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Novinky
Nová lovecká sezóna je tady a ve Swedteamu  
pokračujeme v hledání dalších možností, které vedou 
k modernějšímu, inovativnímu loveckému vybavení.

V loňském roce jsme úspěšně uvedli na trh kamufáž DESOLVE®, 

nyní představujeme další novinku. Do našeho sortimentu jsme 

přidali novou membránu vhodnou do těch nejnáročnějších  

klimatických podmínek. NEONORDIC® Hunting Technology 

je membrána vyvinutá pro veškeré outdoorové aktivity v náročných, 

proměnlivých klimatických podmínkách. Díky zkušenostem 

získaných při lovu v drsné severské přírodě jsme si dobře vědomi 

problémů, kterým čelíme. NEONORDIC® Hunting Technology 

splňuje všechna očekávání. Tím, že nabízí vysokou funkčnost, 

výjimečnou prodyšnost a zároveň zachovává volnost pohybu 

i komfort při nošení, přispívá k dokonalému loveckému zážitku.

V roce 2018 rozšiřujeme naši nabídku o dvě nové řady. Kolekce  
Heritage nabídne tradiční, stylové lovecké oděvy v moderní 

podobě. Druhá kolekce Safari nás zavede do nových loveckých 

oblastí jižních zeměpisných šířek, které nabízí jedinečné možnosti.

V neposlední řadě budeme pokračovat ve vývoji kamufláže 
DESOLVE®, která je nově zařazena i do sortimentu oděvů  

určených pro ženy. V roce 2018 nadále zůstáváme exkluzivním 

dodavatelem této kamufláže na evropský trh.

Neustále rozvíjíme a rozšiřujeme nabídku našich produktů,  

zároveň garantujeme jejich kvalitu důležitou pro dokonalý  

lovecký zážitek. Jsme o krok napřed v oblasti vývoje a dáváme 

vám možnost být o krok napřed v podmínkách lovu. Pokud  

chcete sdílet své lovecké zážitky prostřednictvím sociálních  

sítí, sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

Příjemnou loveckou sezónu!

Ulf Segerqvist 

Majitel a generální ředitel, Swedteam
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Nyní zdoláme jedny z nejtvrdších klimatických 
podmínek na světě.

Každý, kdo někdy lovil ve Skandinávii, zná jedinečnost 

zdejšího klimatu. Podnebí se v průběhu roku značně liší. 

Nabízí čtyři unikátní období, která mají svá specifika. Často  

dochází k rychlým změnám teplot a podmínek i v rámci  

jednoho dne. Například nevlídný, chladný podzimní den  

se obratem změní v teplý a slunečný. Z tohoto důvodu  

je důležité, aby vás lovecké vybavení chránilo před  

extrémním počasím, zároveň bylo lehké, flexibilní  

a prodyšné pro případ, kdy dojde k náhlým změnám teplot.

Swedteam má díky své základně ve Švédsku a Skandinávii 

dlouholeté zkušenosti s lovem v proměnlivých klimatických 

podmínkách. Zde je jeho pole působnosti a tady získává 

spoustu dalších inspirací přímo z přírody v okolí Länghemu. 

Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli vyvinout  

revoluční membránu vhodnou do těch nejnáročnějších 

klimatických podmínek světa. Výsledkem je NEONORDIC® 

Hunting Technology - membrána zaměřená na potřeby  

lovce, tichá, lehká a mimořádně přizpůsobivá s výjimečnou  

prodyšností kombinovanou s dlouhodobou ochranou proti 

větru a vodě, s důrazem na kvalitu švů a detaily. To vše 

vyvinuto lovci - pro lovce a jejich dokonalé zážitky  

v náročném, proměnlivém klimatu.

NEONORDIC® Hunting Technology rozšíří sortiment 

roku 2018. 

Více se můžete dozvědět na swedteam.cz

NEONORDIC® 
Hunting 
Technology



NEONORDIC® 
Hunting Technology
KVALITA V KAŽDÉM DETAILU

Co je to NEONORDIC®?

NEONORDIC® je ochranná membrána severské 

kvality, vyvinutá s ohledem na zdejší klima,  

ve kterém je funkčnost materiálu velmi podstatná. 

Kromě ochrany proti vodě a větru musí oděv 

určený do těchto podmínek zároveň poskytovat 

vysoký uživatelský komfort, zachovávající  

svobodu pohybu. V membráně NEONORDIC®  

jsme navíc dokázali zkombinovat vysokou,  

kvalitní ochranu s vynikající prodyšností.

Jak membrána NEONORDIC® funguje?

Membrána NEONORDIC® obsahuje mikroskopické 

póry, které jsou více jak tisíckrát menší než kapka 

vody, současně jsou stokrát větší než molekula 

páry. Díky tomu membrána brání průniku vlhkosti 

(např. dešťových kapek) zvenčí, zároveň umožňuje 

odvod páry uvolněné z těla ve formě potu  

a vlhkosti od těla pryč.

Oděvy s NEONORDIC® 200 disponují vodním 

sloupcem 20.000 mm, což je mnohem vyšší  

úroveň, než je požadované minimum pro  

voděodolné látky.

To znamená, že textilie vám poskytne ochranu 

před vodou a větrem, zároveň umožní odvod  

vlhkosti a vy zůstanete v suchu a pohodlí.  

NEONORDIC® je velice flexibilní a odolný materiál 

vhodný pro širokou škálu oděvů, ať už mají být 

lehké a tenké nebo pevné a silné.

Kde a jak se materiál vyrábí?

Vysokou kvalitu membrány zajišťujeme úzkou 

spoluprací s výrobcem a pečlivou kontrolou sa- 

motné výroby. Materiál je vyráběn v certifikované 

továrně v Jižní Koreji, která úzce spolupracovala 

se společností Swedteam již při testování a vývoji  

s cílem vytvořit dokonalý materiál. Samotné 

oděvy jsou vyráběny ve městě pokročilých 

technologií Nanjing v Číně partnerem, který má 

bohaté zkušenosti s výrobou oděvů pro severské 

podmínky tak, aby vyhovovaly všem potřebám  

i požadavkům na velikost.

Pro zajištění vysokého standardu musí membrána 

splňovat přísné normy. Mimo jiné je testována 

na prodyšnost, odolnost proti UV záření, odolnost 

proti vodě nebo opotřebení.

Jaké jsou výhody pro uživatele?

NEONORDIC® je materiál vyvinutý pro všechny 

druhy lovu, do všech povětrnostních podmínek. 

Mimo vysoké ochrany před klimatickými vlivy 

byl vývoj zaměřen na materiál, který nabízí 

dostatek volnosti pohybu. Díky tomu se nám  

podařilo vyvinout membránu v té nejvyšší  

kvalitě, lehkou, tichou, měkkou a zároveň odolnou.

1. Vnější materiál – odpuzující vodu a vítr 

2.  NEONORDIC® membrána – prodyšná,  
vodě a větruodolná

3.  Podšívka
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NEONORDIC®
Navrženo pro lovecké aktivity do náročných, proměnlivých  
klimatických podmínek.

Každý, kdo někdy lovil ve Skandinávii, zná jedinečnost zdejšího klimatu. Tyto znalosti 
byly důležité pro vývoj membrány NEONORDIC® 200. Membrána je tichá, měkká a pružná, 
nabízí výjimečnou prodyšnost s ochranou proti vodě a větru.

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100025

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

TITAN PRO M
Exkluzivní bunda kratšího střihu z extra odolného materiálu.

Kratší lovecká bunda speciálně navržená pro aktivní pohyb 
má nejkvalitnější membránu NEONORDIC® 200 optimálně 
kombinující odolnost proti vodě s prodyšností. Kapsy upravené 
pro vysílačku i GPS, podpažní ventilace, odnímatelná kapuce  
i nastavitelný spodní lem patří mezi detaily, které přizpůsobí 
oděv vašim potřebám. Ideální bunda pro aktivní lov.   

Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100026

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

TITAN PRO M
Exkluzivní kalhoty z extra odolného materiálu.

Lovecké kalhoty dokonalé pro aktivní lov mají nejkvalitnější 
membránu NEONORDIC® 200 optimálně kombinující odolnost 
proti vodě s prodyšností. Kalhoty mají nastavitelné manžety 
konce nohavic, větrací otvory na vnitřní části stehen a množství 
praktických kapes.   
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NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100023

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

TITAN CLASSIC M
Exkluzivní bunda delšího střihu z extra odolného materiálu.

Delší lovecká bunda klasického střihu s praktickými 
doplňky má nejkvalitnější membránu NOENORDIC®200 
optimálně kombinující odolnost proti vodě s prodyšností. 
Kapsy upravené pro vysílačku i GPS, podpažní ventilace, 
odnímatelná kapuce, nastavitelný pas i spodní lem patří 
mezi detaily, které přizpůsobí oděv vašim potřebám. 
Vhodná pro různé druhy lovu do všech podmínek.   

Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100024 
100110

Velikost
46-66 
D96-D128

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

TITAN CLASSIC M
Exkluzivní kalhoty z extra odolného materiálu.

Všestranné lovecké kalhoty pohodlného střihu mají 
nejkvalitnější membránu NEONORDIC® 200 optimálně 
kombinující odolnost proti vodě s prodyšností. Kalhoty 
mají nastavitelné manžety konce nohavic, větrací otvory 
na vnitřní části stehen a množství praktických kapes.   

10

NEONORDIC® Hunting Technology



Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100106

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

LEGACY CLASSIC M
Lovecká bunda s nejkvalitnější membránou.

Exkluzivní bunda s delším pohodlným střihem barevně 
inspirovaná kolekcí Heritage má nejkvalitnější membránu 
NEONORDIC® 200 zajišťující optimální kombinaci odolnosti 
proti vodě s dokonalou prodyšností. Množství praktických 
kapes, větrací podpažní otvory, odnímatelná kapuce.  
Pas má šňůrky na stažení dle vašich potřeb. Vhodná  
pro všechny druhy lovu.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100107

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

LEGACY CLASSIC M
Lovecké kalhoty s nejkvalitnější membránou.

Exkluzivní kalhoty volného střihu barevně inspirované 
kolekcí Heritage mají nejkvalitnější membránu NEONORDIC® 
200 zajišťující optimální kombinaci odolnosti proti vodě  
s dokonalou prodyšností. Nastavitelné konce nohavic, větrací 
otvory na vnitřní straně stehen, praktické kapsy. Tiché, 
všestranné kalhoty pro různé druhy lovu.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100108

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

LEGACY PRO M
Lovecká bunda s nejkvalitnější membránou.

Exkluzivní kratší bunda vhodná především pro aktivní  
lov je barevně inspirovaná kolekcí Heritage. Bunda  
má nejkvalitnější membránu NEONORDIC® 200 zajišťující 
optimální kombinaci odolnosti proti vodě s dokonalou 
prodyšností. Množství praktických kapes, větrací podpažní 
otvory, odnímatelná kapuce, nastavitelný spodní lem 
umožňují přizpůsobit oděv dle vašich potřeb.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100109

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

LEGACY PRO M
Lovecké kalhoty s nejkvalitnější membránou vhodné  
pro aktivní lov.

Exkluzivní kalhoty pro aktivní lovce vyžadující svobodu 
pohybu jsou barevně inspirované kolekcí Heritage. Kalhoty 
mají nejkvalitnější membránu NEONORDIC® 200 zajišťující 
optimální kombinaci odolnosti proti vodě s dokonalou  
prodyšností. Nastavitelné konce nohavic, větrací otvory  
na vnitřní straně stehen, praktické kapsy.   

