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new
brand



Underwear, 
Baby & Towels

Bavlna řírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokou
ýborná  barvitelnost

Česaná bavlna- před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným 
povrchem
Ringspun bavlna je měkčí hladší a lesklejší než open end“
vlákno.
Broušená bavlna – při broušení látky se otevřené konce vláken
lehce roztřepí což způsobí měkčí omak

Ošetření proti srážlivo
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-
t

r evnost
v
v

tahu i trhu, rychleschnoucí

S z
–

stability tvaru výrobku
Lycra® o

Single Jersey ý
strukturovaná vnitřní vrstva.

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

ka

Froté – toto bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky Cha-
rakteristická jsou malá očka po obou stranách látky
Vlastnosti: měkký, objemný, dobře savý materiál

W valchované froté) – látka z jemných jednoduchých
vláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájem-
n
p

V závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány – 
mají 

b  najde  v kolekcích značek

Všechny značky v této kategorii mají certifi kace Oeko-Tex
Standard 100. Na základě jednotliv h certifi kátů lze
p y j y

6 sor-
timentu, ručníků a spodního prádla

1

6 n
produktů

Top prodejné artikly

G
g

y y
gramáž nad 180g/m² (heavy)

Lze prát na 60°

Antibakteriá
a plísní 

kuje
zápach

vlhkost regulující – pot je přĳ ímán
ve formě vodní páry na vnitřní straně 
látky a transformován na vnější stra-

l k d d d j

cBavlnaBavlnaa je přírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysokouje přírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysoko
touch, good colourabilitysavost, příjemný dotek, výsavost, příjemný dotek, vý

cČ t j látkt j látk
v

a vysoce kvalitní jemná pevná s rovnoměrnysoce kvalitní jemná pevná s rovnoměrnand short fi bres are removed. As a result, the spun yarn is fi ner, nýmý
povrchemstronger and has a smoother surface.Ringspun bavlnaspun bavlna je měkčí hladší a lj ěkčí hl dšíring-spun cottonvláknovlákno  – soft er, smoother and more shiny than open adší a lesklejší než „open endadší a lesklejší než „open end

Broušenubl h tř íl h tř í fi bres are errected through a brushing b
ož způsobí měkčí omaků bí ěkčí kp

preshrunkOšetření pp
zz – procedure to reduce shrinkage after washingproti srážlivosti p pp p

gg(permitted tolerances)zajištění toho, aby se lj , y

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

polyamide (nylonPolyamid (nylon)l id l – – synthetic fi bre with high durability, quick – syntetické vlákno s vysokou pevností vtické vlákno s vysokou pevností v 
h

stretcStrečStreč –– alsznačka pro pružný materiálznačka pro pružný materiál
elastaneElastanElastan ––– synthetic fi bre used in small quantities for a better– syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za– syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za
eúčelem získání pružnosti a účelem získání pružnosti a 
Lycra®Lycra® – registered trademark, elastane fi bre– chráněná známka, elastanové vlákn– chráněná známka, elastanové vlákn

Single JerseySingle Jersey– fine knitted stretchable breathable materialyy – hladký úplet pletený lehce pružný prodyšný– hladký úplet pletený lehce pružný prodyšn
imateriál, hladká vnější a strukturovaná vnitřnímateriál, hladká vnější a strukturovaná vnitřní

ribRibRib – že– žeebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhbrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzh
telyvysoká 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

t opso bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Chaavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Cha

on one or both sides very soft bulky and absorbent materialrakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.kteristická jsou malá očka po obou stranách lát
V

single ply tWalk frotéWalk froté (valc(valcchované froté) – látka z jemných jednoduchýchované froté) – látka z jemných jednoduchýc
gvláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzáje

ll as ně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnostně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnost
ut threadsproti vytržení a vytažení vláken.proti vytržení a vytažení vláken.

scrip-f
tions for towels – e.g. sauna towel, guest towel, hand towel,saunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a msaunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a m

Baby clothing made of Dě k bl í zDě b í z ga c c ttba y najdetee vnajde f ačeače

rii mají certifi kace Oeko-Texmají ertifi kace Oeko-Tex
u canStandard 100. Na základě jednotliv h certifi kátů lzeStandard 100. Na základě jednotliv h cert

For further information on certifi cate , textile associations Další informace k certifi kacím, textilním sdružením aDalší informace k certifi kacím, textilním sdružením a
and initiatives, please refer to the det led information on 

16161 b různých modelů ze dětského sorůzných modelů ze dětského so
timentu, ručníků a spodního prátimentu, ručníků a spodního prá
1111 oductsnovineknovinek

666 new colours for existing productsnových barev u stávajícíchnových barev u stávajících 

t p p jp p j

g j

y gy yy

h bl

b lA ib k iáib k iá – special treatmentlnín ú lá kí
f h f b i id b i dzamezuje rozmnožení bakterií a plamezuje rozmnožení bakterií a pl

fungus. It also reduces odour.na svém povrchu, a tím redukna svém povrchu, a tím re

breathable zz  moisture (sweat) will
h i id f hvlhkost regulujícívlhkost regulující – pot je přĳ ímán– pot je přĳ ímání

fve formě vodní páry na vnitřní stranve formě vodní páry na vnitřní stran
slátky a transformován naátky a transformov

BaumwolleB lB l j řj ř ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch-řírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysokouí d í lák á ik jí í l i křírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysokouřírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysokoírodní vlákno má vynikající vlastnosti vysokoí lák á ik jí í l t titigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeita u
savost příjemný dotek výborná barvitelnostsavost příjemný dotek výborná barvitelnost
cottoncottoBavlnaBavlnaBavlnBavln   natural fi bre, high moisture absorption, pleasant g p pa je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokoupřírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokoje přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokoupřírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysoko
tsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výsavost příjemný dotek výavost příjemný dotekauszeichnet.ggsavost, příjemsavost, příjesavost, příjet, příje

Gekämmte BaumwolleČ á b lČ á b l ř d řř d ř wird vor dem Spinnen parallelisiert und ředením jsou odstraněna třepící se vlákedením jsou odstraněna třepící se vlákerČesaná bavlnaČ  před předením jsou odstraněna třepící se v před předením jsou odstraněna třepící secombed cottoncombed cottonČesaná bavlnaaná bavlnČesaná
j lá kj lá kj lá kj lá k – before spinning the cotton is parallelized– before spinning the cotton is parallelized před předením jsou odstraněna třepící se vřed předením jsou odstraněna třepící se v před předením jsou odstraněna třepící se řed předením jsou odstraněna třepící se 

k li í j á á ěk li í j á á ěk li í j á á ěk li í j á á ěwna proto je látka vysoce kvalitní jemná pevná s rovnoměrnproto je látka vysoce kvalitní jemná pevná s rovnoměand short fi bres are removed. As a result, the spun yarn is fi nand short fi bres are removed. As a result, the spun yarn is fi na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrnna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrnna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrnna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměr
povrchemhpovrchemhb ßpovrchemovrchemstronger and hstronger andpovrchempo c epovrchempo c e
Ringspun baRingspun baRingspun baRi b e Ringspun bavlnai je měkčí, hlaměkčí hring-spun cottonring-spun cottonRingspun bavlnaRingspun bavlnaRingspun bavlnaRingspun bavlna
vláknovláknovláknovlákno  – soft er, smo– softer, smoje měkčí, hlaměkčí, hlaje měkčí, hla, dší a lesklejší než openesklejší než openoother and more shiny toother and more shiny tdší a lesklejší než „opendší a lesklejší než „opendší a lesklejší než „openš a es ejš e „ope

glänzender als Open End (rotorgesponnenes) Garn. vlákno.l
ná bavlnaná bavlna při broušení látky se otevřené kpři broušení látky se otevřenéend yarnend yarnvlákno.klá

BroušenBroušenBroušenB šGebürstete BaumBroušená bavlnaouš při břibrushed cottonbrushed cottonBroušená bavlnBroušená bavBroušená bavBroušená bav
l h ř íl h ř íl h ř íl h ř í – loose– loosea  při b při b  při bp

ž ů bůž ů bů hbroušení látky se otevřené konce vlákenšení látky se otevřené konce vláken fibres are errected through a brushingfibres are errected through a brushingbroušení látky se otevřené konce vlákenroušení látky se otevřené konce vlákenušení látky se otevřené konce vlákenušení látky se otevřené konce vláken
bí ěkčí kbí ěkčí kěkčí kěkčí kdie losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicherenlehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.lehce roztřepí, což způsobí měkčí process that enables a soft  and velvet surfaceprocess that enables a soft  and velvet surfacelehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.lehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.lehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.lehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.

Griff 

Ei l f b h dlOšetření proti srážlivoOšetření proti srážlivoOšetření pOšetření pOšetření ptření pproti srážlivoti srážlivoroti srážlivo – Dieses Verfahren wird angewandt,ostisti – tato metoda se používá pro– tato metoda se používá proreduce shrinkage after washingd h i k ft hiostiostii  tato metoda  se používá pro  tato metoda  se používá pro  tato metoda  se používá pro tato metoda  se používá p
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahupreshrunkhrzajištění tohzajištění tohzajištění tozajištěn procedure to reduce shrinkage after washingrocedure to reduce shrinkage after washinho aby se látka při praní strazila jen v rozsahuaby se látka při praní strazila jen v rozsahuho aby se látka při praní strazila jen v rozsahuaby se látka při praní strazila jen v rozsahuzajištění toho, aby se lzajištění toho, aby se lzajištění toho, aby se lzajištění toho, aby se
geringem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen.tované tolerancetované tolerance(permitted tolerances)rmitted tolerances)tované tolerancetované tolerancetované tolerancetova

PolyesterrllPolyesterPolyesterPolyesterlyest r – meist produzierte Synthetikfaser Eigenschaften:h fib hh fib hnejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnonejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevnovyráběné umělé vlákno Vlastnosti:hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringePolyesterPolyester j yj yppPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterrr nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: penejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: penejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnost
l h fi d d l b l ll h fi d d l b l lv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbv tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržbtahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr guteg gg g yv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržbv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržbv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržbv tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údrž

absorption good wash behaviour excellent light resistancabsorption good wash behaviour excellent light resistancvelmi dobrá odolnost proti vlivu světlavelmi dobrá odolnost proti vlivu světlavelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaelmi dobrá odolnost proti vlivLichtbeständigkeitgp gvelmi dobrá odolnovelmi dobrá odolnovelmi dobrá odolnovelmi dobrá odoln

y ypolyamide (nylonyamide (nylonPolyamid (nylon)Polyamid (nylon)Polyamid (nylon)Polyamid (nylon)   y g–––––– y g yy g– syntetické vlákno s vysokou pevnos syntetické vlákno s vysokou pevnos– syntetické vlákno s vysokou pevnos syntetické vlákno s vysokou pevnos
gtahu i trhu, rychletahu i trhu, rychley gtahu i tahu i tahu i tahu i 

