený přední bezešvý panel, prodyšný,vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný

gvětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšitvětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšitvětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšitvětruodolný materiál, formovaný kšilt, obšit
gestickte Luft löcher, Klettverschluss, Tearvětrací otvory, zapínání na suchý zip, odnvětrací otvory, zapínání na suchý zip, odnvětrací otvory, zapínání na suchvětrací otvory, zapínání na suchvětrací otvory, zapínání na suchvětrací otvory, zapínání na such
Away Label zum Abreißentelná etiketatelná etiketaonesizeesitelná ettelná ettelná ettelná et
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

200200 2525 Kč 85,–Kč 85,–

 pa pa6 Panel Flex Cap6 Panel Flex CapFlex-kšiltovka, 6Flex-kšiltovka, 6Flex-kšiltovka, 6Flex-kšiltovka, 6
260g/m², 98% Baumwolle, 2% Elasthan260g/m², 98% cotton, 2% elastaneg/m², 98% cotton, 2% elastane260g/m², 98% bavlna, 2% elastan260g/m², 98% bavlna, 2% elastan260g/m², 98% bavlna, 2% elastan260g/m², 98% bavlna, 2% elastan

p gvyztužený přední bezešvý panel, formovaný vyztužený přední bezešvý pa heevyztužený přední bezešvý panel, formovaný vyztužený přední bezešvý panel, formovaný vyztužený přední bezešvý panel, formovanývyztužený přední bezešvý panel, formovaný
geyelets, elasticated fl ex core sweatband, tekšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zakšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zakšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zkšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi z
Schweißband, ohne Verschluss, Tear Away nání, savý pásek na pot, odnímatelná etikení, savý pásek na pot, odnímatelná etikeaway labelanání, savý nání, savý nání, savý nání, savý 
Label zum AbreißenLLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XLS/M – L/XL
S/M – L/XL150150150150 2222

150 25 € 8,40
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28.029X
Result Winter Essentials | RC029X

28.044X
Result Winter Essentials | RC044X

28.046X
Result Winter Essentials | RC046X

28.146X
Result Winter Essentials | R146X

28.24XP
Result Headwear | RC024XP

28.024X
Result Headwear | RC024X

.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.

Pletená čepice
340g/m², 340g/m², 100% polyakryl

onesize
€ 3,50/Kč 90,–

Čepice

 € 3,80/Kč 98,–

Oboustranná módní pletená čepice

em v
kontrastní barvě, lze ji prát v pračce

 € 4,–/Kč 103,–

Týmová šála

především pro výšivku, možno prát, rozměry: 140x20 cm

€ 6,50/Kč 167,–

350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kepr
6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité

 € 5,60/Kč 144,–  € 5,50/Kč 141,–

ft f
heavy knit, double thickness, full size, suitable for embroidery,ačcečce
washableo
onesize

150 25 € 3,50

Pull On Soft  Feel Acrylic HatČepiceepic
56g/m², 100% soft  feel polyacrylic
fashion fi t, full size, suitable for embroidery, washable

Oboustranná módní pletená čepstranná módní pletená čep
62g/m², 100% soft  feel polyacrylic
fashion fi t, full size, reversible, suitable for embroidery, oboustranná módní pletená čepice, spodní části úzký leoboustranná módní pletená čepice, spodní části úzký le
wkontrastnkontrastn
onesizeonesize

150150 2525 –103,–103,–

fTýmová šálTý á šál

heavy knit yarn, tassels on each side, suitable for embroidery,p y ý ý py ý

ith Sandwich Peak

urved 6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité 
andwichínání sínání s

peak, fabric size adjuster with antique brass buckle
peak with 4 stitched lines, stitched eyelets, fabric size adjuster
w

StrickmützePletená čepiPletená čepid hPletená čepPletená čepPletená čepPletená čep
l l k340g/m², 340g/m², 100% poly340g/m², 340g/m², 100% polyft f l l lft f l l340g/m², 340g/m², 100%340g/m², 340g/m², 100%340g/m², 340g/m², 100%340g/m², 340g/m², 100%

Schwerer Rippstrick, variabler Umschlag, waschbardvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pradvojitě pletená čepice, variabilní lem, lzh k d bl h k f ll bl fk d bl h k f ll bl fdvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pradvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pradvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pradvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pra
eonesizeonesizewashababonesizeonesizeonesizeonesize