NEW
NEW

NEW NEW
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Novinky 
Inovace, tradice a jižní zeměpisné šířky – to vše zahrnují letošní novinky.  
Zde naleznete některé nové produkty, které jsme pro vás v roce 2018 připravili.

Pro/Classic 

Upřednostňujete lov zaměřený na aktivní pohyb nebo jste se našli 

v klasickém tradičním lovu? Rozdělením oděvů na kategorie  

Pro a Classic najdete snadněji přesně to, co hledáte.

Kategorie Pro zahrnuje oděvy sportovního vzhledu zaměřené 

na volnost pohybu a dobré odvětrávání. Bundy jsou kratší  

než klasické modely a oděvy jsou upraveny pro aktivní lov.

Kategorie Classic je určena pro ty z vás, kteří hledají oblečení  

v tradičním volnějším stylu s bundami delšího střihu.

Safari kolekce

Tenká a lehká kolekce určená pro lov a ostatní  

aktivity v teplých klimatických podmínkách.

Objevte Safari kolekci na stránkách 40-43.

Heritage kolekce

Pro rekreační lov i ostatní volnočasové aktivity. 

Heritage kolekce nás zavede zpět k tradicím lovu. 

Klasická škála oděvů v moderní podobě s pečlivě 

navrženými detaily.

Celou kolekci naleznete na stránkách 36-39.

Praktické kapsy 

Telefon, GPS, psí vodítko nebo náhradní rukavice – vše má své 

místo a k tomu je potřeba mít oděvy se správně řešenými 

úložnými kapsami. V loňském roce jsme na základě vašich 

požadavků ve spolupráci s lovci vyvinuli nový systém kapes.  

V letošním roce jsme ho zdokonalili. Nyní má každý oděv  

dokonale promyšlený úložný systém.

Oblékejte se správně 

Abyste maximálně využili všech vlastností oděvů, je nutné je správně 

používat. Bez ohledu na probíhající roční období vždy doporučujeme  

volit princip vrstvení. Pro usnadnění výběru jsme rozdělili všechny 

naše oděvy do tří skupin dle vrstev. Vrstva 1 – základní vrstva, která  

je nejblíže k tělu. Tyto oděvy jsou vyrobeny ze syntetických materiálů 

nebo vlny s maximální prodyšností a schopností odvádět vlhkost.  

Vrstva 2 – tepelná mezivrstva zahrnuje oděvy, které jsou vyrobeny  

z vlny a syntetických materiálů, které zajišťují optimální prodyšnost. 

Vrstva 3 – svrchní vrstva vás chrání před vnějšími faktory, jako je vítr, 

déšť nebo sníh.

Abyste se udrželi v teple a suchu, běžnou součástí vašeho loveckého 

oděvu by měly být vhodné doplňky. Obzvlášť nohy jsou na chlad  

velice citlivé. Kvalitní ponožky a pokrývka hlavy jsou velice důležité 

pro zajištění dostatečného tepelného komfortu.
DESOLVE® Camouflage pro ženy

DESOLVE® revoluční kamufláž je nyní k dispozici i pro ženy. 

Kamufláž DESOLVE® Veil je první z řady, která rozšířila 

nabídku výrobků pro dámy. Lze ji snadno kombinovat  

s doplňky, jako jsou tašky apod. z hlavní nabídky.

Kamufláž DESOLVE® pro ženy naleznete na straně 55.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, dozvíte se o letošních novinkách více.

Novinky
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DESOLVE® Veil
Dokonalá kamufláž do lesa. Řada DESOLVE® Veil používá odstíny zelenohnědé barvy, 

které se běžně vyskytují v severské krajině. DESOLVE® Veil je vysoce kontrastní vzor, 

který rozbije lidskou siluetu a oklame zvířecí oko, takže budete neviditelní na libovolnou 

vzdálenost. Veil je univerzální vzor určený pro různé typy prostředí. Nejlepší uplatnění 

však najde  v zeleni, jako je les nebo otevřená krajina.

Muži
Inovace a tradice při společné spolupráci.

Vždy se snažíme být na špici vývoje v používání nových materiálů. Naše kolekce 
kombinuje nejnovější technologie s klasickým loveckým oděvem. Kvalitní oblečení 
pro všechny typy lovu. 

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100083

Velikost
46-66

Bunda

RIDGE CLASSIC M
Lovecká bunda v nejnovějším kamuflážním vzoru 
DESOLVE® Veil.

Bunda v jedinečné kamufláži vhodná pro většinu 
loveckých aktivit. Delší volný střih, tichý materiál, 
vodě a větruodolná membrána COVERTEX®. Praktické 
kapsy uzpůsobené pro střelce praváky i leváky.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100084 
100202

Velikost
46-66 
D100-D120

Kalhoty

RIDGE CLASSIC M
Lovecké kalhoty v nejnovějším kamuflážním vzoru  
DESOLVE® Veil.

Kalhoty v jedinečném kamuflážním vzoru jsou vyrobeny 
z tichého materiálu s vodě a větruodolnou membránou 
COVERTEX®. Množství praktických kapes, pohodlný střih. 
Kalhoty jsou vhodné pro většinu loveckých aktivit.   

Muži
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Mikina

VEIL HALF-ZIP M
Funkční tričko s dlouhým rukávem  
v kamufláži DESOLVE® Veil.

Tenká a lehká alternativa mikiny  
nebo svetru vhodná pro aktivní lov  
a volnočasové aktivity. Prodyšný,  
rychleschnoucí materiál s krátkým 
zipem u krku.   

Materiál
100% polyester

Kód
100120

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
S-3XL

Vesta

TERRA LIGHT PRO M
Lehká vesta v jedinečném maskovacím 
vzoru.

Velmi teplá vesta v novém maskovacím 
vzoru DESOLVE® Veil, který využívá 
nejmodernější poznatky o vidění zvěře, 
je velice lehká a skladná. Oboustranná 
vesta s praktickými kapsami má slim 
střih a je vhodnou vrstvou pod bundu 
pro dokonalý tepelný komfort.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester

Kód
100119

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
S-3XL

Více o DESOLVE® příslušenství na stranách 68-76.

NEWNEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire, 
710 DESOLVE® Veil/Fire

Kód
100057

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE PRO M
Kratší bunda v novém kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Kratší bunda obzvlášť vhodná pro aktivní lov je vyrobena 
z tichého materiálu s vodě a větruodolnou membránou 
COVERTEX®. Množství praktických kapes je uzpůsobeno 
pro střelce leváky i praváky. Užší fit střih.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Kód
100077

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE PRO M
Populární anorak v novém kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Tichá prodloužená bunda v novém kamuflážním vzoru 
DESOLVE® s fit střihem. Postranní zipy pro snadné 
oblékání, speciální kapsy, nastavitelná délka. COVERTEX® 
membrána pro kvalitní ochranu proti větru a vodě.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil, 710 DESOLVE® Veil/Fire

Kód
100058 
100203

Velikost
46-60 
148-156

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

RIDGE PRO M
Pohodlné kalhoty fit střihu v novém kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Kalhoty s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX® mají 
množství praktických kapes, fit střih. Kalhoty jsou vhodné  
pro většinu loveckých aktivit, zejména pro aktivní lov.   

Tričko

VEIL T-SHIRT M
Funkční tričko s krátkým rukávem 
v kamufláži DESOLVE® Veil.

Tričko je z rychleschnoucího a prodyš-
ného materiálu. Vhodná náhrada spod-
ního prádla pro náročný aktivní lov.   

Materiál
100% polyester

Kód
100121

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
S-3XL

MužiMuži
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DESOLVE® Fire™
Viditelné pro lidi – neviditelné pro zvěř. DESOLVE® Fire™ je stejně jako ostatní DESOLVE® 

vzory navržen tak, aby oklamal zrak zvířete. Vnímání barev u zvěře lze přirovnat  

k barvosleposti, kdy odstíny červené a zelené jsou pro ni obzvlášť obtížně rozeznatelné. 

Díky DESOLVE® Fire™ budete dobře viditelní pro své lovecké kolegy, ale v očích zvířete ne.

NEW NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil, 
710 DESOLVE® Veil/Fire

Kód
100057

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE PRO M
Kratší bunda v novém kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Kratší bunda obzvlášť vhodná pro aktivní lov je vyrobena 
z tichého materiálu s vodě a větruodolnou membránou 
COVERTEX®. Množství praktických kapes je uzpůsobeno 
pro střelce leváky i praváky. Užší fit střih.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil

Kód
100077

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE PRO M
Populární anorak v novém kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Tichá prodloužená bunda v novém kamuflážním vzoru 
DESOLVE® s fit střihem. Postranní zipy pro snadné 
oblékání, speciální kapsy, nastavitelná délka. COVERTEX® 
membrána pro kvalitní ochranu proti větru a vodě.   

MužiMuži
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Více o DESOLVE® příslušenství na stranách 68-76.

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire

Kód
100127

Velikost
XS-5XL

Vesta

FIRE DOG HANDLER VEST M
Vesta pro psovody v novém reflexním kamuflážním vzoru 
s praktickými detaily pro lov se psy.

Lehká vesta ve vzoru DESOLVE® Fire™ je ušita z tichého 
materiálu. Vesta má mnoho chytrých doplňků, množství 
praktických kapes včetně prostorné zadní kapsy pro 
vodítko a kapsy vhodné jak pro praváky tak i pro leváky.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
710 DESOLVE® Veil/Fire, 410 DESOLVE® Veil

Kód
100058

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

RIDGE PRO M
Pohodlné kalhoty fit střihu v novém kamuflážním  
vzoru DESOLVE®.

Kalhoty s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX® 
mají množství praktických kapes, fit střih. Kalhoty jsou 
vhodné pro většinu loveckých aktivit, zejména pro  
aktivní lov.   

Bunda

UMA FIRE REVERSIBLE M
Oboustranná bunda v jedinečném  
maskovacím vzoru DESOLVE®.

Oboustranná fleecová bunda s větru 
a voděodolnou membránou WINDBREA-
KER® je lehká a příjemná. Vhodná jako  
svrchní vrstva do teplejších dnů nebo  
vrstva střední do chladných podmínek. 
Barevné provedení – zelená (420)  
a oranžová (560).

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Vnitřní: 100% polyester

Kód
100128

Barva
560 DESOLVE® Fire

Velikost
S-3XL

MužiMuži

Sledujte nás
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DESOLVE® Zero
Kamufláž do chladného prostředí. Stát se neviditelným pro zvěř v zimních 

podmínkách vyžaduje více než bílé oblečení a bílou kamufláž. DESOLVE® Zero 

vám poskytne kamuflážní vzor, díky kterému bude silueta vašeho těla pro zvěř 

neviditelná. Vzor je ideální pro použití na částečně nebo úplně zasněžených polích 

a stává se dokonalou kamufláží pro lov v náročných zimních podmínkách.

Více o DESOLVE® příslušenství na stranách 68-76.

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100049

Velikost
S-5XL

Dostupné od September 15, 2018

Kamuflážní set

RIDGE ZERO COVERSET M
Lehký lovecký oděv v kamuflážním vzoru DESOLVE® Zero.