StretchSSt tSt čt čSt čt č –  kennzeichnet dehnbare Stoff e:llčk ž ý t iálčk ž ý t iáčk ž ý t iáž ý t iáElasthan  zstretcstretcStrečStrečStrečStreč      z
El tl tEl tl t – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetztač a p p u ý a e áč a p o p u ý ate áalssnačka pro pružný materiálačka pro pružný materiálčka pro pružný matečka pro pru

synthetic fibre used in small quantities for a betterth ti fib d i ll titi f b ttsyntetické vlákno používá se v menším rozsahu zayntetické vlákno používá se v menším rozsahu zayntetické vlákno používá se v menším rozsahu zantetické vlákno používá se v menším rozsahuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des 
stability tvaru výrobkut bilit t ý bk

elastanesElastanElastanlaslas    synthetic fi bre used in small quantities for a bettery q syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu zayntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za  syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za ntetické vlákno, používá se v menším rozsahu z
elasticity and form stabilityl d f b lúčelem získání pružnosti aúčelem získání pružnosti aúčelem získání pružnosti ačelem získání pružnostiArtikels zu erreichenL ®L ®
elasticity and form styúčelem získání pružnúčelem získání pružnúčelem získání pružnúčelem získání pr
L ®L ®L ®L ® i t d ti t d th á ě áá ě áh á ě áě áLycra®LLLycraLycraLycraLy - eingetragene Marke, Elasthanfaser registered trademark, elastane fi breg , chráněná známka, elastanové vláknchráněná známka, elastanové vláknchráněná známka, elastanové vchráněná známka, elastanové v

Single JerseySingle JerseySingle Jerseyi l ji l jSingle JerseySingle JerseySingle Jerseyingle Jerseyyy – fein gestricktes leicht dehnbares atmungs-fi k d h bl b h bl lfi k d h bl b h blhladký úplet pletený lehce pružný prodyšnhladký úplet pletený lehce pružný prodyšnhladký úplet pletený lehce pružný prodyšhladký úplet pletený lehce pružný prodyaktives Material, Innen- und Außenseite sehen unterschiedlichSingle JerseySingle Jersey  hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšnýý p , p ý, p ý, p y ý
í vrstvat

Single JerseySingle JerseySingle Jerseyingle Jersey  hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšnýhladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšn hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšnet, pletený, lehce pružný, prodyšn
inside and outside of the fabric look differenti id d id f h f b i l k diffmateriál hladká vnější a strukturovaná vnitřnímateriál hladká vnější a strukturovaná vnitřnímateriál hladká vnější a strukturovaná vnitřnít iál hl dká ější t kt á itř íaus (Rechts/Links Ware). materiál, hladká vnější a smateriál, hladká vnější a imateriál, hladká vnější a smateriál, hladká vnější a seriál, hladká vnější aeriál, hladká vnější a

Rippstrickerib knitib k iRibRibRibRib žežežežeebroob – Rechts/Rechts Ware, Vorder- und Rückseite deshlhld d l k h h h l ld d l k h h h l lý ú l t itř í ější t á j d t ý ho ý úplet nitřní a nější st ana má jednotný húplet nitřní a nější st ana má jednotný het nitřní a nější st ana má jednotnýStoffes 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 žežeebrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vzový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vzebrový úplet  vnitřní a vnější strana má jednotný vúplet  vnitřní a vnější strana má jednotný v
d f l d ff b 1 1 b ( ld f l d ff b 1 1 b ( lvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1x1 rivysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mezi 1dichte, Unterscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd linksvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 riby
(

telyelyvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ri
knitted left and right) and 2x2 rib (alternately 2 left and 2 righk d l ft d h ) d 2 2 b ( l l 2 l ft d 2 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 2x( p p ) (

kak
htht(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 ídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2

stitches)i h )pravá očpravá očá ččrechte Maschen)pravá očkapravá očkapravá očpravá očpravá očvá o

FrottierF téF té t– dieses Baumwollgewebe ist der typische Handtuch-toto bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky Chato bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky Chstoff . Charakteristisch sind die ein- oder beidseitig sichtbaren Frotéot   totoo
rakteristická jsou malá očka po obou stranách látkyá jsou malá očka po obou stranách látkterry clothterry clothFrotéF ot   toto toto  toto toto
rakteristickárakteristickákt i ti kákt i ti ká – cotton fabric typically used for towels, small loo – cotton fabric typically used for towels, small looo bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Chavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Cho bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Chavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. C

á jsou malá očka po obou stranách látkysou malá očka po obou stranách látkyjsou malá očka po obou stranách látkylá čk b t á h látkminöses, saug-Vlastnosti: měkký objemný dobře savý materiálosti: měkký objon one or both sides, very soft , bulky and absorbent materialon one or both sides, very soft , bulky and absorbent materialrakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.rakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.rakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.rakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.
Vlastnosti: měkký objemný dobře savý materiálVlastnosti: měkký objemný dobře savý materiálVlastnosti: měkký objemný dobře savý materiálVl t ti ěkký bj ý d bř ý t iálfähiges MaterialVlastnosti: měkkVlastnosti: měkk

WalkfrottierW lk f télk f étW lk f téW lk f téW lk f téW lk f (( – Gewebe aus feinen Einfachgarnen Durch einevalchované froté) látka z jemných jednoduchých é f té) látk j ý h j d d hývalcvalcchované froté) látka z jemných jednoduchýcované froté) látka z jemných jednoduchýcchované froté) látka z jemných jednoduchýcvané froté) látka z jemných jednspezielle Nachbehandlung werden die Florschlingen verdrehtc
vláken Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájelák Dík iál í ú ě j lák ř k áj
single ply terrysingle ply terryWalk frotéWalk frotk froték f  (valc (valc (valcvalc g y pg y pchované froté)  látka z jemných jednoduchývané froté)  látka z jemných jednoduchýhované froté)  látka z jemných jednoduchýané froté)  látka z jemných jednoduch
vláken Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájeken Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vund miteinander verschlungen, wodurch das Gewebe sehr weichemem
ně propletena čímž získá látka abnormální savost a odolnostě l čí ž í ká lá k b ál í d l
g y g pg y g pvláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájevláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a 

ll asllně propletena čímž získá látka abnormální savost a odolnostně propletena čímž získá látka abnormální savost a odolnostně propletena čímž získá látka abnormální savost a odolnostpletena čímž získá látka abnormální savostund saugfähig wird. Außerdem ist das Gewebe widerstandsfähi-n
proti vytržení a vytažení vlákeni ž í ž í lák
result, the fabric gets even soft er and more absorbent, as well aresult, the fabric gets even soft er and more absorbent, as well aně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnostně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnostně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnostpropletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnost

ut threadst th dproti vytržení a vytažení vlákenproti vytržení a vytažení vlákenproti vytržení a vytažení vlákentržení a vytažení vláger gegen das Herausziehen von Schlingen als Zwirnfrottier. pmore resistant against pulling out threads.  more resistant against pulling out threads. proti vytržení a vytažení vláken.proti vytržení a vytažení vlákenproti vytržení a vytažení vláken.ní a vytažení vláke

In Abhängigkeit vom Verwendungszweck werden verschiedene 
gVVDepending on size and typical usage there are diff erent descripending on size and typical usage there are diff erent descripV závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány – V závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány – V závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány – V závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány – 

nmají mají saunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a msaunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a msaunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a msaunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a m
sich durch ihre Maße, die jeweils auf einen spezifi schen Verwen-různé rozměry odpovídající způsobu užití.různé rozměry odpovídající způsobu užití.různé rozměry odpovídající zrůzné rozměry odpovídající zrůzné rozměry odpovídající zrůzné rozměry odpovídající z
dungszweck abgestimmt sind.

Zertifi zierungen:Certifi cations:ns:Certifi kace:Certifi kace:Certifi kace:Certifi kace:
aby c g adaby c t gDětské oblečení zDětské oblečení zDětské oblečení zDětské oblečení z -bavl-b dddBio-Bio-Bio-Bio-bavlnybavlnybavlnybavlny najdnajd najdnajd fi d v k e c c  z v k e  zetee vetee vetee vetee v l bl fv kolekcích znkolekcích znv kolekcích znkolekcích zn

Kollektionen von Babybugz und SOL'SS.Babybugz and SOL'S.L'S.Babybugz a SOL'S.Babybugz a SOL'S.Babybugz a SOL'S.Babybugz a SOL'S.
orii mají ccorii majíVšechny značky v této kategoVšechny značky v této kategoVšechny značky v této kategoVšechny značky v této kategorii mají ccrii mají ccrii mají ccrii mají ccertifi kace Oertifi kace Oertifi kace Oertifi kace O

SSSStandard 100. NStandard 100. Standard 100. NStandard 100. ge basis of the separat certifi cates you cs of the separat certifi cates you cNa základě jednotlivých certifi kátů lzeNa základě jednotlivých certifi kátů lze Na základě jednotlivých certifi kátů lze Na základě jednotlivých certifi kátů lze 
Zertifi kate kann überprüft  werden, w che Artikel zertifi -přezkoušet, které artikly jsou certifi koovány.řezkoušet, které artikly jsou certifi koovány.ccpřezkoušet, které artikly jsou cepřezkoušet, které artikly jsou cepřezkoušet, které artikly jsou cepřezkoušet, které artikly jsou ce
ziert sind.

Weitere Informationen zu Zertifi zier gen, Textilvereini-and initiatives, please refer to the detaailed information oand initiatives, please refer to the detaailed information oiniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.iniciativám získáte na stranách 2-3.
gungen und Initiativen entnehmen Siee bitte der detaillier-page 2-3.page 2-3
ten Information auf den Seiten 2-3. 

new
61616161616161 verschiedene Modelle aus dend ff d l l d b bd ff d l l d b bů ý h d lů dě kéhů ý h d lů dě kéhů ý h d lů dě kéhů ý h d lů dě kéhBereichen Baby Handtücher und616  různých modelů ze dětského ý

dd
616166  různých modelů ze dětského různých modelů ze dětského  různých modelů ze dětského ůzných modelů ze dětského 

d l d dd l d dtimentu ručníků a spodního prátimentu ručníků a spodního prátimentu ručníků a spodního práentu ručníků a spodníUnterwäschetimentu, ručntimentu, ručntimentu, ručntimentu, ru
111111111111 ddi ki k11111111111111 Neuheiten  new produp novineknovineknovinekn

6666666 neue Farben bei bestehendennových barev u stávajícíchnových barev u stávajících ddnových barev u stávajícíchh barev u stávajnových barev u stávajícíchbarev u stávaj
roduktenproduktůproduktů66 new coloew colooduktůd k ůoduktůd k

k f k lklyklytop selling articlelli i lTop prodejné artiTop prodejné artiTop prodejné artiTop prodejné arti