150150150150150150 2525 Kč 90,–Kč 90,–

SČČ n Soft  Fn Soft  FČepiceČepiceČepiceČepice
ggg polyacpolyac56g/m², 100% polyakryl56g/m², 100% polyakry56g/m², 100% polyakryl56g/m², 100% polyakry

Modische Passform, etwas länger geschnitten, waschbarfashion fi t, full size, suitable for embroidery, washablefashion fi t, full size, suitable for embroidery, washablemódní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračcemódní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračcemódní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračcemódní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračce
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525 Kč 98,–Kč 98,–Kč 98,–Kč 98,–

WOboustranná módní pleOboustranná módní plOboustranná módní pleOboustranná módní pleOboustranná módní pleOboustranná módní ple
62g/m², 100% soft  feel polyacg/m², 100% soft  feel polyac62g/m², 100% polyakryl62g/m², 100% polyakry62g/m², 100% polyakryl62g/m², 100% polyakry

g goboustranná módní pletená čepice, spodní části úzkoboustranná módní pletená čepice, spodní části úzkoboustranná módní pletená čepice, spodní části úzkoboustranná módní pletená čepice, spodní části úzk
onesizeao t aswwkontraskontraskontraskontras
oneoneoneone150esizeesizeesizeesize 25 € 4,–

Týmová šálTýmová šálTýmová šálTýmová šál
100% Polyacrylstrick100% polyacrylic% polyacrylic100% polyakryl100% polyakryl100% polyakryl100% polyakryl
Sheavy knit yarn, tassels on each side, suitable for embroidey knit yarn, tassels on each side, suitable for embroidepruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí sepruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se pruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se pruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se 
waschbar, bestickbar, Größe:140x20cmpředevším pro výšivku, možno prát, rozpředevším pro výšivku, možno prát, rozsspředevším pro vpředevším pro vpředevším pro vpředevším pro v
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525  167,– 167,– 167,– 167,–

6 Panel Niedrigprofi l Sandwich KappeLow Profi le Heavy Brushed Cap with Seavy Brushed Cap with SNízkoprofi lová sandwich kšiltovkaNízkoprofi lová sandwich kšiltovkaNízkoprofi lová sandwich kšiltovkaNízkoprofi lová sandwich kšiltovka
pp350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kep350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kep350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kep350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kep

g g6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně proš6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně proš6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně proš6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně proš
vor geformtes Schild mit Kontrastpaspel, Stoff band mit otvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapíotvory a kontrastní kšilt v zadní části nastavitelnéotvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapíotvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapíotvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapíotvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapí
Antik-Messingschnallepeak, fabric size adjustk, fabric size adjustmosaznou přezkoumosaznou přezkoumosaznou přezkoumosaznou přezkou
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525  144,– 144,– 144,– 144,–

6 Panel Niedrigprofi l Kappe6 Panel Low Profi le Capl Low Profi le Cap6 panelová kšiltovka6 panelová kšiltovka6 panelová kšiltovka6 panelová kšiltovk
350g/m², 100% gebürsteter Baumwoll-Twill350g/m², 100% heavy brushed cotton-twillg/m², 100% heavy brushed cotton-twill350g/m², 100% broušená bavlna, kepr350g/m², 100% broušená bavlna, kepr350g/m², 100% broušená bavlna, kepr350g/m², 100% broušená bavlna, kepr
Stirnanliegende Form, unverstärktes Frontpanel, fl ache Nähte,6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, na 6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, na 6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, 6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, 6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, 6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, 
vorgeformtes Schild mit 4 Steppnähten, gestickte Luft löcher, peak with 4 stitched lines, stitched eyelets, fabric size adjustek with 4 stitched lines, stitched eyelets, fabric size adjustkšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání nakšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na kšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na kšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na 
Stoff band mit Antik-Messingschnallewith antique brass bucklewith antique brass bucklemosaznou přezkumosaznou přezkumosaznou přezkumosaznou přezku
onesizeonesizeonesizeonesize

150150150150 25252525  141,– 141,– 141,– 141,–
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25.8110
SOL'S | Sunny

25.8111
SOL'S | Sunny Kids

25.8100
SOL'S | Buff alo

25.8811
SOL'S | Buzz

25.0594
SOL'S | Long Beach

25.0595
SOL'S | Booster

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.