Kamuflážní set v provedení DESOLVE® Zero je vyroben 
z lehkého, pružného materiálu s vynikající prodyšností. 
Odnímatelná kapuce, pružné manžety rukávů  
a nastavitelné konce nohavic. Chytrý systém kapes, 
včetně rádiové.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100129

Velikost
46-60

Bunda

RIDGE ZERO CLASSIC M
Delší bunda v nejnovějším maskovacím vzoru do zimních 
podmínek.

Bunda v moderním kamuflážním vzoru DESOLVE® Zero 
je vhodná do zimních i arktických nebo vysokohorských 
podmínek pro lov v nízkých teplotách. Bunda má mnoho 
chytrých detailů, díky kterým je vhodná i pro lov ptáků, 
množství praktických kapes uzpůsobených pro praváky  
i leváky, vodě a větru odolnou membránu COVERTEX®.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100130

Velikost
46-60

Kalhoty

RIDGE ZERO CLASSIC M
Kalhoty s náprsenkou ve vzoru DESOLVE® Zero.

Kamuflážní vzor je určen pro lov v zimních i arktických nebo 
vysokohorských podmínkách. Kalhoty mají pohodlný střih 
se šlemi, vyvýšený pas, vodě a větruodolnou membránu 
COVERTEX®.   

MužiMuži
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Crest
Měkký a tichý lovecký set s detaily ze semiše. Klasický lovecký set v moderním 

designu s atraktivním volnějším střihem. K dispozici tenčí provedení nebo teplejší 

pro chladné dny.

NEW
NEW

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 95% polyester 
Vnější: 5% spandex 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
414 Green

Kód
100029

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

CREST LIGHT CLASSIC M
Klasická lovecká bunda z příjemného materiálu se se-
mišovými detaily.

Bunda delšího střihu z příjemného materiálu s vodě a 
větruodolnou membránou COVERTEX®. Nastavitelný 
pas, odnímatelná kapuce, semišové zpevňující prvky 
na loktech, ramenou a kapsách. Chytrý systém kapes 
včetně velké zádové.   

Kalhoty

CREST LIGHT CLASSIC M
Klasické lovecké kalhoty z příjemného  
materiálu se semišovými detaily.

Pohodlné lovecké kalhoty s vodě  
a větruodolnou membránou COVERTEX®. 
Semišové detaily a nastavitelné manžety 
nohavic, množství praktických kapes.   

Materiál
Vnější: 95% polyester 
Vnější: 5% spandex 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100030 
100113

Barva
414 Green

Velikost
46-66 
D96-D128

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

CREST THERMO  
CLASSIC M
Lovecké kalhoty s podšívkou pro lov 
v chladnějších podmínkách.

Teplé kalhoty v klasickém volném 
střihu. Příjemný materiál, semišové 
detaily, vodě a větruodolná membrána 
COVERTEX®. Praktické postranní 
kapsy, nastavitelné pásky manžet 
nohavic.   

Materiál
Vnější: 95% polyester 
Vnější: 5% spandex 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100051

Barva
414 Green

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Materiál
Vnější: 95% polyester 
Vnější: 5% spandex 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
414 Green

Kód
100050

Velikost
46-66

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

CREST THERMO CLASSIC M
Teplá lovecká bunda z příjemného materiálu  
se semišovými detaily.

Stylová lovecká bunda s podšívkou, vhodná pro  
lov v chladnějších podmínkách. Vodě a větruodolná 
membrána COVERTEX®, množství praktických 
kapes, odnímatelná kapuce. Volnější střih  
s nastavitelným pasem a spodním lemem.   

MužiMuži
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Materiál
96% polyester 
4% spandex

Barva
420 Green, 903 Grey

Kód
100073

Velikost
S-3XL

Mikina

ULTRA LIGHT ZIP M
Lehká a pohodlná mikina.

Tenká a zároveň teplá mikina s krátkým zipem u krku 
je vyrobena z pružného materiálu. Mikina je vhodná pro 
všechny typy lovu, obzvlášť pro lov aktivní. Doporučujeme 
jako svrchní vrstvu do teplejších dnů nebo jako vrstvu 
střední pro dny chladnější. Manžety rukávů mají otvory 
pro palce, k dostání je ve dvou barevných odstínech.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100039

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

ULTRA LIGHT PRO ANORAK M
Anorak z tichého, lehkého materiálu.

Populární všestranná bunda v novém stylu s vylepšeným 
střihem. Postranní zipy pro snadné oblékání, velká přední 
kapsa a neoprénové stažitelné pásky rukávů. COVERTEX® 
membrána pro kvalitní ochranu proti větru a vodě.   

Ultra Light
Pro aktivní lov a volný čas. Oděv z tichého materiálu s užším střihem je ideální pro náročný  

aktivní lov. Prodyšná membrána COVERTEX® vás udrží v suchu po celou dobu lovu.  

V řadě Ultra Light naleznete i náš populární anorak.

NEW

NEW

NEW NEW NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100040

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

ULTRA LIGHT PRO M
Lehká bunda z tichého materiálu.

Kratší bunda z pružného materiálu ideální pro aktivní lov. 
Velké praktické kapsy, nastavitelné manžety z neoprenu, 
vodě a větruodolná membrána COVERTEX®. V novém stylu 
s vylepšeným střihem.   

Kalhoty

ULTRA LIGHT PRO M
Lehké kalhoty z pružného a tichého 
materiálu.

V novém stylu s vylepšeným střihem. 
Vytvarované nohavice pro neome-
zený pohyb, nastavitelné manžety, 
postranní ventilace, vodě a větruodolná 
membrána COVERTEX®. Vhodné pro 
aktivní lov i volný čas.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100041

Barva
420 Green

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

ULTRA LIGHT M
Lehká, pohodlná mikina s celopropí-
nacím zipem.

Teplá a zároveň tenká mikina z pruž-
ného materiálu s celopropínacím zipem 
má rukávy ukončeny otvory pro palce. 
Ideální střední vrstva kombinovaná  
s funkčními oděvy pro dny chladnější 
nebo svrchní vrstva do teplejších dnů. 
Vhodná pro všechny typy lovu, zejmé-
na lov aktivní.   

Materiál
Vnější: 96% polyester 
Vnější: 4% spandex

Kód
100014

Barva
400 Green

Velikost
S-3XL

Vesta

ULTRA LIGHT M
Lehká a pohodlná vesta.

Teplá vesta s celopropínacím zipem 
je vyrobena z příjemného pružného 
materiálu. Ideální střední vrstva 
kombinovaná s funkčními oděvy pro 
dny chladnější nebo svrchní vrstva do 
teplejších dnů. Vhodná pro všechny 
typy lovu, zejména lov aktivní.   

Materiál
Vnější: 96% polyester 
Vnější: 4% spandex

Kód
100015

Barva
400 Green

Velikost
S-3XL

MužiMuži
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Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green, 560 DESOLVE® Fire

Kód
100027 
100111 
100112

Velikost
46-60 
D96-D128 
150-156

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

PROTECTION PRO M
Ochranné kalhoty pro maximální bezpečnost při lovu černé zvěře.

Kalhoty vysoké kvality jsou vyrobeny z materiálů poskytující 
maximální ochranu při lovu černé zvěře. Odolný materiál 
chrání před průnikem zbraní černé zvěře a zároveň zamezuje 
opotřebení kalhot při pohybu v těžce přístupném terénu.  
V nejzranitelnějších částech jsou kalhoty vyztuženy materiály 
CONPIERCE® a Vectran™. Kalhoty mají nejkvalitnější membránu 
NEONORDIC® 200, která optimálně kombinuje odolnost proti 
vlhkosti s prodyšností. Vyvýšený pas s pružnými prvky v zadní 
části, množství praktických kapes, knoflíky pro šle, stažitelné 
manžety nohavic. Tyto ochranné kalhoty splňují normy  
DIN EN ISO 13688: 2013, (EU) 2016/425.

HIGH VISIBILITY 
CLOTHING 
EN ISO 20471:2013

Více o příslušenství na straně 71.

Protection/Dog Handler
Odolné oděvy poskytující excelentní ochranu se zachováním svobody pohybu. Dokonalé 

vybavení pro psovoda. Oblíbené ochranné kalhoty Protection nabízí dostatečnou ochranu 

při střetu se zbraněmi černé zvěře, zároveň jsou odolné vůči opotřebení při pohybu v těžkém 

terénu. Nohavice jsou vyrobeny z materiálu CONPIERCE® Stabproof, z vnější strany na extra 

namáhaných místech jsou zesíleny materiálem Vectran™. Membrána NEONORDIC® 200  

zajišťuje odolnost proti vodě a větru. Dog Handler Jacket ochranná bunda pro psovoda byla 

vyvinuta s profesionálními psovody. Je certifikovaná z hlediska bezpečné viditelnosti.

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
551 Orange

Kód
100132

Velikost
S-3XL

Bunda

DOG HANDLER JACKET NICCO M
Praktická a funkční bunda pro psovody.

Detaily, materiál i funkční řešení byly použity s ohledem  
na maximální pohodlí psovoda. Flexibilní, pevná bunda  
v reflexním provedení splňuje požadavky pro použití ve všech 
klimatických podmínkách. Design a umístění reflexních pásků 
podléhá certifikaci ČSN EN ISO 20471 – z roku 2013. Membrána 
COVERTEX® poskytuje ochranu před vodou a větrem. Bunda 
má odnímatelné rukávy, množství praktických kapes pro nůž, 
vysílačku, dalekohled a další potřeby. Bunda byla vyvinuta  
v úzké spolupráci s profesionálními psovody.   

MužiMuži
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Axton
Jedinečné oblečení v klasickém designu. Axton je řada 

vynikajících všestranných oděvů s kvalitním střihem  

a membránou COVERTEX® s dokonalou prodyšností.  

Bundy i kalhoty mají spoustu praktických kapes.

Bull
Lovecká klasika z pravé kůže. Klasická vesta pohodlného 

střihu a kalhoty z kvalitní, pevné kůže. Novinkou tohoto 

roku je odolná kožená zástěra.
NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100085

Velikost
46-60

Bunda

AXTON CLASSIC M
Tichá lovecká bunda v klasickém designu.

Lehká, tenká bunda s COVERTEX® membránou je odolná proti 
větru a vodě. Praktické kapsy, voděodolné zipy, nastavitelné 
manžety z neoprenu, odnímatelná kapuce a odvětrávání  
v podpaží poskytnou dostatečný komfort při nošení. Bunda 
nabízí nový design kapes a přináší nové možnosti úložných 
prostor.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100086

Velikost
C46-C60

Kalhoty

AXTON CLASSIC M
Tiché lovecké kalhoty v klasickém designu.

Vynikajicí všestranné kalhoty z lehkého, tichého materiálu. 
Vodě a větruodolná membrána COVERTEX®, vyvýšený sed, 
knoflíky pro uchycení šlí, prostorné kapsy. Spodní části  
nohavic se stahovacími pásky na utažení kolem bot.   

Vesta

BULL LEATHER M
Kvalitní kožená vesta.

Klasická kožená vesta z kvalitní kůže 
s mnoha kapsami na zip. Má příjemnou 
podšívku s malou kapsičkou.   

Materiál
Vnější: 100% kůže 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100135

Barva
200 Brown

Velikost
S-4XL

Kalhoty

BULL LEATHER M
Stylové kalhoty z koziny.