Materialgewicht (spielt eine Rolle fürGG dná pro dná pro material weight (important for aterial weight (impoGramáž materiáluGramáž materiáluGramáž materiáluGramáž materiálu (je rozhod (je rozhod (je rozhod (je rozhod
Veredelungsmöglichkeiten):možnosti brandingu)osti brandingu)ddmožnosti brmožnosti brmožnosti bmožnosti b
Artikel aus T-Shirt Stoff  gelten ab Pro artikly z tričkoviny platí proartikly z tričkoviny platí pro hhPro artPro artPro artPro arttikly z tričkoviny platikly z tričkoviny platkly z tričkoviny platkly z tričkoviny plat

lgramáž nad 1gramáž nad 1h80g/m80g/m

60° waschbarLze prát na 60Lze prát na 6060° washable60° washabLze prát na 60Lze prát na 60Lze prát na 60Lze prát na 60

antibakterielAntibakteriáAntibakteriáAntibakteriáAntibakteriáAntibakteriáAntibakteriálnlnn gp yp– special treatmententnínínín – úprava látky– úprava látky – úprava látky – úprava látky íííí
fahren um die Vermehrung vona e uje o o e ba te aa e uje o o e ba te aoozamezuje rozmnožení bakterií azamezuje rozmnožení bakterií azamezuje rozmnožení bakterií azamezuje rozmnožení bakterií a

nkujekuje na svém povrchu, a tím redukna svém povrchu, a tím redukna svém povrchu, a tím redukna svém povrchu, a tím reduk
durch die Geruchs entwicklungzápachzápachbreathablehablezápachzápachzápachzápach – moisture (sweat) willmoisture (sweat) will

zu reduzierenvvb b b db b b dvlhkost reguvlhkost reguvlhkost reguvlhkost regu
g gve formě vodní páry na vnitve formě vodní páve formě vodní páry na vnitve formě vodní páry na vnitve formě vodní páry na vnitve formě vodní páry na vnitřnřnřnřn

S a vnější stra-a vnější stra-sslátky a transformován nalátky a transformován nlátky a transformován nalátky a transformován n
als Wasserdampf aufgenommen und nu látky, odtud se odpařuje.nu látky, odtud se odpařuje.
an die Oberfl äche transportiert, um
dort zu verdunsten
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Organic Cotton
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o-Baumwo
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.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské body
b l

u,
epí-

3-6, 6-12, 12-18, 18-23
€ 8,20/Kč 210,–

Body z organické bavlny

řihu
i
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 9,95/Kč 255,–

200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:
85% bavlna, 15% polyester, interlock

ý ý ý j

, y

€ 9,10/Kč 235,–

Dětské body dlouhý rukáv
200g/m², 100% česaná bio bavlna předepra-
ná proti srážení, interlock:

-
tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování na koncích 
r

těchto barvách

€ 11,30/Kč 290,–

Dětský bryndáček
%

Dvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemování na
o

€ 6,80/Kč 174,–

Dětský bryndáček oboustranný
180g/m², single Jersey, 100% enzymaticky

€ 4,10/Kč 105,–

85% bavlna, 15% viskóza, francouzské froté
-

trastním vnitřkem, lemy z žebrového úpletu

€ 27,70/Kč 710,–

dětský froté ručník s kapucí, rozměry: 77x77 
c

€ 16,75/Kč 430,–

1x1 rib, binding on collar cuff  and leg, cap 1x1 žebrování kolem krku, rukávů a nohou1x1 žebrování kolem krku, rukávů a nohou
sleeves, overlapping collar for more space, praktický výstřih pro snadné oblékání, rozepraktický výstřih pro snadné oblékání

3-6, 6-12, 12-18, 18-233-6, 6-12, 12-18, 18-233 6, 6 12, 12 18, 18 23
100100 1010  210,– 210,–

Organic Rib Baby BodyBody z organické bavlnBody z organické bavln
220g/m², 100% česaná ringspun organick220g/m², 100% česaná ringspun orga
cbavlnab
collar cuff s and leg binding, envelope stylepohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výstřpohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výstř
neckline, bottom stud fastening, stretchableii
f b i33

ysuitDětské bodyDětské body

g y85% bavlna, 15% polyester, interlock85% bavlna, 15% polyester, interlock
soft  and stretchy fabric, envelope neckline, ý ý p ý jý ý p
binding at neck arms and legs, 3 self-colouredechech 

,
0-3, 3-6, 6-12, 12-180-3, 3-6, 6-12, 12-18

5050 55  235,– 235,–

Dětské body dlouhý rutské body dlouhý ru

cná proti srážení, ná proti srážení,
soft  and stretchy, envelope neckline, tear-off  Měkký elastický materiál, překrývající se kula-ěkký elastický materiál, překrývající se kula-

gtý výstřih, Tear-Off  Label, lemování na kontý výstřih, Tear-Off  Label, lemování na kon
rr
0-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-18

y k dispozici pouze v k dispozici pouze v 

5050 55 Kč 290,–Kč 290,–

Dětský bDětský b
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
c
d

g goo
double fabric with bound edges, string clos-dd

onesize
100 10 € 4,10

85% bavlna, 15% viskóza, francouzské85% bavlna 15% viskóza franco
front zip opening wit poppers, contrast inner s kons kon

gtrastním vnitřkem, lemy z žebrovtrastním vnitřkem, lemy z žebro
3M – 6M – 9M – 12M – 18M3M  6M  9M  12M  18M

1010 11 Kč 710,–Kč 710,–

terry cloth, with hood, contrasting rib, size: dětský froté ručník s kapucí, rozměry: 77x7dětský froté ručník s kapucí, rozměry: 77x7
7c

Baby BodyBaby BodyDětské bodDětské bodDětské bodDětské bod
180g/m², 100% gekämmte ringgesponnene180g/m², 100% combed ring-spun cotton180g/m², 100% combed ring-spun cotton180g/m², 100% česaná bavlna180g/m², 100% česaná bavlna180g/m², 100% česaná bavlna180g/m², 100% česaná bavlna
1x1 žebrov1x1 žebrov1x1 žebrov1x1 žebrov

epí-epí-praktický výstřih pro snadné oblékání, rozepraktický výstřih pro snadné oblékání, rozepraktický výstřih pro snadné oblékání, rozepraktický výstřih pro snadné oblékání, roze
mer Halsausschnitt, Rippeinfassung an Halsbottom popper fasteningbottom popper fasteningnání na druky v rozkrokunání na druky v rozkrokunání na druky v rozkrokunání na druky v rozkroku
Arm und Bein, Druckknöpfe im Schritt3-6, 6-12, 12-18, 18-233-6 6-12 12-18 18-233-6, 6-12, 12-18, 18-233-6, 6-12, 12-18, 18-233-6, 6-12, 12-18, 18-233-6, 6-12, 12-18, 18-23
3-6, 6-12, 12-18, 18-23100100100100 10101010

100 10 € 8,20

Body z organické baBody z organické baBody z organické baBody z organické ba
eáá220g/m², 100% česaná ringspun organick220g/m², 100% česaná ringspun organick220g/m², 100% česaná ringspun organick220g/m², 100% česaná ringspun organick

Bio-Baumwolle, 1x1 Feinrippcotton, 1x1 ribtton, 1x1 ribbavlnabavlnabavlnabavlna
Ü ffll ff d l b d lpohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výspohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výspohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výspohodlný výstřih, žebrové lemy kolem vý
Rippeinfassung an Hals Arm und Bein, Druck-neckline, bottom stud fastening, stretchablekline, bottom stud fastening, stretchable i těla, zapínání na druky v rozkrokui těla, zapínání na druky v rozkrokui těla, zapínání na druky v rozkrokui těla, zapínání na druky v rozkroku

fe im Schritt, dehnbarer Stoff 3-6, 6-12, 12-186, 6-12, 12-18f b ifab ic3-6 63-6 63-6 63-6 6
3-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-18100100100100 10101010

100100 1010 € 9,95€ 9,95

Dětské bodDětské bodDětské bodDětské bod
200g/m², 100% česaná bavlna, heather greyg/m², 100% česaná bavlna, heather grey200g/m², 100% česaná bavlna, heather g200g/m², 100% česaná bavlna, heather 200g/m², 100% česaná bavlna, heather g200g/m², 100% česaná bavlna, heather 

ryesteryester85% bavlna, 15% polyester, interlock85% bavlna, 15% polyester, interlock85% bavlna, 15% polyester, interlock85% bavlna, 15% polyester, interlock
Wsoft  and stretchy fabric, envelope necklinesoft and stretchy fabric envelope necklineMěkký a elastický materiál, překrývající seMěkký a elastický materiál, překrývající se Měkký a elastický materiál, překrývající se Měkký a elastický materiál, překrývající se 
binding at neck arms and legs, 3 self-colouing at neck arms and legs, 3 self-ckulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávekulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávekulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávekulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukáve
Ausschnitt Ärmeln und Beinen, 3 Ton-in-Ton a nožičkách, tři druky tón v tónu v rozkrokua nožičkách, tři druky tón v tónu v rozkrokua nožičkách, tři dra nožičkách, tři dra nožičkách, tři dra nožičkách, tři dr
Druckknöpfe im Schritt0-3, 3-6, 6-12, 12-180-3, 3-6, 6-12, 12-180-3, 3-6, 6-12, 12-180-3 3-6 6-12 12-18
0-3, 3-6, 6-12, 12-1850505050 5555

50 5 € 9,10

y y gy y gDětské body dlouhýDětské body dlouhýDětské body dlouhýDětské body dlouhý
g g gg rara200g/m², 100% česaná bio bavlna předep200g/m², 100% česaná bio bavlna předep200g/m², 100% česaná bio bavlna předep200g/m², 100% česaná bio bavlna předep

ná proti srážení, interlockroti srážení, interlockná proti srážení, ná proti srážení, ná proti srážení,ná proti srážení,
WssMěkký elastický materiál, překrývající se kulaMěkký elastický materiál, překrývající se kulaMěkký elastický materiál, překrývající se kulaMěkký elastický materiál, překrývající se kula
tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování 
Einfassung an den Ärmelenden, Ton-in-Ton rukávů, druky tón v tónu v rozkrokurukávů, druky tón v tónu v rozkrokurukávů, druky tónrukávů, druky tónrukávů, druky tónrukávů, druky tón
D kk ö f i S h itt0-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-18
0-3*, 3-6, 6-12, 12-18* k dispozici pouze v těchto* k dispozici pouze v těchto* k dispozici pouze v* k dispozici pouze v* k dispozici pouze* k dispozici pouze
* nur in diesen Farben erhältlich50505050 5555

50 5 € 11,30

ryndábryndáDětský bDětský bDětský bDětský b
ll h h200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%

85% Baumwolle, 15% Polyester, Interlockbavlna, 15% polyester, interlockna 15% polyester interlockcotton, 15% polyester, interlockcotton, 15% polyester, intebavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlock
g g nnDvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemovánDvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemovánDvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemovánDvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemován

Einfassung an den Rändernbinding at edgesat edgesokrajíchokrajíchokrajíchokrajích
onesizeonesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  174,– 174,– 174,– 174,–

obooboDětský bryndáček oDětský bryndáček oDětský bryndáček oDětský bryndáček o
atickyaticky180g/m², single Jersey, 100% enzyma180g/m², single Jersey, 100% enzyma180g/m², single Jersey, 100% enzyma180g/m², single Jersey, 100% enzyma

enzymgewaschenenzyme washedenzyme washedpraná bavlnapraná bavlnapraná bavlnapraná bavlna
double fabric with bound edges, stringouble fabric with bound edges, stringdvouvrstvá látka s lemem, použitelnýdvouvrstvá látka s lemem, použitelný dvouvrstvá látka s lemem, použitelný dvouvrstvá látka s lemem, použitelný 
Stoff bänder zum Verschließen, beidseitigoboustranně, potka na zavázání, rozměr:oboustranně, potka na zavázání, rozměr:goboustranně, potka na zavázání, rozměroboustranně, potka na zavázání, rozměroboustranně, potka na zavázání, rozměroboustranně, potka na zavázání, rozměr
verwendbar, Maße: 22x23cm22x32cm22x32cmonesizeonesiz22x32c22x32c22x32c22x32c
onesizeonesizeoneoneoneoneesizeesizeesizeesize