5 panelová basebalová kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna

onesize
 € 2,60/Kč 67,–

5 panelová dětská kšiltovka

 € 2,60/Kč 67,–

6 panelová basebalová kšiltovka

é p y

 € 3,10/Kč 80,–

5 panelová kšiltovka

 € 2,05/Kč 52,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka

á
pá a

 € 3,10/Kč 80,–

5 panelová kontrastní kšiltovka

 € 3,90/Kč 100,–

b e e g pp g bac a e gap áap á b e e g pp g bac a e gap áap á
preformed peak, 6 embroidered ventilation eyelets, adjustablerů,rů, 

ga a e á e p c adasta te á e ost po oc ad

molded peak, Velcro® fastener in the backtraněraně molded peak with sandwich piping, self-fabric fastener withkováková contrasting fabric on peak and head around cap, moldedpp
peak, self-fabric fastener with metal bucklep p

5 panelová basebalová á basebalová l b lll b ll5 panelová basebalov5 panelová basebalov5 panelová basebalov5 panelová basebalov
te Baumwolle180g/m², 100% light brushed cotton100% light brushed cotton180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna

Vorgeformter Schirm, 4 umstickte Lüft ungsösen, einstellbarer předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvpre-formed peak, 4 embroidered ventilation eyelets, adjusta-rmed peak, 4 embroidered ventilation eyelets, adjusta-předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
Verschluss mit selbsthaft endem Bandzzble self-gripping back fasteningble self-gripping back fasteningzapínánízapínánízapínánízapínání
onesizeizeonesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525 Kč 67,–Kč 67,–Kč 67,–Kč 67,–

5 panelová dětská kši5 panelová dětská kši5 panelová dětská5 panelová dětská5 panelová dětská5 panelová dětská
180g/m², 100% leichte gebürstete Baumwolle180g/m², 100% light brushed cottong/m², 100% light brushed cotton180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna180g/m², 100% broušená bavlna
Vorgeformter Schirm, 4 umstickte Lüft ungsösen, einstellbarerpre-formed peak, 4 embroidered ventilation eyelets, adjusta--formed peak, 4 embroidered ventilation eyelets, adjusta-předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelnépředtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
Verschluss mit selbsthaft endem Bandzzble self-gripping back fasteningble self-gripping back fasteningzapínánízapínánízapínánízapínání
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525 Kč 67,–Kč 67,–Kč 67,–Kč 67,–

vá vá 6 Panel Baseball Cap6 Panel Baseball Cap6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov6 panelová basebalov
260g/m², 100% schwere gebürstete Baumwolle260g/m², 100% heavy brushed cottong/m², 100% heavy brushed cotton260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna
Vorgeformter Schirm, 6 umstickte Belüft ungsösen, hinten f d k b d d l lpevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvopevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvopevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvopevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvo
verstellbarer Verschluss mit silberfarbener Metallschnallení kovové sponyní kovové sponyff h l bnastavitelná velikost pomocí zadnnastavitelná velikost pomocí zadnnastavitelná velikost pomocí zadnnastavitelná velikost pomocí zadn
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525 Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–

kšikši5 panelová k5 panelová k5 panelová k5 panelová k
150g/m², 100% Baumwoll Twill150g/m², 100% cotton twillg/m², 100% cotton twill150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna
Vorgeformter Schirm, Klettverschlusstvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní sttvarold d k l f hd k l ftvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní sttvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní sttvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní sttvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní st
onesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 25252525 Kč 52,–Kč 52,–Kč 52,–Kč 52,–

h“ kh“ k5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich5 panelová „Sandwich
260g/m², 100% schwere, gebürstete Baumwolle260g/m², 100% heavy brushed cottong/m², 100% heavy brushed cotton260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna
Vorgeformter Schirm mit Sandwich Paspel, Stoff band mit ttmolded peak with sandwich piping, self-fabric fastener wded peak with sandwich piping, self-fabric fastentvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látktvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látktvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látktvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látk
Metallschnalle buckle bucklepáskapáskapáskapáska
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525 Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–Kč 80,–

ní kní k5 panelová kontrastn5 panelová kontrastn5 panelová kontrastn5 panelová kontrastn
260g/m², 100% schwere, gebürstete Baumwolle260g/m², 100% heavy brushed cottong/m², 100% heavy brushed cotton260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna260g/m², 100% broušená bavlna
Kontrasteinsatz an Kopf und Schirm umlaufend, vorgeformter kšilt,kšilt, contrasting fabric on peak and head around cap, moldedpeak and head around cap, moldeprůběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kprůběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kprůběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kprůběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný k
Speak, self-fabric fastener with metal ak, self-fabric fastener with metal látková páska a kovová sponalátková páska a kovová sponalátková páska a kovová sponalátková páska a kovová spona
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 25252525  100,– 100,– 100,– 100,–
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