Klasické kalhoty z pravé kůže  
s velkým množstvím praktických  
kapes. Všechny kapsy mají patky  
s pogumovanými druky. Kalhoty se 
dodávají v neukončené délce (+ 10cm). 

Materiál
Vnější: 100% kůže 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100136

Barva
200 Brown

Velikost
C46-C60

Doplňky

BULL APRON
Praktická zástěra z odolné kůže.

Řeznická zástěra z odolné buvolí kůže  
s dlouhými uvazovacími pásky a nasta- 
vitelným nákrčním páskem. Hladký 
povrch pro snadnou údržbu. Ideální pro 
lovecké akce nebo grilování.   

Materiál
Vnější: 100% kůže 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100018

Barva
200 Brown

Velikost
One size

MužiMuži
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Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% polyester

Barva
204 Brown

Kód
100052

Velikost
46-60

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

VIST LODEN PRO M
Lehká bunda z tichého lodenu.

Krátká bunda s praktickými detaily poskytující volnost pohybu. 
Několik kapes, nastavitelné manžety rukávů a stažitelný spodní 
lem. Lze prát v pračce při 30°C, program na vlnu.   

Vist Loden
Klasický lovecký oděv z tichého materiálu Lodenu. Vist Loden představuje 

funkční snadno udržovatelné oděvy z příjemné vlněné látky, která udržuje 

teplo i ve vlhkém počasí. Bunda je dostupná ve dvou variantách – s kratším 

nebo klasickým delším střihem.

NEW

NEW

Bunda

VIST LODEN PRO M
Bunda kratšího střihu z tichého lodenu.

Lehká bunda sportovního vzhledu má 
pružné manžety, v rukávech síťovanou 
podšívku, praktické kapsy a kapuci. 
Bundu lze prát v pračce na 30°C  
– program na vlnu.   

Materiál
80% vlna 
20% polyester

Kód
100138

Barva
204 Brown

Velikost
C46-C60

Bunda

VIST LODEN CLASSIC M
Bunda z klasického tichého lodenu  
v moderním provedení.

Prodloužená bunda ve stylu „parka“ 
má pohodlný střih, mnoho funkčních 
detailů, odepínací kapuci, množství 
praktických kapes (velké úložné, teplé 
kapsy, radiokapsu) a síťovanou podšív-
ku. Bundu lze prát v pračce na 30°C  
– program na vlnu.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100137

Barva
204 Brown

Velikost
C46-C60

Kalhoty

VIST LODEN M
Lovecké kalhoty z lehkého a tichého 
lodenu.

Pohodlné kalhoty z lodenu jsou na 
namáhaných místech kombinované 
s odolným materiálem CORDURA®. 
Díky pružným prvkům a tvarovaným 
kolenům jsou velice pohodlné. Konce no-
havic jsou ukončeny páskem pro stažení 
kolem bot, vyvýšený sed má knoflíky 
pro šle. Kalhoty lze prát v pračce na 30°C 
– program na vlnu.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% polyester 
Zpevnění: 100% nylon 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100139

Barva
204 Brown

Velikost
C46-C60

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Barva
414 Green

Kód
100140

Velikost
S-4XL

Vesta

TERRA M
Klasická prošívaná vesta pro lovecké aktivity.

Vynikající lovecká vesta je vyrobena z micra, které je čás-
tečně voděodolné. Má radio kapsu a kapsy na zip.   

Materiál
Vnější: 65% polyester 
Vnější: 35% bavlna

Barva
200 Brown

Kód
100142

Velikost
XS-3XL

Vesta

CLAY M
Síťovaná střelecká vesta s extra ochranou ramen.

Vesta z měkké síťoviny s povrchovou úpravou má přední 
odnímatelné polstrování, extra vyztužené ramenní 
části, množství praktických kapes, včetně velké zádové. 
Střelecká vesta má pohodlný střih, nastavitelný pas.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100141

Velikost
M-3XL

Vesta

TERRA LIGHT M
Lehká a teplá oboustranná vesta.

Velmi příjemná, praktická a teplá oboustranná vesta s jednou 
reflexní (barva 551) stranou, se dá snadno sbalit do každého 
batohu. Má několik kapes na zip a radio kapsu.   

MužiMuži
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Materiál
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100036

Velikost
S- 3XL

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

1919 BLAZER M
Stylové sako z klasických materiálů.

Klasické tvídové sako z teplé ovčí vlny s měkkou podšívkou. 
Pečlivě navržený elegantní střih, klasické detaily a límec  
z manšestru, praktické kapsy. Dokonalý oděv pro elegantní 
lovecký vzhled.   

Více o příslušenství na stranách 68 a 75.

Heritage
Stylový oděv v klasickém káru je určený pro rekreační lov i volný čas.

Úplně nová kolekce Heritage nás zavede zpět k tradicím lovu. Díky excelentnímu  
střihu, pečlivě navrženým detailům i elegantním doplňkům vám dodá dokonalý styl.

NEW

NEW

Materiál
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100037

Velikost
S- 4XL

Dostupné od July 30, 2018

Vesta

1919 VEST
Tradiční lovecká vesta.

Tvídová vesta s polyesterovou podšívkou. Pečlivě 
navržené detaily pro klasický vzhled, zip a praktické 
kapsy na přední straně. Dokonalá kombinace  
s tvídovým sakem 1919 Blazer.   

Muži

Sledujte nás
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NEW

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green

Kód
100035

Velikost
S- 3XL

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

BANBURY M
Prošívaná bunda v elegantním loveckém stylu.

Tradiční větruodolná bunda pohodlné střihu pro snadný 
pohyb a maximální komfort. Podšívka, praktické kapsy.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
103 O»-white

Kód
100070

Velikost
S-3XL

Dostupné od July 30, 2018

Košile

STEVEN CLASSIC M
Klasická outdoorová košile.

Přední náprsní kapsy s patkami a límeček na knoflíčky.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon

Barva
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 904 Charcoal

Kód
100012

Velikost
S-3XL

Mikina

HARRY M
Klasický svetr s drobnými detaily.

Tradiční lovecký svetr z ovčí vlny s detaily v podobě  
loketních nášivek a drobného loga na hrudi. Pružný lem  
u krku, rukávů i ve spodní části svetru usnadňují oblékání. 
K dispozici v několika barvách.   

MužiMuži
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Safari
Pro lov v teplých zeměpisných šířkách.

V nové kolekci Safari naleznete oděvy pro lov v teplém, exotickém podnebí.  
Oděvy jsou lehké a tenké, navržené pro maximální pohodlí a snadný pohyb.

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 80% bavlna 
Vnější: 20% polyester

Barva
400 Green, 140 Beige

Kód
100001

Velikost
46-60

Kalhoty

FABI M
Lehké kalhoty pro lov i v jižních zeměpisných šířkách

Zip-o» kalhoty lze snadno přeměnit na praktické šortky. 
Kalhoty z chladivé směsi kvalitní bavlny a polyesteru jsou 
ideální i pro lov v suchém, tropickém klimatu. Praktické 
kapsy nabízí dostatek úložného prostoru. Příjemné kalhoty 
proti slunci a větru.   

Materiál
Vnější: 80% bavlna 
Vnější: 20% polyester 
Podšívka: 80% polyester 
Podšívka: 20% bavlna

Barva
400 Green, 140 Beige

Kód
100003

Velikost
46-60

Bunda

MANANGA M
Lehká lovecká bunda z příjemné směsi bavlny 
a polyesteru.

Tenká podšívka, v pase a v dolním lemu 
šňůrka na stažení. Bunda má pohodlný 
volnější střih pro neomezený pohyb, spoustu 
praktických kapes. Dokonalá ochrana proti 
slunci a větru.   

Muži
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NEW

NEW

NEW
NEWKošile

AAMIR M
Trendy košile, která chrání před  
slunečními paprsky.

Košile s dlouhým rukávem z chladivé 
směsi bavlny a polyesteru má množství 
praktických kapes, včetně dvou  
na rukávech. Vhodná i do jižních 
zeměpisných šířek.   

Materiál
Vnější: 80% bavlna 
Vnější: 20% polyester

Kód
100005

Barva
140 Beige, 400 Green

Velikost
S-4XL

Vesta

KENYA VEST M
Lovecká vesta pro lov v suchém a teplém 
počasí.

Lehká vesta s velkým množstvím  
praktických kapes má tenké polstrování 
a zesílení na ramenou pro dokonalý  
komfort, volný střih s nastavitelným 
pasem. Vesta je vyrobena ze směsi 
kvalitní bavlny a polyesteru se speciální 
povrchovou úpravou.   

Materiál
Vnější: 80% bavlna 
Vnější: 20% polyester

Kód
100002

Barva
400 Green, 140 Beige

Velikost
S-4XL

Dostupné od May 15, 2018

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
400 Green, 140 Beige

Kód
100006

Velikost
S-3XL

Tričko

OAKES M
Pohodlné triko z odolného materiálu.

Příjemné triko ze 100% bavlny s drobným logem na levé 
straně hrudníku. Ideální materiál pro lov v teplých krajích. 
K dispozici dvě barevné varianty.   

Materiál
Vnější: 80% bavlna 
Vnější: 20% polyester

Barva
140 Beige, 400 Green

Kód
100004

Velikost
46-60

Dostupné od May 15, 2018

Kalhoty

MARUF M
Pohodlné šortky do teplých dnů.

Lehké šortky z příjemné směsi bavlny a polyesteru mají 
pohodlný střih. Množství praktických kapes poskytuje 
dostatek úložného prostoru. Vhodné pro lov i v jižních 
zeměpisných šířkách.   

MužiMuži
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Kalhoty

ELK STRETCH M
Lehké kalhoty z elastického materiálu 
vhodné pro aktivní lov a volný čas.

Pohodlné kalhoty s postranními kap-
sami jsou díky použitému pružnému 
materiálu skvělou volbou pro aktivní 
lov.   

Materiál
Vnější: 97% bavlna 
Vnější: 3% spandex

Kód
100146

Barva
401 Green

Velikost
C46-C60

Kalhoty
Pro lov a volný čas strávený v lese nebo v otevřeném terénu. 
Náš široký sortiment kalhot nabízí lehčí typy zaměřené  

na dobré odvětrávání a neomezené možnosti pohybu,  

i odolné kalhoty v klasickém stylu. Které si vyberete?

Vesta

WOLVERINE M
Lehká vesta s řadou multifunkčních 
kapes.

Vesta s lehkou síťovanou podšívkou má 
několik praktických kapes, strečové  
části po stranách. Na zádech v oblasti 
ramen je praktické odvětrávání. Vesta  
je vhodná nejen pro lovecké aktivity.   

Materiál
Vnější: 55% bavlna 
Vnější: 45% polyester 
Strečové části: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100100

Barva
200 Brown, 420 Green

Velikost
S-3XL

Kalhoty

WOLVERINE M
Elegantní kalhoty moderního střihu.

Pohodlné kalhoty vhodné i pro  
společenská setkání mají klasické 
kapsy, strečové části v rozkroku  
a v oblasti kolen.   

Materiál
55% bavlna 
45% polyester 
Strečové části: 100% polyester

Kód
100101

Barva
200 Brown, 420 Green

Velikost
C46-C58

Kalhoty

WOMBAT M
Odolné kalhoty s dobrým odvětráváním.