100100 1010  105,– 105,–

Baby Kapuzen Strampelanzugýý p ersersDětský overal s kapucíDětský overal s kapucíDětský overal s kapucíDětský overal s kapucí
, , yé frotéé froté, , y, ,85% bavlna, 15% viskóza, francouzské85% bavlna, 15% viskóza, francouzské85% bavlna, 15% viskóza, francouzské85% bavlna, 15% viskóza, francouzské

Öfffront zip opening wit poppers, contrast front zip opening wit poppers, contraszapínání vpředu na zip a druky, kapuce zapínání vpředu na zip a druky, kapuce zapínání vpředu na zip a druky, kapuce zapínání vpředu na zip a druky, kapuce
fvého úpletuvého úpleth d b ff d lh dtrastním vnitřkem, lemy z žebrovtrastním vnitřkem, lemy z žebrovtrastním vnitřkem, lemy z žebrovtrastním vnitřkem, lemy z žebrov

Rippbündchen an Arm- und Beinabschluss3M – 6M – 9M – 12M – 18M3M – 6M – 9M – 12M – 18M3M – 6M – 9M – 12M – 18M3M – 6M – 9M – 12M – 18M
3M – 6M – 9M – 12M – 18M€ 2€ 2101000 1111

10 1 € 27,70

Baby BadehandtuchBaby Bath Towely Bath TowelDětský ručníkDětský ručníkDětský ručníkDětský ručník
100% Baumwolle, Frottier100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
d k f k kk kydětský froté ručník s kapucí, rozmdětský froté ručník s kapucí, rozmdětský froté ručník s kapucí, rozmdětský froté ručník s kapucí, roz
Maße: 77x77cm77x77cm77x77cmcmcmcmcm
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 1111 Kč 430,–Kč 430,–Kč 430,–Kč 430,–
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Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwanic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwnic Cottc Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Dětské tričko
b l l h

b l l l k
Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu

0 3 , 3 6, 6 12, 12 18
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 8,30/Kč 215,–

Dětské tričko dlouhý rukáv

tónu 

€ 8,70/Kč 225,–

200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%

u-

druky tón v tónu na vnitřní straně nohaviček

€ 13,30/Kč 340,–

200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%

ý ý ý
v

€ 5,80/Kč 149,–

Dětské kalhoty na jogging

v pase, široký a měkký elastický žebrovaný

dítětem“), žádné švy na přední a zadní straně,
i d

€ 11,70/Kč 300,–

d

€ 15,70/Kč 405,–

200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey: 
9
Měkký a elastický materiál, úzké proužky

kl ff b l
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 10,70/Kč 275,–

k
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:

g y
v

Tear-Off  Label

 € 17,30/Kč 445,–

interlock, mocha: 60% organic cotton, 40%Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónuMěkký elastický materiál, 2 druky tón 
polyester; soft  and stretchy fabric, 1x1 rib na ramenina rameni
neck, 2 self-coloured poppers at side neck,0 3 , 3 6, 6 12, 12 18, 3 6, 6 12, 12 1
c

* only in these colors

Dětské tričko dlouhý ruDětské tričko dlouhý ru

soft  and stretchy fabric, 2 self-coloured ý ý , yý
poppers at side neck, cover stitch at hem andnn
l d

3-6, 6-12, 12-18, 18-24
50 5 € 8,70

tDětské dupačkyDětské dupačky
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
c
soft  an stretchy fabric, envelope neckline, ý ý p ý jý ý p
bindings at sleeve and leg ends, self-colouredlatý výstřih, lemování na rukávech a šlapkách,latý výstřih, lemování na rukávech a šlapkách, 

gyy
3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 13,30

Knot HatDětská čepiceDětská čepice
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
c
soft  and stretchy fabric, deep double layeredý ý ý pý ý ý p
comfort band, single knotvrstvy, uzlíky na konci čepvrstvy, uzlíky na konci

loose fi t with dropped crotch styling, mock rkarka
drawcord at front waistband, deep and soft v pase, široký a měkký elastický žebrovanýv pase, široký a měkký elastický žebrovaný 

tra-long ribbed cuff s (“grow with the baby”), 
f b k b d b h ddítětem“), žádné švy na přední a zadní stradítětem“), žádné švy na přední a zadní str

i ii

fl atlock seams, 3-piece hoddie, drawcord 

tear-off  label, inside locker patch for decora-přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná přírodní barva, Tear-Off  Labe
tion, kangaroo pocket, straight hem with sidevložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lemvložka za krkem, klokaní kapsy, rovný le
v
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 15,70

ticated waist, no centre seams, round gusset,
t ff l b l33

soft  stretchy fabric, yarn-dyed narrow stripes,p g yp g y
l l d fvv

dekapuce, rovný pas s bočními rozparky, na kapuce, rovný pas s bočními rozparky, na 
vents, taped back neck, half-moon locker
p ,

Baby T-ShirtBaby T-ShirtDětské tričkoDětské tričkoDětské tričkoDětské tričko
200g/m², 100% Bio-Baumwolle, heather200g/m², 100% organic cotton, heather200g200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%
grey: 85% Bio-Baumwolle, 15% Polyester, grey: 85% organic cotton 15% polyester,grey: 85% organic cotton 15% polyester, bavlna, 3% polyester, interlockbavlna, 3% polyester, interlockbavlna, 3% polyester, interlockbavlna, 3% polyester, interlock

%uu Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónuMěkký elastický materiál, 2 druky tón v tónuMěkký elastický materiál, 2 druky tón v tónuMěkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu
polyester;olyestena ramenna ramenna ramenna ramen
W00neck, 2 self-coloured poppers at side neckneck, 2 self-coloured poppers at side neck0-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3* 3-6 6-12 12-180-3* 3-6 6-12 12-18
Druckknöpfe an der Schulter* k dispozici pouze v těchto barvádispozici pouze v těchto barvácover seam at hemscover seam at hems* k di i i tě* k di i i tě* k di i i tě* k di i i tě
0-3*, 3-6, 6-12, 12-180-3*, 3-6, 6-12, 12-1850505050 5555

en erhältlich* only in these colors* only in these colors

5050 55 € 8,30€ 8,30

y gy gDětské tričko dlouhý Dětské tričko dlouhý Dětské tričko dlouhý Dětské tričko dlouhý 
200g/m², 100% Baumwolle, Interlockkkl k200g/m², 100% bavlna, interlock200g/m², 100% bavlna, interlock200g/m², 100% bavlna, interlock200g/m², 100% bavlna, interlock
Weiches dehnbares Material, 2 Ton-in-Tontótósoft  and stretchy fabric, 2 self-coloured soft and stretchy fabric 2 seMěkký elastický materiál, 2 druky tón v Měkký elastický materiál, 2 druky tón v Měkký elastický materiál, 2 druky tón v Měkký elastický materiál, 2 druky tón v 

kk f d h lpoppers at side neck, cover spoppers at side neck, cover sna ramenina ramenina ramenina rameni
3-6, 6-12, 12-18, 18-243-6, 6-12, 12-18, 18-243-6 6-123-6 6-123-6 6-123-6 6-12

505050505050 55555  225,– 225,–

Dětské dupačkyDětské dupačkyDětské dupačkyDětské dupačky
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
85% Baumwolle, 15% Polyester, Interlockkkcotton, 15% polyester, interlockcotton, 15% polyester, intebavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlock
W u-u-ssMěkký elastický materiál, překrývající se kMěkký elastický materiál, překrývající se kMěkký elastický materiál, překrývající se kMěkký elastický materiál, překrývající se k

Äbindings at sleeve and leg ends, self-colouredngs at sleeve and leg ends, self-colourelatý výstřih, lemování na rukávech a šlapkáchlatý výstřih, lemování na rukávech a šlapkáchlatý výstřih, lemování na rukávech a šlapkáchlatý výstřih, lemování na rukávech a šlapkách
fdruky tón v tónu na vnitřní straně nohavičekdruky tón v tónu na vnitřní straně nohavičekdruky tón v tónu na vndruky tón v tónu na vndruky tón v tónu na vndruky tón v tónu na vn

iten der Beine und im Schrittk ka o k ok3-6 6-12 12-183-6 6-12 12-18a v rozkrokua v rozkrokua v rozkrokua v rozkroku
3-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-183-63-63-63-66, 66, 66, 66, 6-12-12-12-12, , ,

5050 55 Kč 340,–Kč 340,–

yyDětská čepDětská čepDětská čepDětská čep
g gg g200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%

85% Baumwolle, 15% Polyester, Interlockbavlna, 15% polyester, interlockerlockccbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlockbavlna, 15% polyester, interlock
Wsoft  and stretchy fabric, deep double layeredsoft  and stretchy fabric, deep double layeredMěkký elastický materiál, široký pásek dvěMěkký elastický materiál, široký pásek dvě Měkký elastický materiál, široký pásek dvě Měkký elastický materiál, široký pásek dvě 
lagiges Band, Knoten am Mützenendepicepicegvrstvy, uzlíky na konci čepvrstvy, uzlíky na konci čepvrstvy, uzlíky na konci čepvrstvy, uzlíky na konci čep
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  149,– 149,– 149,– 149,–

Dětské kalhoty na ské kalhoty na Dětské kalhoty naDětské kalhoty naDětské kalhoty naDětské kalhoty na
250g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester,  250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,
heather grey: 84% Baumwolle, 16% Polyesterrrheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyester
loose fi t with dropped crotch styling, mose fi t with dropped crotchLežérní harémový střih, naznačená šňůLežérní harémový střih, naznačená šňůLežérní harémový střih, naznačená šňůLežérní harémový střih, naznačená šňů

gp ý ý ýv pase, široký a měkký elastický žebrovanv pase, široký a měkký elastický žebrovanv pase, široký a měkký elastický žebrovanv pase, široký a měkký elastický žebrova
elastischer Ripp-Bund, Tear-Off  Label, extrap , ,,elasticated ribbed waist, tear-off  label, ex-elasticated ribbed waist, tear-off  label, ex-pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-
tra-long ribbed cuff s (“grow with the baby”tra-long ribbed cuff s (“grow with the baby”né manžety na koncích nohavic („roste sné manžety na koncích nohavic („roste s né manžety na koncích nohavic („roste s né manžety na koncích nohavic („roste s 

aněanědítětem“), žádné švy na přední a zadní stradítětem“), žádné švy na přední a zadní strdítětem“), žádné švy na přední a zadní strdítětem“), žádné švy na přední a zadní str
innen angerautř drsněnodrsněnoinsideinsiduvnitřuvnitřuvnitřuvnitř
6-12, 12-18, 18-24, 2-36-12, 12-18, 18-24, 2-36-12, 12-18, 18-24, 2-36-12, 12-18, 18-24, 2-3