Kalhoty jsou vhodné pro lov, turistiku  
i volný čas. Speciálně vytvarovaná 
kolena a strečová část v pase a v roz-
kroku poskytují neomezenou volnost 
pohybu. Kalhoty mají  postranní  
odvětrávání, množství praktických 
kapes a pásky na stažení nohavic.   

Materiál
Vnější: 70% bavlna 
Vnější: 30% nylon 
Strečové části: 100% polyester

Kód
100145

Barva
400 Green

Velikost
C46-C58

Kalhoty

ELK LEATHER M
Speciální lovecké kalhoty z moleskinu 
a kůže.

Nezničitelné kalhoty pohodlného 
střihu z moleskinu mají sed a celý 
přední díl nohavic zpevněn pravou 
kůží, vytvarovaná kolena, vyvýšený 
sed s knoflíky pro šle, dvě běžné šikmé 
kapsy a jednu zadní kapsu na zip.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna 
Zpevnění: 100% kůže

Kód
100147 
100148 
100149

Barva
420 Green

Velikost
C46-C62 
C148-C156 
D96-D128

MužiMuži

Kalhoty

LYNX M
Lehké kalhoty fit střihu pro lov  
a volný čas.

Kalhoty pro lov a volný čas. Strečové 
části v rozkroku a vytvarovaná kolena 
zaručují dokonalé pohodlí a flexibilitu. 
Čtyři kapsy a větrací otvory na zip.   

Materiál
Vnější: 65% polyester 
Vnější: 35% bavlna 
Strečové části: 100% polyester

Kód
100143 

100144

Barva
950 Black, 140 Beige, 
200 Brown
200 Brown

Velikost
C46-C58
 
D100-D116
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Mikina

KYLE M
Voděodolný svetr s krátkým zipem.

Teplý svetr z hřejivé vlny se stojáčkem 
ke krku na zip má univerzální použití. 
Ideální jako střední vrstva v kombinaci 
s funkčními oděvy pro dny chladnější 
nebo jako svrchní vrstva do pěkného 
počasí.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon

Kód
100013

Barva
200 Brown, 400 Green

Velikost
S-3XL

Materiál
100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100153

Velikost
S-4XL

Košile

ISAC M
Lehká košile z teplého fleecu pro aktivní lov a volný čas.

Košile se dvěma náprsními kapsami je vyrobena z prodyš-
ného, rychleschnoucího materiálu. Celopropínací zip.   

Bunda

UMA M
Bundomikina pro lov a volný čas.

Tichá a větru odolná bunda s membránou WINDBREAKER® 
má množství praktických kapes.   

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Vnitřní: 100% polyester

Kód
100150

Barva
407 Green

Velikost
S-3XL

Bunda

TORNE 2.0 FLEECE M
Lehká a teplá bundomikina pro lov a volný čas.

Bundomikina z teplého a prodyšného fleecu je na ramenou 
vyztužena semišovým materiálem. Mikina je také vhodná 
jako druhá vrstva pod bundu.   

Materiál
100% polyester

Kód
100151

Barva
407 Green

Velikost
S-3XL

NEW

NEW

NEW NEW

Vesta

TORNE 2.0 FLEECE M
Teplá vesta pro lov a volný čas.

Nová verze nejprodávanější fleecové vesty. Vesta je 
pohodlná a prodyšná, vhodná jako extra teplá vrstva 
pod bundu. Ramena má zpevněna semišem.   

Materiál
100% polyester

Kód
100152

Barva
407 Green

Velikost
S-3XL

Mikina

DEREK M
Teplý svetr se semišovými detaily.

Svetr z teplé vlny s kulatým výstřihem 
ke krku a semišovými detaily  
na ramenou.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon

Kód
100034

Barva
413 Green

Velikost
S-3XL

Dostupné od July 30, 2018

Mikina

BRAD M
Vlněný svetr odolný proti vodě a větru.

Teplý svetr s membránou WINDBREA-
KER® poskytující vysokou ochranu proti 
větru a vodě. Univerzální použití jako 
střední vrstva v kombinaci s funkčními 
oděvy pro chladnější dny nebo vrstva 
svrchní do dnů teplejších.   

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon 
Vnitřní: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan

Kód
100066

Barva
200 Brown, 413 Green

Velikost
S-4XL

Dostupné od July 30, 2018

MužiMuži

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon

Barva
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 904 Charcoal

Kód
100012

Velikost
S-3XL

Mikina

HARRY M
Klasický svetr s drobnými detaily.

Tradiční lovecký svetr z ovčí vlny s detaily v podobě 
loketních nášivek a drobného loga na hrudi. Pružný 
lem u krku, rukávů i ve spodní části svetru usnadňují 
oblékání. K dispozici v několika barvách.   

Sledujte nás
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NEW

NEW

NEW NEW

Materiál
Vnější: 60% bavlna 
Vnější: 40% polyester

Barva
420 Green

Kód
100155

Velikost
S-3XL

Mikina

VEIL FULL-ZIP HOOD M
Pohodlná mikina s kapucí pro lov a volný čas.

Celopropínací zip, dvě boční kapsy.   

Materiál
Vnější: 60% bavlna 
Vnější: 40% polyester

Barva
400 Green

Kód
100008

Velikost
S-3XL

Mikina

ARVID M
Pohodlná mikina s vyšším stojáčkem.

Teplá pohodlná mikina s prošívanými detaily a praktickým 
zipem ke krku má pružné manžety rukávů a spodní lem. 
Ideální pro veškeré volnočasové aktivity.   

Materiál
Vnější: 60% bavlna 
Vnější: 40% polyester

Barva
400 Green

Kód
100011

Velikost
S-3XL

Mikina

OSCAR M
Pohodlná mikina pro aktivní odpočinek.

Teplá mikina ze směsi bavlny a poylesteru s výrazným 
potiskem na přední straně. Kulatý výstřih, pružné manžety 
rukávů a dolní lem. Ideální pro veškeré volnočasové aktivity.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
400 Green, 505 Red

Kód
100007

Velikost
S-3XL

Tričko

ANTON M
Polo triko z příjemné bavlny.

Polokošile s krátkým rukávem s loveckým potiskem 
na levé straně a kontrastními proužky na límci a lemu 
rukávů. Vyrobena z vysoce kvalitní, prodyšné, pevné 
bavlny. K dispozici ve dvou barevných variantách.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
400 Green, 505 Red

Kód
100009

Velikost
S-3XL

Tričko

HANS M
Pohodlné tričko pro aktivní odpočinek.

Tričko volnějšího střihu s výrazným potiskem na 
přední straně je vyrobeno ze 100% kvalitní bavlny. 
K dispozici ve dvou barevných provedeních.   

MužiMuži
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Materiál
100% bavlna

Barva
400 Green

Kód
100158

Velikost
S-3XL

Košile

BRIAN M
Flanelová košile pro každou příležitost.

Košile s jednou náprsní kapsou a detaily z manšestru 
na límci a manžetách rukávů.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna 
Podšívka: 100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100019

Velikost
S-3XL

Dostupné od July 30, 2018

Košile

RICHARD CLASSIC M
Podšitá flanelová košile pro veškeré outdoorové aktivity.

Stylová košile s dlouhým rukávem z kvalitního flanelu 
s jemnou síťovanou podšívkou.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
420 Green

Kód
100064

Velikost
S-5XL

Dostupné od July 30, 2018

Košile

PETER CLASSIC M
Košile se dvěmi náprsními kapsami.

Exkluzivní outdoorová košile z vysoce kvalitní bavlny. 
Klasický střih, dvě náprsní kapsy, límeček na knoflíčky.   

NEW

NEW

NEW NEW

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
200 Brown, 503 Red

Kód
100068

Velikost
S-3XL

Dostupné od July 30, 2018

Košile

ANDY CLASSIC M
Klasická bavlněná outdoorová košile.

Přední náprsní kapsy, klasický střih a límeček na knoflíčky.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
103 O»-white

Kód
100070

Velikost
S-3XL

Dostupné od July 30, 2018

Košile

STEVEN CLASSIC M
Klasická outdoorová košile.

Přední náprsní kapsy s patkami a límeček na knoflíčky.   

Materiál
100% bavlna

Barva
200 Brown

Kód
100156

Velikost
S-4XL

Košile

ALVAR M
Košile pro lov a volný čas z tenké bavlny v klasickém provedení.

Náprsní kapsa na zip, límeček na knoflíčky.   

Materiál
Vnější: 100% bavlna 
Podšívka: 100% bavlna

Barva
400 Green

Kód
100160

Velikost
S-3XL

Košile

PERRY M
Flanelová košile nejen pro volný čas s podšívkou.

Košile má dvě náprsní kapsy s patkami, zapínání je na druky 
a lem límce je z příjemného moleskinu. Vzdušná síťovaná 
bavlněná podšívka není v rukávech.   

Materiál
100% bavlna

Barva
500 Red

Kód
100159

Velikost
S-4XL

Košile

AXEL M
Flanelová košile s detaily z moleskinu.

Prostorné náprsní kapsy s patkami a detaily z moleskinu 
na límci, kapsách a manžetách rukávů.   

MužiMuži
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Kamuflážní set

MOSQUITO EURO  
CAMO M
Dokonalá ochrana proti komárům.

Protikomáří set je vyroben ze 100% 
polyesterové micro látky. Kapuce  
se síťovou ochranou přes obličej,  
stahovací šňůrky, rukávy a kalhoty  
do gumy.   

Materiál
100% polyester

Kód
100166

Barva
802 Camouflage

Velikost
S-3XL

Set do deště

HURON M
Praktický set do deště.

Set do deště tvoří plášť s celopropí-
nacím zipem krytým légou a pohodlné 
kalhoty s pružným pasem a staho-
vacími pásky okolo bot. Vyroben  
z pružného a voděodolného PU.   

Materiál
Vnější: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100161

Barva
400 Green

Velikost
S-3XL

Bunda

HURON M
Prostorné pončo do deště.

Pončo s teplým fleecovým rukávníkem 
a stažitelnou kapucí je vyrobeno 
z pružného a voděodolného PU. Na 
předním dílu je přehoz pro částečnou 
ochranu zbraně proti dešti.   

Materiál
Vnější: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100162

Barva
400 Green

Velikost
M/L,  
XL/2XL

Bunda

WOOD™ LEAF CAMO
Pončo z 3D kamufláže pro dokonalé  
splynutí s přírodou.

Lehké pončo z tenké síťoviny s 3D 
WOOD™ kamuflážním vzorem. Kapuce 
má stahovací šňůrku. Na vnitřní straně 
je síťovaná kapsa se zipem, do které se 
pončo snadno poskládá. Vznikne malý 
balíček s popruhem na nošení.   

Materiál
100% polyester

Kód
100163

Barva
801 Camouflage

Velikost
One size

Overal

REALTREE AP®
Ideální řešení pro chladné večery  
strávené na čekané.

Lehká a teplá kombinéza pro chladné 
večery s membránou COVERTEX® je  
vyrobena z jemného micra. Podšívka je  
z příjemného materiálu a vnitřní izolační 
vrstva z vatelínu. Množství praktických 
kapes, lokty a kolena zpevněny látkou, 
pas a kapuce mají šňůrku na stažení. 
Rukávy a nohavice se dají stáhnout 
pomocí stahovacího pásku.   

Materiál
100% polyester

Kód
100164

Barva
805 Camouflage

Velikost
S-5XL

Kamuflážní set

WOOD™ LEAF CAMO M
Set pro dokonalé maskování  
z 3D kamufláže.

Extrémní maskovací set tvoří bunda 
se dvěma kapsami na zip s otvory, díky 
nimž se dostanete do kapes vašeho 
oblečení. V kapuci a ve spodním lemu 
je dvoubodové stahování. Kalhoty mají 
gumu v pase a na nohavicích.   

Materiál
100% polyester

Kód
100165

Barva
801 Camouflage

Velikost
S/M-2XL/3XL

MužiMuži

Sledujte nás
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Dámy
Nejmodernější technologie a vynikající střih.

Pohodlné, funkční oděvy pro všechny druhy lovu kombinované s atraktivním 
stylem pro rekreační lovce. Naše revoluční DESOLVE® kamufláž nyní nově  
v nabídce oděvů pro ženy.

Ridge
Dokonalá kamufláž do lesa i otevřenou krajinu. Ridge je řada oděvů v kamuflážním vzoru 

DESOLVE® Veil v odstínech zelenohnědé barvy, které jsou typické pro severskou krajinu. 

Tento vysoce kontrastní vzor rozbíjí lidskou siluetu, čímž oklame zvířecí oko, takže budete 

neviditelní na libovolnou vzdálenost. Veil je univerzální kamuflážní vzor vhodný pro různé 

typy prostředí. Nejlepší uplatnění však najde v zeleni, jako je les nebo otevřená krajina.

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100055

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE W
Lovecká bunda v novém kamuflážním vzoru DESOLVE® Veil.

Kratší bunda z tichého materiálu v jedinečném kamuflážním 
vzoru s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX®. Prak-
tické detaily v podobě velkých kapes, odnímatelné kapuce, 
nastavitelných manžet i spodního lemu. Bunda vhodná pro 
většinu loveckých aktivit.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100056

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

RIDGE W
Lovecké kalhoty v novém kamuflážním vzoru DESOLVE® Veil.

Kalhoty z tichého materiálu v novém kamuflážním vzoru 
s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX®. Praktické 
prostorné kapsy, nastavitelné manžety nohavic. Vhodné pro 
většinu loveckých aktivit.

Dámy
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Hamra
Univerzální oděv pro aktivní lov a volný čas.  
Oděvy Hamra jsou určeny pro lovce s vysokými nároky  

na pohodlnost střihu a funkčnost materiálu s ochrannou 

membránou COVERTEX®.

Axton
Jedinečné oblečení v klasickém designu. Axton je řada 

vynikajících všestranných oděvů s kvalitním střihem  

a díky membráně COVERTEX® i dokonale prodyšných.  

Bundy i kalhoty mají spoustu praktických kapes. 

Viz kšiltovka Hamra na straně 69.

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100087

Velikost
34-44

Bunda

AXTON W
Tichá lovecká bunda v klasickém designu.

Lehká, tenká bunda s COVERTEX® membránou je odolná proti 
větru a vodě. Praktické kapsy, voděodolné zipy, manžety z lycry 
s otvory na palce, odnímatelná kapuce a odvětrávání v podpaží 
poskytnou dostatečný komfort při nošení. Bunda nabízí nový 
design kapes a přináší nové možnosti úložných prostor.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100088

Velikost
34-44

Kalhoty

AXTON W
Tiché lovecké kalhoty v klasickém designu.

Vynikajicí všestranné kalhoty z lehkého, tichého materiálu. 
Vodě a větruodolná membrána COVERTEX®, vyvýšený sed, 
knoflíky pro uchycení šlí, prostorné kapsy. Spodní části  
nohavic se stahovacími pásky na utažení kolem bot.

Materiál
Vnější: 92% polyester 
Vnější: 8% nylon 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100059

Velikost
34-44

Bunda

HAMRA W
Pohodlná delší bunda nevšedního střihu.

Oděv pro ženy s vysokými nároky na funkčnost a střih. 
Membrána COVERTEX® poskytuje účinnou ochranu proti 
vodě a větru.

Materiál
Vnější: 92% polyester 
Vnější: 8% nylon 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100060

Velikost
34-44

Kalhoty

HAMRA W
Funkční kalhoty pro dokonalý komfort.

Oděv pro ženy s vysokými nároky na funkčnost a střih. 
Membrána COVERTEX® poskytuje účinnou ochranu proti 
vodě a větru. Větrací otvory na vnitřní i vnější straně stehen.

DámyDámy
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Mikina

ULTRA LIGHT ZIP W
Lehká a pohodlná mikina v dámském 
provedení.

Tenká a zároveň teplá mikina  
s krátkým zipem u krku je vyrobena 
z pružného materiálu. Mikina je 
vhodná pro všechny typy lovu, ob- 
zvlášť pro lov aktivní. Doporučujeme 
jako svrchní vrstvu do teplejších 
dnů nebo jako vrstvu střední pro dny 
chladnější. Manžety rukávů mají 
otvory pro palce. K dostání je ve dvou 
barevných odstínech.

Materiál
96% polyester 
4% spandex

Kód
100078

Barva
420 Green, 903 Grey

Velikost
34-46

Vesta

ULTRA LIGHT W
Lehká a pohodlná vesta.

Teplá vesta s celopropínacím zipem 
je vyrobena z příjemného pružného 
materiálu. Ideální střední vrstva 
kombinovaná s funkčními oděvy pro 
dny chladnější nebo svrchní vrstva do 
teplejších dnů. Vhodná pro všechny 
typy lovu, zejména lov aktivní.

Materiál
Vnější: 96% polyester 
Vnější: 4% spandex

Kód
100017

Barva
400 Green

Velikost
34-46

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

Bunda

ULTRA LIGHT ANORAK 
W
Anorak z tichého, lehkého materiálu.

Populární všestranná bunda v novém 
stylu s vylepšeným střihem. Postranní 
zipy pro snadné oblékání, velká přední 
kapsa a neoprénové stažitelné pásky 
rukávů. COVERTEX® membrána pro 
kvalitní ochranu proti větru a vodě. 
Nastavitelná délka. 

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100042

Barva
420 Green

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

ULTRA LIGHT W
Lehká bunda z tichého materiálu.

Kratší bunda z pružného materiálu 
ideální pro aktivní lov. Velké praktické 
kapsy, nastavitelné manžety z neo- 
prenu, vodě a větruodolná membrána  
COVERTEX®. V novém stylu  
s vylepšeným střihem. 

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100043

Barva
420 Green

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

ULTRA LIGHT W
Lehké kalhoty z pružného a tichého  
materiálu.

V novém stylu s vylepšeným střihem. 
Vytvarované nohavice pro neomezený 
pohyb, nastavitelné manžety, postranní 
ventilace, vodě a větruodolná membrána 
COVERTEX®. Vhodné pro aktivní lov  
i volný čas.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100044

Barva
420 Green

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Mikina

ULTRA LIGHT W
Lehká, pohodlná mikina  
s celopropínacím zipem.

Teplá a zároveň tenká mikina z pruž-
ného materiálu s celopropínacím zipem 
má rukávy ukončeny otvory pro palce. 
Ideální střední vrstva kombinovaná  
s funkčními oděvy pro dny chladnější 
nebo svrchní vrstva do teplejších dnů. 
Vhodná pro všechny typy lovu,  
zejména lov aktivní.

Materiál
Vnější: 96% polyester 
Vnější: 4% spandex

Kód
100016

Barva
400 Green

Velikost
34-46

Ultra Light
Pro aktivní lov a volný čas. Oděv z tichého materiálu užšího střihu je ideální 

pro náročný aktivní lov. Prodyšná membrána COVERTEX® vás udrží v suchu 

po celou dobu lovu. V řadě Ultra Light naleznete i náš populární anorak. 

DámyDámy
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HIGH VISIBILITY 
CLOTHING  
EN ISO 20471:2013

Protection/Dog Handler
Odolné oděvy poskytující excelentní ochranu se zachováním svobody pohybu. Dokonalé 

vybavení pro psovoda. Oblíbené ochranné kalhoty Protection nabízí dostatečnou ochranu 

při střetu se zbraněmi černé zvěře, zároveň jsou odolné vůči opotřebení při pohybu v těžkém 

terénu. Nohavice jsou vyrobeny z materiálu CONPIERCE®Stabproof, z vnější strany na extra 

namáhaných místech jsou zesíleny materiálem Vectran™. Membrána NEONORDIC® 200  

zajišťuje odolnost proti vodě a větru. Dog Handler Jacket ochranná bunda pro psovoda byla 

vyvinuta s profesionálními psovody. Je certifikovaná z hlediska bezpečné viditelnosti.

NEW

Materiál
100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100104

Velikost
XS-XL

Bunda

TORNE W
Elegantní dámská bundomikina s fleecem na vnitřní straně.

Praktická, teplá dámská bunda s prodlouženými zády  
a kapsami.

Materiál
100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100105

Velikost
XS-XL

Vesta

TORNE W
Dámská teplá vesta pro univerzální použití.

Dámská vesta s fleecem na vnitřní straně má klasické 
postranní kapsy a jednu náprsní na zip.

Vesta

TERRA LIGHT M
Lehká a teplá oboustranná vesta.

Velmi příjemná, praktická a teplá, 
oboustranná vesta s jednou reflexní 
(551) stranou, se dá snadno sbalit do 
každého batohu. Má několik kapes 
na zip a radio kapsu.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyester

Kód
100167

Barva
200 Brown

Velikost
M-3XL

Materiál
Vnější: 100% polyamid 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Green, 560 DESOLVE® Fire

Kód
100028

Velikost
34-46

Dostupné od May 15, 2018

Kalhoty

PROTECTION PRO W
Ochranné kalhoty pro maximální bezpečnost při lovu  
černé zvěře.

Kalhoty vysoké kvality jsou vyrobeny z materiálů poskytující 
maximální ochranu při lovu černé zvěře. Odolný materiál 
chrání před průnikem zbraní černé zvěře a zároveň zamezuje 
opotřebení kalhot při pohybu v těžce přístupném terénu.  
V nejzranitelnějších částech jsou kalhoty vyztuženy materiály 
CONPIERCE® a Vectran™. Kalhoty mají nejkvalitnější membránu 
NEONORDIC® 200, která optimálně kombinuje odolnost proti  
vlhkosti s prodyšností. Vyvýšený pas s pružnými prvky  
v zadní části, množství praktických kapes, knoflíky pro šle, 
stažitelné manžety nohavic. Tyto ochranné kalhoty splňují 
normy DIN EN ISO 13688: 2013, (EU) 2016/425.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
551 Orange

Kód
100133

Velikost
S-XL

Bunda

DOG HANDLER JACKET NICCO W
Praktická a funkční bunda pro psovodkyně.

Detaily, materiál i funkční řešení bylo použito s ohledem  
na maximální pohodlí psovoda. Flexibilní, pevná bunda  
v reflexním provedení splňuje požadavky pro použití ve všech 
klimatických podmínkách. Design a umístění reflexních pásků 
podléhá certifikaci ČSN EN ISO 20471 – z roku 2013. Membrána 
COVERTEX® poskytuje ochranu před vodou a větrem. Bunda 
má odnímatelné rukávy, množství praktických kapes pro nůž, 
vysílačku, dalekohled a další potřeby. Bunda byla vyvinuta  
v úzké spolupráci s profesionálními psovody.