20202020 5555 Kč 300,–Kč 300,–Kč 300,–Kč 300,–

Baby Kapuzen Sweatjackena s kapucína s kapucíyyDětská mikinDětská mikinDětská mikinDětská mikin
250g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester, 250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,
heather grey: 84% Baumwolle, 16% Polyesterrrheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyesterheather grey: 84% bavlna, 16% polyester
Flatlock-Nähte, 3-teilige Kapuze, angedeu-y p ord ord Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené 
tete Kordel, naturfarbenes Fischgrät-Nacken-eff ect, natural herringbone back neck tape,eff ect, natural herringbone back neck tape, manžety, pásek kolem krku vzor rybí kostmanžety, pásek kolem krku vzor rybí kost manžety, pásek kolem krku vzor rybí kost manžety, pásek kolem krku vzor rybí kost 

mra-a-přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěnápřírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná
tion, kangaroo pocket, straight hem with sidn, kangaroo pocket, straight hem with sidvložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lemvložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem vložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem vložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem 
Seitenschlitzen und verlängertem Rücken,s bočními rozparky a prodlouženými zády, ky a prodlouženými zády, s bočními rozparky a prodlouženými záds bočními rozparky a prodlouženými záds bočními rozparky a prodlouženými záds bočními rozparky a prodlouženými zád
i titř d ěnitř d sněn6-12, 12-18, 12, 12-18, 1uvnitř drsněnouvnitř drsněnouvnitř drsněnouvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-36-12, 12-18, 18-24, 2-36-16-16-16-12, 2, 2,2, 12-12-12-2-1111

2020 55 Kč 405,–Kč 405,–

Baby Leggings gestreift Dětské legíny proužektské legíny proužekDětské legíny proužekDětské legíny proužekDětské legíny proužekDětské legíny proužek
r r200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heathe

heather grey: 92% Bio-Baumwolle, 8%heather grey: 92% organic cotton, 8%heather grey: 92% organic cotton, 8% 92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose
Měkký ěkký vMěkký Měkký Měkký Měkký 
Weiches und dehnbares Material, garngefärb-d,d, soft  and stretch fabric, yarn-dyed narrow soft  and stretch fabric, yarn-dyed narrobarvené v přízi, lehce hlouběji střižený sebarvené v přízi, lehce hlouběji střižený sebarvené v přízi, lehce hlouběji střižený sebarvené v přízi, lehce hlouběji střižený se
te schmale Streifen, leicht tiefer geschnittenerstripes, slight drop crotch styling, gently elas-stripes, slight drop crotch styling, gently elas-elastické manžety, žádný středový šev, kulatýelastické manžety, žádný středový šev, kulatý elastické manžety, žádný středový šev, kulatý elastické manžety, žádný středový šev, kulatý 
ticated waist, no centre seams, round gusseticated waist, no centre seams, round gusseklín, Tear-Off  Labelklín, Tear-Off  Labelklín, Tear-Off  Labeklín, Tear-Off  Labe

Zwickel, Tear-Off  Label3-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-18t ff l b ltea off lab3-6 6-12 123-6 6-12 123-6 6-12 13-6 6-12 1
3-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-18100100100100 10101010

100100 1010 € 10,70€ 10,70

Baby Kapuzen T-Shirt gestreift Dětské tričko s kapucí proužektské tričko s kapucí proužekyy pDětské tričko s kapucí Dětské tričko s kapucí Dětské tričko s kapucí Dětské tričko s kapucí 
r grer gre200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heather200g/m², 100% česaná bavlna, heathe

ather grey: 92% Bio-Baumwolle, 8% Viscose99heather grey: 92% organic cotton, 8%eather grey: 92% organic cotton, 8% 92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose92% organic cotton, 8% viscose
Weiches dehnbares Material, garngefärbte Měkký elastický materiál, úzké proužkyěkký elastický materiál, úzké proužky vvMěkký Měkký Měkký Měkký 

n soft  stretchy fabric, yarn-dyed narrow stripes,soft  stretchy fabric, yarn-dyed narrow stripes, barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón
Druckknöpfen an der Vorderseite, 3-teilige jp j5 tonal coloured poppers at front, 3-piece tonal coloured poppers at front, 3-piece v tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstváv tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstvá v tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstváv tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstvá
double layer hood, straight hem with siddouble layer hood, strakapuce, rovný pas s bočními rozparky, nkapuce, rovný pas s bočními rozparky, nkapuce, rovný pas s bočními rozparky, nkapuce, rovný pas s bočními rozparky, n

edel-rku,rku,vents, taped back neck, half-moon lockervents, taped back neck, half-moon lozádech zesíleno, zušlechtěná vložka na krzádech zesíleno, zušlechtěná vložka na krzádech zesíleno, zušlechtěná vložka na krzádech zesíleno, zušlechtěná vložka na kr
ff Labelpatch at back neck, tear-off  labelpatch at back neck, tear-off  labelTear-Off  LabelTear-Off  LabeTear-Off  LabelTear-Off  Labe

3-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-183-6, 6-12, 12-18
100100100100 10101010 Kč 445,–Kč 445,–Kč 445,–Kč 445,–
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02.0206
James & Nicholson | JN 206

02.0207
James & Nicholson | JN 207

20.K81020 K810
Kariban | K810

02.0209
James & Nicholson | JN 209

02.0210
James & Nicholson | JN 210

20.K813
Kariban | K813

05.9691
Stedmamaannn | BoBooxxerrrs „DeD xtttter““

050 .96922
Stteedman n || BBrB ieiefssss „DeDextxteere “

16.7018
F.F O.L. | Classic SSSport 2-Pack

.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.

Sportovní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%

d lhk l b k l
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

 € 3,60/Kč 93,–

Obchodní ponožky Coolmax®

prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál

 € 4,40/Kč 113,–

v

 € 5,25/Kč 135,–

var 

 € 4,10/Kč 105,–

Sportovní ponožky krátké
76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% elastan

ar 
levá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhaných 
č

 € 4,80/Kč 123,–

Ponožky

jemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem, středně dlouhé

 € 5,35/Kč 138,–

2 pack pánské boxerky „Dexter“

těsné boxerky s krátkou nohavičkou, v pase elastický lem s

S
12 2  € 19,75/Kč 505,–

2 pack pánské slipy „Dexter“

pase elastický lem s logem Stedman,

S – M – L – XL – XXL
12 2  € 16,45/Kč 425,–

Klasické pánské sportovní slipy

 € 13,10/Kč 335,–

ftd lhk l b k ld lhk l b k l
35-38, 39-41, 42-44, 45-47mický tvar levá a pravá, Coolmmický tvar levá a pravá, Coolm

100 10 € 3,60

prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergondyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergon
h l ft di ký t l ámický t a le á a

35-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-47
100100 1010  113,– 113,–

City SocksPonožkyPonožky

calf-height socks, deep rib for optimal comfortvv
39/42 – 43/4639/42 – 43/46

200200 55  135,– 135,–

vava
h l ft d

35-38, 39-41, 42-44, 45-4735 38, 39 41, 42 44,

76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% e76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% e
l ll h l ft d tvatva

levá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhanýlevá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhaný
35-38, 39-41, 42-44, 45-47č

100 10 € 4,80

S

fi ne, soft  knit, soft  ribbed hem, medium lengthjemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem,jemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem,

astane,
single jersey, full feedertěsné boxerky s krátkoutěsné boxerky s krátko
tight boxershorts with short leg, elastic waistband with Sted-logem Stedman, balení po 2 kusech.logem Stedman balení po 2 kusec

2 pack pánské slipy „Dexter2 pack pánské slipy „Dexte
astane,

single jersey, full feeder
classic men’s brief, elastic waistband with Stedman®-Logo,balení po 2 kusechbalení po 2 kusech
2 packSS

CKlasické pánské sportovní slipylasické pánské sportovní slipy
b l ll l

b f l h h l l b d b d b dkk
eal inside waist labelh

S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

kenSportovní ponožky Coolmax®ponožky Coolmax®Sportovní ponožky CoolmSportovní ponožky CoolmSportovní ponožky CoolmSportovní ponožky Coolm
40% Baumwolle, 40% Polyester, 17% Polyamid, 3% Elasthan%%y yy40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, antibakterielleelastan Lycra®elastan LycCoolmax®-micropolyester, antibacterial treatment, hand ax®-micropolyester, antibacterial treatment, hand elastan Lycra®elastan Lycra®elastan Lycra®elastan Lycra®
Ausrüstung, ergonomische rechts/links Form, handgekettelteprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-g g g gprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úpraprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úpraprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úpraprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úpra
S i kýmický33mický mický mický mický 
35-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-4735-35-35-35-1000-38, -38, -38,38, 39-39-39-39-10041,41,41,41

100100 1010 Kč 93,–Kč 93,–

Obchodní ponožky CoolmamaObchodní ponožky CoolmObchodní ponožky CoolmObchodní ponožky CoolmObchodní ponožky Coolm
40% Baumwolle, 40% Polyester, 17% Polyamid, 3% Elasthan%%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, handgekettelteelastan Lycra®elastan LycCoolmax®-micropolyester, breathable and control moisture, ax®-micropolyester, breathable and control moisture, elastan Lycra®elastan Lycra®elastan Lycra®elastan Lycra®
Spitze, ergonomische rechts/links Formantibacterial treatment, hand linked seaantibacterprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriáprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriáprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriáprodyšné, vlhkost regulující, antibakteriá
35-38, 39-41, 42-44, 45-47a pravá, Coolma pravá, Coolmg gg gmický tvar levá amický tvar levá amický tvar levá amický tvar levá a
35-35-35-35 100-38, -38,-38, 38, 39-39-39-39-1041,41,41,41 € 4,40

SockenksksPonožkyPonožkyPonožkyPonožky
98% gekämmte Baumwolle, 2% Elasthan98% combed cotton, 2% elastanecombed cotton, 2% elastane98% česaná bavlna, 2% elastan98% česaná bavlna, 2% elastan98% česaná bavlna, 2% elastan98% česaná bavlna, 2% elastan
Halbhoch, breiter gerippter Abschluss für einen idealencalf-height socks, deep rib for optimal comfortlf-height socks, deep rib for optimal comfortvysoké pohodlné žebrované ponožkyvysoké pohodlné žebrované ponožkyvysoké pohodlné žebrované ponožkyvysoké pohodlné žebrované ponožky
T k f t39/42 – 43/39/42 – 43/39/42 – 43/39/42 – 43/
39/42 – 43/46200200200200 5555

200 5 € 5,25

CoolDry® Sneaker SockenCoolDry Sneaker SocksCoolDry Sneaker SocksPonožky CoolDry®Ponožky CoolDry®Ponožky CoolDry®Ponožky CoolDry®
84% Polyester Cooldry, 15% Polyamid, 1% Elasthanelastanelastan84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% e84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% e84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% e84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% e
Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, leicht gestrickt,COOLDRY™ micropolyester, hand linked seam, ergonomicallCOOLDRY  micropolyester, hand linked seam, ergoprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tv
handgekettelte Spitze, ergonomische rechts/links FormDry micropolyesterDry micropolyesterg glevá/pravá CoolDlevá/pravá CoolDlevá/pravá CoolDlevá/pravá CoolD
35-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-47