DámyDámy
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Materiál
100% bavlna

Barva
200 Brown

Kód
100170

Velikost
34-44

Košile

SALLY W
Košile pro lov a volný čas z tenké bavlny.

Dámská košile s náprsní kapsou bez patky a s límečkem  
na knoflíčky.

Lov i volný čas
Pro náročný i rekreační lov. Dobře padnoucí kalhoty, 

svetry i košile v různých stylech.

NEW

Kalhoty

LYNX W
Lehké kalhoty fit střihu pro lov a volný čas.

Dámské kalhoty pro lov a volný čas. 
Strečové části v rozkroku a vytvarovaná 
kolena zaručují dokonalé pohodlí a flexibilitu. 
Čtyři kapsy a větrací otvory na zip.

Materiál
Vnější: 65% polyester 
Vnější: 35% bavlna 
Strečové části: 100% polyester

Kód
100169

Barva
140 Beige, 200 Brown, 950 Black

Velikost
34-46

Vesta

WOLVERINE W
Lehká vesta s řadou multifunkčních 
kapes.

Vesta s lehkou síťovanou podšívkou  
má několik praktických kapes, strečové 
části po stranách. Na zádech v oblasti 
ramen je praktické odvětrávání. Vesta  
je vhodná nejen pro lovecké aktivity.

Materiál
Vnější: 55% bavlna 
Vnější: 45% polyester 
Strečové části: 100% polyester 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100102

Barva
200 Brown

Velikost
XS-XL

Kalhoty

WOLVERINE W
Elegantní kalhoty pohodlného střihu.

Díky strečovým částem v rozkroku  
a v oblasti kolen jsou kalhoty Wolverin 
vhodné pro aktivní lov a aktivně 
trávený volný čas. Klasické kapsy,  
prodyšný materiál.

Materiál
Vnější: 55% bavlna 
Vnější: 45% polyester 
Strečové části: 100% polyester

Kód
100103

Barva
200 Brown

Velikost
34-46

Mikina

SHIRLEY W
Teplý, pohodlný svetr.

Delší svetr z ovčí vlny s vyšším stojáčkem 
u krku a praktickým oboustranným zipem.

Materiál
Vnější: 80% vlna 
Vnější: 20% nylon

Kód
100032

Barva
200 Brown, 413 Green

Velikost
34-46

Dostupné od July 30, 2018

Materiál
60% bavlna 
40% polyester

Barva
130 Beige

Kód
100171

Velikost
34-44

Košile

EDWINA W
Dámská košile pro volný čas z příjemné bavlny.

Vypasovaná košile v jemném káru má jednu náprsní 
kapsu bez patky.

DámyDámy
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Junior
Kolekce zaměřená na nejmladší nadšence lovu.

V mnoha případech je vášeň pro lov sdílena celou rodinou napříč generacemi.  
V naší juniorské kolekci naleznete oblečení v revoluční kamufláži DESOLVE® – základ 
pro všechny mladé lovce.

NEW

NEW

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
710 DESOLVE® Veil/Fire

Kód
100053

Velikost
120-170

Dostupné od July 30, 2018

Bunda

RIDGE JUNIOR
Juniorská bunda v jedinečném kamuflážním vzoru.

Tichá lovecká bunda v revoluční kamufláži DESOLVE® Veil 
a DESOLVE® Fire™ s vodě a větruodolnou membránou  
COVERTEX®. Odnímatelná kapuce, nastavitelný pas  
a spodní lem.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Barva
710 DESOLVE® Veil/Fire

Kód
100054

Velikost
120-170

Dostupné od July 30, 2018

Kalhoty

RIDGE JUNIOR
Lovecké kalhoty v jedinečném kamuflážním vzoru.

Tiché lovecké kalhoty v revoluční kamufláži DESOLVE® 
Veil a DESOLVE® Fire™ s vodě a větruodolnou membránou 
COVERTEX®. Velké kapsy, nastavitelný pas na šňůrku, 
stažitelné manžety nohavic.

Materiál
100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire

Kód
100115

Velikost
One size

Doplňky

RIDGE JR CAP
Kšiltovka v nejnovějším kamuflážním vzoru DESOLVE® Fire™.

Nastavitelný pásek na suchý zip v zadní části.

Junior
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Doplňky
Vhodné doplňky dělají váš oděv kompletní.

Teplé, flexibilní, reflexní nebo v kamufláži - jaké doplňky preferujete? 
Nabízíme širokou škálu doplňků, díky kterým dostane vaše oblečení 
styl a udrží vás v teple vždy, ve všech podmínkách.

Funkční set

BAMBOO M
Funkční základní vrstva z  
bambusových vláken.

Schopnost bambusového vlákna 
výborně odvádět vlhkost od těla 
dává setu velkou funkčnost  
a jemnost. Přirozeně antibakte-
riální, ploché švy, prát na 60°C.

Materiál
95% bambus 
5% elastan

Kód
100172

Barva
950 Black

Velikost
S-3XL

Funkční set

TERRY WOOL M
Hřejivé termoprádlo pro chladné dny.

Froté souprava s plochými švy z 50% 
vlny a 50% polyesteru. Rovný střih  
se stojáčkem na zip a rukávy s úplety 
na zápěstí s otvory na palce.

Materiál
50% vlna 
50% polyester

Kód
100173

Barva
400 Green

Velikost
S-3XL

Doplňky

HUNTER
Funkční ponožky pro lov a oudorové 
aktivity.

Skvělý střih a vysoká kvalita.  
Dva páry.

Materiál
50% vlna 
30% akryl 
15% polyamid 
5% spandex

Kód
100174

Barva
902 Grey

Velikost
S (37-39),  
M (40-42),  
L (43-45), 
XL (46-48)

Doplňky

FUNCTION
Kombinace ponožky s vložkou do ponožky 
pro dokonalé pohodlí.

Vysoký komfort s vnitřní ponožkou  
z CoolMax® a vnější z vlny. Dva páry.

Materiál
50% vlna 
30% akryl 
15% polyamid 
5% spandex

Kód
100175

Barva
950 Black

Velikost
S (37-39), 
M (40-42), 
L (43-45), 
XL (46-48)

Doplňky
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Materiál
100% akryl

Barva
100 White, 407 Green, 551 Orange

Barva:
100177

Velikost
One size

Doplňky

KNITTED
Pletená čepice v různých barvách.

Příjemná pletená čepice s výšivkou SWEDTEAM® na lemu 
přední strany.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Green, 410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Kód
100067

Velikost
M/L, XL/2XL

Dostupné od July 30, 2018

Doplňky

RIDGE
Lehká čepice v kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Čepice z měkkého pružného fleece je k dispozici v kamu-
flážním vzoru DESOLVE® Veil a DESOLVE® Fire™.

Materiál
Vnější: 100% vlna 
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100038

Velikost
One size

Dostupné od July 30, 2018

Doplňky

WOOL CAP
Tradiční lovecká čepice.

Vyrobena z teplého, odolného tvídu.

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 505 Red

Kód
100020

Velikost
One Size

Doplňky

JEFF M
Klasická kšiltovka s nižším střihem.

Bavlněná kšiltovka s nastavitelným páskem v zadní části.

Doplňky

REALTREE X-TRA AP® 
BLAZE
Dvoubarevná kšiltovka s reflexními detaily.

Klasická kšiltovka z kamufláže s reflex-
ními prvky je vyrobena z přijemného 
microvlákna. Kšiltovka má pásek pro 
nastavení obvodu kolem hlavy.

Materiál
100% polyester

Kód
17-638

Barva
Camouflage, Blaze

Velikost
One size

Doplňky

AP BLAZE
Kšiltovka v reflexním provedení.

Praktická kšiltovka v reflexní oranžové 
barvě s nastavitelným obvodem hlavy 
pro pohodlné nošení. Pevný kšilt  
s výšivkou SWEDTEAM®.

Materiál
100% polyester

Kód
60-639

Barva
Blaze, Camouflage

Velikost
One size

Doplňky

RIDGE CAP
Kšiltovka v kamuflážním vzoru 
DESOLVE® vhodná pro všechny 
lovecké aktivity i volný čas.

Nastavitelný pásek v zadní části 
na suchý zip.

Materiál
100% polyester

Kód
100124

Barva
410 DESOLVE® Veil, 
560 DESOLVE® Fire

Velikost
One size

Doplňky

DOG HANDLER CAP
Reflexní kšiltovka pro psovoda.

Nastavitelný pásek na suchý zip.

Materiál
100% polyester

Kód
100178

Barva
551 Orange

Velikost
One size

Doplňky

JAKTLEDARE
Kšiltovka s výšivkou vedoucí honu.

Reflexní provedení, velký kšilt,  
nastavitelné zapínání na suchý zip. 

Materiál
100% bavlna

Kód
100179

Barva
551 Orange

Velikost
One size

Doplňky

SPORTCAP WEDGE
Čepice vhodná pro každou příležitost.

Čepice je vyrobená z PU – imitace kůže.

Materiál
Podšívka: 100% polyester

Kód
100176

Barva
200 Brown

Velikost
M (56-58cm),  
L (58-60cm), 
XL (60-62cm)

Doplňky

SPORTCAP BLAZE
Sportovní čepice pro lepší  
viditelnost.

Bekovka v Realtree® Blaze vzoru 
s nastavitelným páskem.

Materiál
100% polyester

Kód
00-671

Barva
Blaze, Camouflage

Velikost
One size

Doplňky

HAMRA
Kšiltovka pro lov a volný čas.

Elegantní kšiltovka vhodná pro kaž-
dou příležitost. Vzadu má nastavitelný 
pásek kolem hlavy. K dostání ve dvou 
barevných odstínech.

Materiál
Vnější: 90% polyester 
Vnější: 10% polyamid

Kód
100168

Barva
200 Brown, 414 Green

Velikost
One size

DoplňkyDoplňky
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Doplňky

NECK GAITER 3-PACK
Multifunkční šátek ve třech barevných 
vzorech.

Multifunkční víceúčelový šátek z příjem-
ného materiálu ve třech různých barev-
ných vzorech kamufláže. Můžete z něj 
udělat čepici, čelenku, kapuci ... . Ochrání 
vás proti větru, slunci, chladu, prachu.  
V balení jsou 3 kusy.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Kód
100196

Barva
999 Mixed colors

Velikost
One size

Doplňky

SYDVÄST COVERTEX®
Klasický klobouk do deště je vyroben  
z lehkého a nepromokavého materiálu.

Větru a voděodolný klobouček s mem-
bránou COVERTEX®, nátylníkem 
z fleecu a stahovací šňůrkou poskytne 
dokonalou ochranu do každého počasí.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100197

Barva
407 Green

Velikost
M-XL

Doplňky

SIGNAL HAT
Lehký klobouček do deště s GORE-TEX® 
membránou.

100% voděodolný klobouček s ukrytou 
reflexní páskou pro bezpečný lov  
(551 orange).

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Membrána: 100% ptfe 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100198

Barva
407 Green

Velikost
56-62

Materiál
100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero, 410 DESOLVE® Veil, 
560 DESOLVE® Fire

Kód
100114

Velikost
One size

Doplňky

RIDGE NECK GAITER
Multifunkční šátek ve vzoru DESOLVE®.

Šátek můžete použít i jako čepici, čelenku nebo masku,  
je vyroben z unikátního vzoru DESOLVE®. 