100100100100 10101010  105,– 105,– 105,– 105,–

Sportovní ponožkyportovní ponožkySportovní ponožkSportovní ponožkSportovní ponožkSportovní ponožk
76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% 76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% 76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% 76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% 
Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, ergonomischeCOOLDRY™ micropolyester, ergonomically right/left  desigCOOLDRY™ micropolyester, ergonomically righprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tprodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký t

gy yy p y plevá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhanlevá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhanlevá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhanlevá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhan
bereich, Fersen- Zehen- und Fußbettpolsterungčá t hčá t h35-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-47částechčástecčástechčástec
35-38, 39-41, 42-44, 45-4735-38, 39-41, 42-44, 45-4735-35-35-35--38, -38, -38,38, 39-39-39-39-41,41,41,41

100100 1010  123,– 123,–

PonožkžkSSPonožPonožPonožPonož
98% mercerisierte Baumwolle, 2% Elasthan98% mercerized cotton, 2% elastane2% elastane98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan98% bavlna, 2% elastan
jemná, měkká pletenina, jemně jemná, měkká pletenina, jemnějemná, měkká pletenina, jemně jemná, měkká pletenina, jemně
39/42 – 43/4639/42 – 43/4639/42 – 43/4639/42 – 43/46

200200200200 5555  138,– 138,– 138,– 138,–

2 pack pánské boxerky „Dexterpack pánské boxerky „Dexter2 pack pánské boxerky „Dext2 pack pánské boxerky „Dext2 pack pánské boxerky „Dext2 pack pánské boxerky „Dext
195g/m², 92% combed ring-spun cotton, 8% elastane,g/m², 92% combed ring-spun cotton, 8% elastane,195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej

g yu nohavičkou, v pu nohavičkou, v pg j ytěsné boxerky s krátkoutěsné boxerky s krátkoutěsné boxerky s krátkoutěsné boxerky s krátkou
tight boxershorts with short leg, elastic waistband with Stedht boxershorts with short leg, elastic waistband with Stedlogem Stedman, balení po 2 kusech.logem Stedman, balení po 2 kusech.logem Stedman, balení po 2 kusech.logem Stedman, balení po 2 kusech.
Stedman®-Logo, 2er PackS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLman®-Logo, 2-packman®-Logo, 2-packS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XX
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL12121212 2222

1212 22 € 19,75€ 19,75

k2 pack pánské slipy „Dexter“nské slipy „Dexter“2 pack pánské slipy „Dexter2 pack pánské slipy „Dexter2 pack pánské slipy „Dexter2 pack pánské slipy „Dexter
195g/m², 92% combed ring-spun cotton, 8% elastane,g/m², 92% combed ring-spun cotton, 8% elastane,195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej

pase elastický lepase elastický lesingle jersey, full feedersingle jersey, full fklasické pánské slipy, v klasické pánské slipy, v klasické pánské slipy, v klasické pánské slipy, v 
classic men’s brief, elastic waistband with Stedman®-Logo,elastic waistband with Stedman®-Logo,balení po 2 kusechbalení po 2 kusechbalení po 2 kusechbalení po 2 kusech
Logo, 2er PackS – M – L – XL – M – L – XL 2 pack2 packS – M –S – M –S – M –S – M –
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL12121212 2222

1212 22 € 16,45€ 16,45

pCCKlasické pánské sportovní sKlasické pánské sportovní sKlasické pánské sportovní sKlasické pánské sportovní s
155g/m², 95% Baumwolle, 5% Elasthan155g/m², 95% cotton, 5% elastaneg/m², 95% cotton, 5% elastane155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Klassische Slipform, geprägtes breites Gummiband am Saum,brief style, high cut leg, tonal brand embossed waistband,rief style, high cut leg, tonal brand embossed waistband, klasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolemklasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolem klasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolemklasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolem
hoher Beinausschnittheatseal inside waist eatseal inside waist nohounohounohounohou
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

40404040 2222 Kč 335,–Kč 335,–Kč 335,–Kč 335,–
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06.0301
Bella + Canvaasa || 301

06.0304
Bella + Canvas | 304

060 .04991
Belllaa + Caannvas | 4911

161616 7.708082
F...OOO.L.L.L.L |||| UUUUUndeere weweweararar TTT-Shirts 3-3-3-3 Packckkckk

06.0970
Bella + Canvnvnvnvvvvas | 970

20.K800
Kariban | K80000

16.702000
F.O.L. | Classssic Shorrtrty 2-Pack

16161616.7026
FFF.F.O.OOO L. | Classs icicci  Boxer 2-Pacacckkk

1611616.7.7.7010101112222
F.F.F.O.O.O.L.L.L. ||| CCClalalaassssssicicicic SSSSSlililililip p p p p 3-3-333 PaPackckk

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.

Dámská tanga
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
pro každodenní komfort, dvojité proštepování, jemné olemo-
v
S

 € 6,90/Kč 177,–

široký elastický pas, barevné lemy, padnoucí střih

 € 9,20/Kč 235,–

Dámské nohavičkové kalhotky

S – M – L
36 0  € 8,–/Kč 205,–

3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál,

 € 12,50/Kč 320,–

Dámská sportovní podprsenka

vykrojená záda, elastický lem

 € 20,70/Kč 530,–

á s é b e y

 € 5,90/Kč 151,–

y

klasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká guma 
v pase

 € 16,20/Kč 415,–

á s é b e y

ú
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 17,95/Kč 460,–

y

S – M – L – XL – XXL
40 3  € 14,85/Kč 380,–

n Spandex Thong

for everyday wear, feminine fi t, double needle satin trim fold pro každodenní komfort, dvojité proštepování, jemné olemo-pro každodenní komfort, dvojité proštepování, jemné olemo-
vv
SSS

7272 00  177,– 177,–

Ladies’ Cotton Spandex Boyfriend Brief

wširoký elastický pas, barevné lemy, padnoucí sširoký elastický pas, barevné lemy, padnoucí s
SS

2424 00  235,– 235,–

ieDámské nohavičkové kalhotkyDámské nohavičkové kalhotky

fashionable underwear, feminine detailing includes satin trimnohavičkové kalhotky s elastickým lememnohavičkové kalhotky s elastickým lemem
fold o er elastic aistband lo riseSS

rib crew neck with self-fabric back neck tape, fi ne knit gauge, 3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál,3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál,
the Loom” polybagoriginální balení Fruit of the loom.loom.

Dámská sportovní podprsenDámská sportovní podprsen

dd
vykrojená záda, elastickv

M

skin-tight fi t, elasticated waist with contrast tippingee
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

100100 11  151,– 151,–

Classic Men’s Shorts 2 PackKlasické pánské boxerkyKlasické pánské boxerky

klasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká gklasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká g
heatseal inside waist label

M

boxer style with longer length, front fl y keyhole opening, úú
tonal brand embossed waistband, heatseal inside waist labelS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

Classic Men’s Slip 3-PackKlasické pánské slipyKlasické pánské slipy

traditional brief style, covered elasticated waistband, brandedkk
label stitched on waistband, heatseal inside waistlabelS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

Ladies’ Cotton Spanden SpandeDámská tangaDámská tangaDámská tangaDámská tanga
200g/m², 95% gekämmte ringgesponnene Baumwolle,200g/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% spandexg/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
ffpro každodenpro každodepro každodenpro každode
Für den täglichen Komfort, femininer Schnitt, Doppelstepp-vání s elastickým saténovým lemems elastickým saténovým lememvání s elastickým saténovývání s elastickým saténovývání s elastickým saténovývání s elastickým saténový
stich-Randeinfassung mit elastischem Satinband, tief sitzendeSSS – M – LS – M – LS – M – LS – M – LS – M – L
Passform72727272
S – M – L

72 0 € 6,90

Ladies’ Cotton Spandex Boyfrien Spandex BoyfrieDámské kalhotkyDámské kalhotkyDámské kalhotkyDámské kalhotky
200g/m², 95% gekämmte ringgesponnene Baumwolle,200g/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% spandexg/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex

ýýširoký elasticširoký elasticširoký elasticširoký elastic
Breites Elastikband, farbige Einfassungen, tief sitzende PassformS – M – LS – M – LS – M – LS – M – L
S – M – L24242424

24 0 € 9,20

Dámské nohavičkové kaDámské nohavičkové kaDámské nohavičkové kaDámské nohavičkové ka
200g/m², 95% gekämmte ringgesponnene Baumwolle,200g/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% elastaneg/m², 95% combed ring-spun cotton, 5% elastane200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
ffnohavičkové nohavičkové nohavičkové nohavičkové 

Satinband, feminine Detailsfold over elastic waistband, low risefold over elastic waistband, low riseS – M – LS – M – LS – M – LS – M – L
S – M – LS – M – L36363636

3636 00 € 8,–€ 8,–

3er Pack T-Shirts im Polybag3 T-Shirts in Polybag3 T-Shirts in Polybag3 trička v sáčku3 trička v sáčku3 trička v sáčku3 trička v sáčku
135g/m², 100% Baumwolle135g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna135g/m², 100% bavlna135g/m², 100% bavlna135g/m², 100% bavlna135g/m², 100% bavlna
3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál
„Fruit of the Loom“ Polybagoooriginální balení Fruit of the originální balení Fruit of the originální balení Fruit of the originální balení Fruit of the 
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

36363636 1111 Kč 320,–Kč 320,–Kč 320,–Kč 320,–

Dámská sportovní podprseDámská sportovní podprseDámská sportovní podprseDámská sportovní podprse
255g/m², 90% Nylon, 10% Spandex255g/m², 90% nylon, 10% spandex255g/m², 90% nylon, 10% spandex255g/m², 90% nylon, 10% spandex255g/m², 90% nylon, 10% spandex
Doppeltes Gewebe für optimalen Halt, Einfassung an Hals-dvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramků,á pro optimální držení, lemy u krku a průramků, y gdvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramkůdvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramkůdvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramkůdvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramků
und Armausschnitt, Ringerrücken, elastischer Abschlusský lemký lemgvykrojená záda, elastickvykrojená záda, elastickvykrojená záda, elastickvykrojená záda, elastick
S – M – LS – M – LS – M – LS – M – L

36363636 0000 Kč 530,–Kč 530,–Kč 530,–Kč 530,–

hortsortsortsPánské boxerkyPánské boxerkyPánské boxerkyPánské boxerky
160g/m², 95% Baumwolle, 5% Elasthan160g/m², 95% cotton, 5% elastaneg/m², 95% cotton, 5% elastane160g/m², 95% bavlna, 5% elastan160g/m², 95% bavlna, 5% elastan160g/m², 95% bavlna, 5% elastan160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Hautnah geschnitten, elastischer Stoff , Gummibund in skin-tight fi t, elasticated waist with contrast tippingt fi t, elasticated waist with contrast tippingelastický pas s kontrastním vyklápěnímelastický pas s kontrastním vyklápěnímelastický pas s kontrastním vyklápěnímelastický pas s kontrastním vyklápěním
Kontrast farbe mit StreifenS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL
S – M – L – XL – XXL100100100100 1111

100 1 € 5,90

p yas c é pá s é bo eKlasické pánské boxerkyKlasické pánské boxerkyKlasické pánské boxerkyKlasické pánské boxerky
155g/m², 95% Baumwolle, 5% Elasthan155g/m², 95% cotton, 5% elastaneg/m², 95% cotton, 5% elastane155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan

gumgumklasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká gklasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká gklasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká gklasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká g
av pasev paseheatseal heatseal v pasev pasev pasev pase
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL

40404040 2222 Kč 415,–Kč 415,–Kč 415,–Kč 415,–

hort 2er Packort 2 Packort 2 PackPánské boxerkyPánské boxerkyPánské boxerkyPánské boxerky
155g/m², 95% Baumwolle, 5% Elasthan155g/m², 95% cotton, 5% elastaneg/m², 95% cotton, 5% elastane155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
boxer style with longer length, front fl y keyhole openingxer style with longer length, front fl y keyhole openingúzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pasúzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pasúzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pasúzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pas
tonal brand embosstonal brand embossS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XXS – M – L – XL – XX
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL40404040 2222

4040 22 € 17,95€ 17,95

Klasické pánské slipyKlasické pánské slipyKlasické pánské slipyKlasické pánské slipy
150g/m², 100% Baumwolle150g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna150g/m², 100% bavlna

gý ý y gytraditional brief style, covered elasticated waistband, brandeaditional brief style, covered elasticated waistband, brandeklasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logoklasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logoklasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logoklasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logo
labellabelS – MS – MS – MS – M
S – M – L – XL – XXLS – M – L – XL – XXL40404040 3333

4040 33 € 14,85€ 14,85
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.ff fUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.edené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Konkrete Preise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.y j y jy j p y jThe indicaThe indicaUvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ručník pro hosty
420g/m², 100% froté bavlna; ručník pro hosty v mnoha 
barevných provedeních, rozměry: 30x50cm
onesize

€ 3,50/Kč 90,–

ručník z hladké froté bavlny, rozměry: 50x100 cm

€ 11,–/Kč 285,–

Osuška

, y

€ 19,90/Kč 510,–

Saunová osuška
420g/m², 100% froté bavlna
saunová osuška v mnoha barevných provedeních, rozměry:
70x180 cm
onesize

18 1 € 27,80/Kč 715,–

Osuška

velká froté osuška, rozměry 100x150 cm

€ 29,90/Kč 770,–

Ručník pro hosty

absorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30x50 
c

€ 6,70/Kč 172,–

Ručník na ruce

-
sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x100 cm
onesize

50 5 € 18,–/Kč 465,–

Osuška

onesize
30 3 € 36,50/Kč 935,–

Plážový ručník

froté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cm
onesize

18 1 € 60,–/Kč 1540,–

T

owel

Saunová osuSaunová osu

h h l f l ních, rozmních, rozm

heet

soft  cotton terry quality, without border, with cord structured p y p , y yy p
absorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30xabsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30x
3cc

Ručník na rník na r

soft  cotton terry quality, without border, with cord structuredručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ab-s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ab-
sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10
5oo

owel

y q yp y p
ends, ideal for embroidery, best possible absorption, size: bb
7o

Plážový ručnový ručn

y q yp ý p y pp
ze:froté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cmf

9o

1

hRučník pro hostyRučník pro hostyGuest TowelGuest ToweRučník pro hRučník pro hRučník pro hRučník pro h
420g/m², 100% froté bavlng/m², 100% froté bavln420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b
Aus weichem Walkfrottier, Maße: 30x50cmbarevných provedeních, rozměry: 30x50cmozměry: 30x50cmin a lot of colors, size: 30x50cmin a lot of colors, size: 30x50cmbarevných provedeních, rozměrybarevných provedeních, rozměrybarevných provedeních, rozměrybarevných provedeních, rozměry
onesizeizeonesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525 Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–Kč 90,–

HandtuchíkíkRučníRučníRučníRuční
420g/m², 100% Baumwolle420g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna
Aručník z hladké froté bavlny, rozměry: 50x100učník z hladké froté bavlny, rozměry: 50x100ssručník z hladké fručník z hladké fručník z hladké fručník z hladké f
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 5555 285,–285,–285,–285,–

oweoweOsuškaOsuškaOsuškaOsuška
420g/m², 100% Baumwolle420g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna
Aus weichem Walkfrottier, Maße: 70x140cmfroté osuška, rozměry: 70x140 cmfroté osuška, rozměry: 70x140 cmfroté osuška, rofroté osuška, rozfroté osuška, rofroté osuška, ro
onesizeonesizeonesizeonesize

24242424 3333 Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–Kč 510,–

Saunová osSaunová oSaunová osSaunová o
420g/m², 100% froté bavln/m², 100% froté bavln420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b420g/m², 100% froté b
A h h l f lh l fsaunová osuška v mnoha barevných provedesaunová osuška v mnoha barevných provedesaunová osuška v mnoha barevných provedesaunová osuška v mnoha barevných provede
onesizeonesize70x18070x18070x18070x180
oneoneoneone1818esizesizesizesizeeee 11 € 27,80€ 27,80

heeheeOsuškaOsuškaOsuškaOsuška
420g/m², 100% Baumwolle420g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna420g/m², 100% bavlna

50cmvelká froté osuška, rozměry 100x150 cmvelká froté osuška, rozměry 100x150 cmvelká froté osuškavelká froté osuškavelká froté osuškavelká froté osuška
onesizeonesizeonesizeonesize

18181818 1111 Kč 770,–Kč 770,–Kč 770,–Kč 770,–

Ručník pro hostyRučník pro hostyGGRučník pro hRučník pro hRučník pro hRučník pro h
500g/m², 100% gebürstete ringgesponnene Baumwolle500g/m², 100% brushed ring-spun cottong/m², 100% brushed ring-spun cotton500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna
Asoft  cotton terry quality, without border, with cord structuredsoft  cotton terry quality, without border, with cord structuredručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoceručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce 

g g g gabsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30xabsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30xabsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30xabsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30x
Maße: 30x50cm30x50cm30x50cmcmcmcmcm
onesizeonesizeonesizeonesize

250250250250 25252525  172,– 172,– 172,– 172,–

Ručník naRučník naRučník naRučník na
500g/m², 100% gebürstete ringgesponnene Baumwolle500g/m², 100% brushed ring-spun cottong/m², 100% brushed ring-spun cotton500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna
Asoft  cotton terry quality, without border, with cord structuresoft  cotton terry quality, without border, with cord strucručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce aručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce aručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce aručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce a

g g g gsorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x10
Maße: 50x100cm50x100cm50x100cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize50505050

5050 55 € 18,–€ 18,–

oweoweOsuškaOsuškaOsuškaOsuška
500g/m², 100% gebürstete ringgesponnene Baumwolle500g/m², 100% brushed ring-spun cottong/m², 100% brushed ring-spun cotton500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna
Weiche Walkfrottier-Qualität, ohne Bordüre, mit Cord-Struktur soft  cotton terry quality, without border, with cord structured soft  cotton terry quality, without border, with cord structured osuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční frotéosuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční froté osuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční frotéosuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční froté

g g g gends, ideal for embroidery, best possible absorption, size:ds, ideal for embroidery, best possible absorption, size:bavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cmbavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cmbavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cmbavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cm
Maße: 70x140cm70x140cm70x140cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize30303030

3030 33 € 36,50€ 36,50

SPlážový ručPlážový ručPlážový ručPlážový ruč
500g/m², 100% gebürstete ringgesponnene Baumwolle500g/m², 100% brushed ring-spun cottong/m², 100% brushed ring-spun cotton500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna500g/m², 100% broušená bavlna
Weiche Walkfrottier-Qualität, ohne Bordüre, mit Cord-Struktur soft  cotton terry quality, without border, with cord structuredsoft  cotton terry quality, without border, with cord structured plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční 

g g g gends, ideal for embroidery, best possible absorption, size:l for embroidery, best possible absorption, size:froté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cmfroté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cmfroté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cmfroté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cm
Maße: 90x180cm90x180cm90x180cmonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize18181818

181818 111 € 60,–€ 60,–

white

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

light yellow

gold yellow

orange

sunny lime

magenta

red

indian red

dark purple

light blue

cobalt

royal

navy

turquoise

white silver natural burgundy dark navy mint
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25.8903
SOL'S | Island 30

25.9000
SOL'S | Island 50

25.9001
SOL'S | Island 70

25.9002
SOL'S | Island 100

25.9007
SOL'S | Bayside 50

25.9008
SOL'S | Bayside 70

20.P576
Kariban ProAct | PA576

25.9009
SOL'S | Bayside 100 20.K118

Kariban | K118

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.

k
b l

t
onesize

€ 3,20/Kč 83,–

Ručník na ruce

tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100 cm, lze prát na 60°

€ 7,55/Kč 194,–

tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140 cm, lze prát na 60°

0 100 € 14 60/Kč 375€ 14,60/Kč 375,–

tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150 cm, lze prát na 60°
e

€ 21,80/Kč 560,–

em,
60°

onesize
20 10 € 8,30/Kč 215,–

mem,
0°

onesize
20 10 € 17,–/Kč 435,–

€ 9,90/Kč 255,–

mem,

6

€ 24,80/Kč 640,–

onesize
20 1 € 31,–/Kč 795,–

tt

Ručník na rRučník na r

tt
onesizeonesize

5050 1010  194,– 194,–

Shower Towel

tt
onesizeonesize

202020 11010101010 Kč 375Kč 375Kč 375,–Kč 375,–

owel

tt
onesizeonesizeonesize

2020 5555 Kč 560,–Kč 560,–

T

one smooth strip for personalisation,
strip height 8cm, size 50x100cm, 60°rr

Shower Towel

one smooth strip for personalisation,bavlněný ručník s 8 cm hladkým leme8 cm hladkým leme
strip height 8cm, size: 70x140cm, 60°rozměry: 70x140 cm, možno prát na 60rozměry: 70x140 cm, možno prát na 6

Microfi bre Towel with Bag

size: 50x100cm, contrast zipped pocket at lower corner, nylon
carry pouch with elasticated drawcord and meshed bottom for zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry: zip, dá
ventilation

owel

one smooth strip for personalisation,meme
strip height 8cm, size 100x150cm, 60°

Towel

size: 100x160cm, soft  velours, terry cloth at the backside, p ý y, yý y,

Gäste HandtuchGuest TowelGuest TowelRučníkRučníkRučníkRučník
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% cotton400g400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Gewebte glatte Bordüre 5cm, Maße: 30x50cm, 60° waschbartkaná hladká bordura, rozměry: 30x50 cm, lze prát na 60°tkaná hladká bordura, rozměry: 30x50 cm, lze prát na 60°tkaná hladká bordura, rozměrtkaná hladká bordura, rozměrtkaná hladká bordura, rozměrtkaná hladká bordura, rozměr
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

200200200200 25252525 Kč 83,–Kč 83,–Kč 83,–Kč 83,–

Ručník naRučník naRučník naRučník na
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Gewebte glatte Bordüre 8cm, Maße: 50x100cm, 60°tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100 cm, lze prát nhladká bordura, rozměry: 50x100 cm, lze prát tkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměry
waschbaronesizeonesizeonesizeonesize
onesize50505050

50 10 € 7,55

usc tucShower Towhower TowRučníkRučníkRučníkRučník
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Gewebte glatte Bordüre 8cm, Maße: 70x140cm, 60°tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140 cm, lze prát nhladká bordura, rozměry: 70x140 cm, lze prát tkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměrytkaná hladká bordura, rozměry
waschbaronesizeonesizeonesizeonesize
onesizee ze20200022222020202020202020

20 10 € 14,60

Bath ToweBath ToweRučníkRučníkRučníkRučník
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% cotton400g400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Gewebte glatte Bordüre 8cm, Maße: 100x150cm, 60°tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150 cm, lze prát nhladká bordura, rozměry: 100x150 cm, lze prát tkaná hladká bordura, rozměry: tkaná hladká bordura, rozměry: tkaná hladká bordura, rozměry: tkaná hladká bordura, rozměry: 
waschbaronesizeioonesizeonesizeonesizeonesize
onesizee ze2020202020202020

20 5 € 21,80

HandtuchíkíkRučníRučníRučníRuční
500g/m², 100% Baumwolle500g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna
Maße: 50x100cm, glatte Bordüre zurbavlněný ručník s 8 cm hladkým lemecm hladkým lemeone smooth strip for personalisation,one smooth strip for personalibavlněný ručník s 8 cm hladkým lemebavlněný ručník s 8 cm hladkým lemebavlněný ručník s 8 cm hladkým lemebavlněný ručník s 8 cm hladkým lem
Personalisierung (Höhe 8cm), mit 60° 6strip height 8cm, size 50x100cm, 60°ght 8cm, sizerozměry: 50x100 cm, možno prát na 6rozměry: 50x100 cm, možno prát na 6rozměry: 50x100 cm, možno prát na 6rozměry: 50x100 cm, možno prát na 6

arwashablewashableonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 1010 € 8,30€ 8,30

Shower Towhower TowRučníkRučníkRučníkRučník
500g/m², 100% Baumwolle500g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna

gý ýýoobavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lem
h ßstrip height 8cm, size: 70x140cm, 60strip height 8cm,rozměry: 70x140 cm, možno prát narozměry: 70x140 cm, možno prát narozměry: 70x140 cm, možno prát narozměry: 70x140 cm, možno prát na

arwashablewashableonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 1010 € 17,–€ 17,–

TascheMicrofi bre Towel with BagMicrofi bre Towel with BagRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovlákna
270g/m², 80% Polyester, 20% Polyamid Microfaser270g/m², 80% polyester, 20% polyamideg/m², 80% polyester, 20% polyamide270g/m², 80% polyester, 20% polyamid270g/m², 80% polyester, 20% polyamid270g/m², 80% polyester, 20% polyamid270g/m², 80% polyester, 20% polyamid

ßsize: 50x100cm, contrast zipped pocket at lower corner, nysize: 50x100cm, contrast zipped pocket at lower corner, nyručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu naručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu na ručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu na ručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu na
carry pouch with elasticated drawcord and meshed bottom fomeshed bottom fozip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry: zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry: zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry: zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry: 
an einer Ecke, 40° waschbarmmventilationventilat50x100 cm50x100 cm50x100 cm50x100 cm
onesizeonesizeonesizeonesize

50505050 5555  255,– 255,– 255,– 255,–

Bath Toweath ToweRučníkRučníkRučníkRučník
500g/m², 100% Baumwolle500g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna500g/m², 100% bavlna

gý ýone smooth strip for personalisatioone smooth strip for personalisabavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lembavlněný ručník s 8 cm hladkým lem
strip height 8cm, size 100x150cm, 60strip height 8cm, size 100x150cm, 60rozměry: 100x150 cm, možno prát na rozměry: 100x150 cm, možno prát na rozměry: 100x150 cm, možno prát na rozměry: 100x150 cm, možno prát na 

chbarwashablewashable60°60°60°60°
onesizeonesizeonesizeonesize

20202020 5555 Kč 640,–Kč 640,–Kč 640,–Kč 640,–

Velours Beach ToweVelours Beach TowePlážová osuškaPlážová osuškaPlážová osuškaPlážová osuška
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna

it size: 100x160cm, soft  velours, terry cloth at the backside, size: 100x160cm, soft  velours, terry cloth at the backside, plážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cmplážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cmplážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cmplážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cm
weißer Bordüre an beiden Seitenwhite border on both sideswhite border on both sidesonesizeonesizeonesizeonesize
onesizeonesize20202020

2020 11 € 31,–€ 31,–

white black dark grey rope bottle green lime orange red royal blue french navy turquoise

dark grey ropered french navy

white

black

orange

soft  blue

light grey/white beige/white lime/white orange/white

fuchsia/white navy/white turquoise/white
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25.1208
SOL'S | Atoll 30

25.1209
SOL'S | Atoll 50

25.1210
SOL'S | Atoll 70

03.0432
Myrtle Beach | MB 432

03.0425
Myrtle Beach | MB 425

20.K1128
Karibann | K1288

20.K1119
Karibann | K1199

20.K1125
Karibann | K125

25.91100
SOL'S | Palace

.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.

190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid

v
onesize

 € 2,10/Kč 54,–

d

 € 5,50/Kč 141,–

d

v

 € 8,80/Kč 225,–

Golfový ručník

g
cm/11x50 cm (složený)
onesize

160 5  € 5,90/Kč 152,–

Ž
420g/m², 100% froté bavlna
fl anelová žínka v mnoha barevných provedeních, rozměry: 
15x21 cm
onesize

250 25  € 2,–/Kč 51,–

ručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 180x100 cm
onesize

20 1  € 31,–/Kč 800,–

Ž k

 € 81,50/Kč 2090,–

Dětský župan

 € 44,–/Kč 1130,–

Župan

unisex, šálový límec, 2 našité kapsy, pásek na uvázání, lze prát

 € 59,–/Kč 1520,–

190g/m², 90% microfi bre polyester, 10% polyamideidid
tone-on-tone stitched elastic band to fold the towel, overlock obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý pružné lemy pružné poutko na srolování ručn
fi nishing, size: 30x50cmvelikost: 30x50cmvelikost: 30x50cm

Microfi bre Towel mediumaa
fib l l d idid

tone-on-tone stitched elastic band to fold the towel, overlock obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:obšitý pružné lemy pružné poutko na
fi nishing, size: 50x100cm55

Microfi bre Towel large
fib l l d idid

tone-on-tone stitched elastic band to fold the towel, overlock obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý pružné lemy pružné poutko na
fi nishing, size: 70x120cmvelikost: 70x120cmvelikost: 70x120cm

wgg
aa

1 side woven, 1 side terry, contrast border with fringes, 80x180x1
dimensions: 180x100cmoo

terry cloth, with hood, 2 front pockets, tie belt uu
S – L

10 1 € 59,–

Microfaser GästehandtuchMicrofi bre Towel smallMicrofi bre Towel smallRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovlákna
190g/m², 90% microfi bre polyester, 10% polyamideg/m², 90% microfi bre polyester, 10% poly190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami

g , , ,ý p y p py, p p erlockerlocobšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,
fi nishing, size: 3nishing, size:velikost: 30x50cvelikost: 30x50cvelikost: 30x50cvelikost: 30x50c
onesizeonesizeonesizeonesizeonesizeonesize

300300300300 25252525 Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–Kč 54,–

Microfi bre Towel medMicrofi bre Towel meRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovlákna
fib l l dfi190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami

g , , ,ý, p y, p p ,y, p p rlockrlocobšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost: obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:
fi nishing, size: 50nishing, size: 5050x100cm50x100cm50x100cm50x100cm
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  141,– 141,– 141,– 141,–

Microfi bre Towel largeMicrofi bre Towel largeRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovláknaRučník z mikrovlákna
fib l l dfi190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyami

g , , ,ý, p y, p p ,y, p p erlockerlocobšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku, obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku, obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku, 
fivelikost: 70x120cvelikost: 70x120cvelikost: 70x120cvelikost: 70x120c
onesizeonesizeonesizeonesize

100100100100 10101010  225,– 225,– 225,– 225,–

chGolfový ručníkGolfový ručníkGolfový ruGolfový ruGolfový ruGolfový ru
400g/m², Oberstoff : 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna00g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Mit Öse und Karabiner, Maße: 30x50cm/11x50cm (gefaltet)g ý yy folded)folded)golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50 golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50
onesizeonesizecm/11xcm/11xcm/11xcm/11x
oneoneoneone160160esizeesizeesizeesize 55 € 5,90€ 5,90

WaschhandschuhŽŽFlannelannelŽínkaŽínkaŽínkaŽínka
f b l% f b l420g/m², 100% froté bavln420g/m², 100% froté bavln420g/m², 100% froté bavln420g/m², 100% froté bavln

Afl anelová žínka v mnoha barevných provedefl anelová žínka v mnoha barevných provedefl anelová žínkafl anelová žínkafl anelová žínkafl anelová žínka
onesizeonesize15x21 c15x21 c15x21 c15x21 c
oneoneoneone250250esizeesizeesizeesize 2525 € 2,–€ 2,–

Fouta StrandtuchFouta Towelouta TowelRučníkRučníkRučníkRučník
100% Baumwolle100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
1 side woven, 1 side terry, contrast border with frin1 side terry, contrast bordručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 18ručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 18ručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 18ručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 18

ßdimensions: 180x1dimensions: 180x1onesizeonesizeonesizonesiz
onesizeonesize20202020

2020 11 € 31,–€ 31,–

Velours Kapuzen Bademantelupa s apucupa s apucVelours Hooded BathrobeVelours Hooded BathrobeŽupan s kapucíŽupan s kapucíŽupan s kapucíŽupan s kapucí
400g/m² 100% Baumwolle Velours400g/m² 100% cotton veloursg/m² 100% cotton velours400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Schalkragen mit Kapuze, 2 aufgesetzte Taschen, Bindegürtelšálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vázací pásekmec s kapucí, 2 našité kapsy, vázací pásekh l ll h h d f kl ll h h d fšálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vášálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vášálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vášálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vá
L – XLL – XLL – XLL – XL

10101010 1111  2090,– 2090,– 2090,– 2090,–

mantelbebeDětský županDětský županDětský županDětský župan
100% Baumwolle, Frottier100% bavlna% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna100% bavlna
Mit Kapuze, 2 aufgesetzte Taschen, Gürtel hinten befestigtterry cloth, with hood, 2 front pockets, tie beltterry cloth, with hood, 2 front pockets, tie beltkapuce, 2 přední kapsy a pásek na staženíkapuce, 2 přední kapsy a pásek na staženíkapuce, 2 přední kapsy a pásek na staženíkapuce, 2 přední kapsy a pásek na stažení
4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-144-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-144-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-144-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14

10101010 1111 ––1130,–1130,–1130,–1130,–

mantelobeobeŽupanŽupanŽupanŽupan
400g/m², 100% Baumwolle400g/m², 100% bavlna/m² 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna400g/m², 100% bavlna
Unisex, Schalkragen, 2 aufgesetzte Taschen, Bindegürtel, mitunisex, šálový límec, 2 našité kapsy, pásek na uvázání, lze práový límec, 2 našité kapsy, pásek na uvázání, lze práunisex, šálový límec, 2 našité kapsy, punisex, šálový límec, 2 našité kapsy, punisex, šálový límec, 2 našité kapsy, punisex, šálový límec, 2 našité kapsy, p
60° waschbarnat 60°nat 60°S – LSnat 6nat 6nat 6nat
S – LS – LS –S –S –S – LLLL

1010 11 –1520,–1520,–
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