Materiál
100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero, 
410 DESOLVE® Veil

Kód
100125

Velikost
One size

Doplňky

RIDGE HOOD
Lehká kukla pro zimní lov.

Kukla pro splynutí se zimní 
přírodou ve vzoru DESOLVE®.

Doplňky

CLIP
Pevné šle s pevnými klipy.

Nastavitelná délka. Šířka 50 mm.

Materiál
100% polyester

Kód
100180

Barva
407 Green

Velikost
One size

Doplňky

LEATHER STRAP
Pevné šle s koženými poutky.

Velmi oblíbené šle s koženými poutky. 
Dva popruhy vpředu a jeden vzadu. 
Šířka 50 mm.

Materiál
100% polyester

Kód
100181

Barva
407 Green

Velikost
One Size

Doplňky

VEIL
Pevné šle s koženými poutky  
v kamuflážním vzoru.

Nový maskovací vzor DESOLVE® Veil. 
Šířka 50 mm.

Materiál
100% polyester

Kód
100182

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
One size

Doplňky

CLIP
Klipové šle s motivy zvířat.

Velmi elastické a příjemné myslivecké 
šle s motivy zvířat a s klasickým  
uchycením na klipy. Šířka 35 mm.

Materiál
100% polyester

Kód
100183

Barva
407 Green

Velikost
One size

Doplňky

ARMY
Opasek se stahovací sponou  
s logem SWEDTEAM.

Textilní opasek s kovovou přezkou. 
Šířka 35 mm.

Materiál
100% polyester

Kód
100033

Barva
400 Green

Velikost
120 cm

Dostupné od July 30, 2018

Doplňky

LEATHER
Klasický pásek z pravé kůže.

Opasek z pravé kůže šířky 40 mm.

Materiál
100% kůže

Kód
100184

Barva
200 Brown

Velikost
S (80-90 cm), M (90-100 cm), 
L (100-110 cm), XL (110-120 cm), 
2XL (120-130 cm)

Doplňky

STRETCH
Opasek ve dvě barevných  
variantách.

Flexibilní opasek se sponou vyro-
benou z pevného materiálu, který 
je odolný a tichý.

Materiál
100% nylon

Kód
100185

Barva
551 Orange, 950 Black

Velikost
One size

Doplňky

DOG HANDLER
Vysoce kvalitní pásek pro psovody.

Kvalitní pásek určený k bundě pro 
psovody se ”samozamykací” sponou.

Materiál
100% nylon

Kód
100134

Barva
950 Black

Velikost
One size

DoplňkyDoplňky

NEW

Materiál
100% polyester

Barva
White, Camouflage

Kód
78-649

Velikost
One size

Doplňky

REALTREE AP® 
SNOW
Lehká kukla – maska v zimní 
kamufláži.

Maska pro splynutí se zimní 
přírodou.   

Materiál
100% polyester

Barva
801 Camouflage

Kód
74-647

Velikost
One size

Doplňky

LEAF CAMO 
WOOD™
Kukla v 3D kamuflážním vzoru.

Stahovací šňůrky jsou pro 
pohodlné nošení. 

Materiál
100% polyester

Barva
805 Camouflage

Kód
00-648

Velikost
One size

Doplňky

HW GREEN
Lehká síťovaná kukla  
v kamufláži.

Pomocí této síťované 
kukly dokonale splynete  
s přírodou.   
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NEW

Batoh

HIKER VEIL
Lehký batoh pro lov a outdoorové aktivity  
v CAMO provedení.

Nepromokavý batoh je vyroben z odolného 
materiálu SWEDTEAM® MollTec™. Rám 
stoličky batohu je vybaven ochranou proti 
oděru zbraně z pevných vláken. Batoh má 
vyvýšené nepromokavé dno, množství 
praktických kapes  a SWEDTEAM® Air 
Flex Systém, který umožňuje dobré 
odvětrávání zad. Výška sedátka 57 cm. 
Objem cca 38 litrů.

Materiál
100% polyester

Kód
100099

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
One size

Batoh

ULTRA 75+ VEIL
Batoh pro lov a volný čas  
v DESOLVE® Veil.

Batoh má mnoho funkčních prvků jako 
jsou úchyty na zbraň nebo integrovaná 
pláštěnka. Praktické jsou také výškově 
nastavitelné popruhy, přední vstup, 
rozšiřitelné vnější kapsy a nastavitelné 
zapínání. Objem cca 75 litrů.

Materiál
Vnější: 60% polyester 
Vnější: 40% nylon 
Vnitřní: 50% polyester 
Vnitřní: 50% nylon

Kód
100122

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
One size

Doplňky

ULTRA 1300 VEIL
Spací pytel v jedinečném maskovacím 
vzoru DESOLVE®.

Kvalitní spací pytel do teploty až -18°C. 
Pytel byl testován dle platných norem 
EN13537. Malý objem po sbalení, vzor 
DESOLVE® Veil, váha 1600 g.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyester 
Izolace: 100% polyester

Kód
100123

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
One size

Doplňky

BULL APRON
Praktická zástěra z odolné kůže.

Řeznická zástěra z odolné buvolí 
kůže s dlouhými uvazovacími 
pásky a nastavitelným nákrčním 
páskem. Hladký povrch pro snad-
nou údržbu. Ideální pro lovecké 
akce nebo grilování.

Materiál
Vnější: 100% kůže 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100018

Barva
200 Brown

Velikost
One size

Doplňky

HELAGS GAITERS
Nepromokavé návleky na kalhoty.

Vyrobeny z pevného nepromokavého 
polyesteru s upevňovacím háčkem  
a páskem. Ve spodní části a kolem  
kotníků je dána pruženka. Po celé  
délce návleku je zip krytý légou.

Materiál
100% polyester

Kód
100089

Barva
401 Green

Velikost
L-XL

Materiál
100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100186

Velikost
One size

Batoh

CLASSIC MOLLTEC™
Klasický batoh se sedátkem pro lov a volný čas.

Nepromokavý batoh z odolného materiálu SWEDTEAM® 
MollTec™ je vhodný pro lov a jiné volnočasové aktivity. 
Batoh je vybaven ochranou proti oděru zbraně z pevných 
vláken. Sedátko lze použít samostatně. Výška sedátka  
47 cm. Objem cca 36 litrů.

Materiál
100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100187

Velikost
One size

Batoh

HIKER MOLLTEC™
Lehký batoh s pohodlným sedátkem pro lovecké a out-
doorové aktivity.

Nepromokavý batoh je vyroben z odolného materiálu 
SWEDTEAM® MollTec™. Rám stoličky batohu je vybaven 
ochranou proti oděru zbraně z pevných vláken. Batoh má 
vyvýšené nepromokavé dno, množství praktických kapes 
a SWEDTEAM® Air Flex Systém, který umožňuje dobré 
odvětrávání zad. Výška sedátka 57 cm. Objem cca 38 litrů.

Materiál
100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100097

Velikost
One size

Dostupné od July 30, 2018

Batoh

TRACKER AQUA
Malý a lehký batoh pro všestranné využití.

Lehký batoh z voděodolného materiálu SWEDTEAM® 
MollTec® s ramenními popruhy z elastické síťoviny má 
polstrovaná záda pro lepší stabilitu. Celkový objem 5 litrů, 
z toho CamelBag s hadičkou a náústkem 1,5 litru. 

Materiál
100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100094

Velikost
One size

Batoh

TRACKER MOLLTEC™
Malý a lehký batoh pro všestranné využití.

Malý a lehký batoh s elastickými síťovanými popruhy je 
vyroben z nepromokavého materiálu SWEDTEAM® MollTec™. 
Polstrovaná záda poskytují dokonalý komfort nošení. Objem 
5 litrů. 

DoplňkyDoplňky
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Materiál
100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil, 407 Green

Kód
100096

Velikost
One size

Dostupné od July 30, 2018

Batoh

BACKBONE
Voděodolný batoh s prostorem na zbraň v kamufláži.

Praktický batoh je dostupný ve dvou variantách 
SWEDTEAM® MollTec™ nebo kamuflážním vzoru. 
Batoh má velké množství kapes včetně speciálního 
prostoru pro přenos zbraně. Celkový objem cca  
46 litrů, z toho pro zbraň cca 9 litrů.

Materiál
100% polyester

Barva
407 Green

Kód
100095

Velikost
One size

Doplňky

GREEN
Praktická nepromokavá ledvinka.

Všestranně použitelná ledvinka z materiálu SWEDTEAM® 
MollTec™ má velké množství praktických kapes s kapsou na 
láhev. Je vhodná pro všechny, pro které je batoh příliš velký.

Materiál
100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100098

Velikost
One size

Doplňky

VEIL
Praktická nepromokavá ledvinka v kamufláži.

Praktická nepromokavá ledvinka se širokým a pevným 
bederním pásem s nastavitelnou přezkou. Velké množství 
úložných kapes, kapsa na láhev. 

Doplňky

SNURREBOCKEN
Pohodlné sedátko s možností otáčení.

Skladné a přenosné otočné sedátko  
je vyrobeno z tepelně izolačního  
materiálu.

Kód
100188

Barva
400 Green

Velikost
One size

Doplňky

PHONE SLEEVE
Ochranné pouzdro na mobilní telefon  
ve vzoru DESOLVE® Veil.

Univerzální velikost, vhodný doplněk 
oděvů v kamufláži DESOLVE®.

Materiál
100% polyester

Kód
100126

Barva
410 DESOLVE® Veil

Velikost
One size

Taška

1919 WEEKENDBAG
Velká taška pro stylové cestování.

Tvídová cestovní taška završí dokonalý lovecký 
vzhled. Popruhy i podložka z PU kůže, odnímatelný 
ramenní popruh.

Materiál
Vnější: 100% vlna 
Podšívka: 100% polyester

Kód
100031

Barva
409 Tweed Green

Velikost
One size

Doplňky

GRAB M
Lovecké rukavice s pevným úchopem 
zbraně.

Tenké rukavice bez podšívky v kamu-
flážním vzoru mají dlaň vyrobenou 
z neklouzavého nylonu a nastavitelné 
manžety pro komfortní používání. 

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan

Kód
00-619

Barva
805 Camouflage

Velikost
M-2XL

Doplňky

GREEN M
Střelecké rukavice pro chladné dny.

Vynikající kombinace prstových rukavic 
a palčáků vyrobené z pružného a tichého 
micra, s izolační vrstvou THINSULATE®.  
Jedním tahem přetáhnete přehoz přes  
prsty a dostanete teplé palčáky. Přehoz  
na magnet. 

Materiál
100% polyester

Kód
100192

Barva
400 Green

Velikost
S-2XL

Doplňky

GREEN DRY M
Teplé a praktické rukavice.

Příjemné teplé rukavice jsou vyrobené 
z pružného a nehlučného micra s izolační 
vrstvou Thinsulate™ z vodě a větruodolné 
látky HIPORA®. Dlaň je vyztužena proti- 
skluzovým materiálem, ukazováček  
je z tenké elastické látky.

Materiál
100% polyester

Kód
100193

Barva
400 Green

Velikost
S-2XL

DoplňkyDoplňky

Sledujte nás
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Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan

Barva
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Kód
100117

Velikost
M-2XL

Doplňky

GRAB M
Dobře padnoucí rukavice s dlaní z nylonu.

Tenké rukavice s funkcí „Smart Touch“ pro ovládání chytrých 
telefonů. Vhodné pro všechny typy lovu, kde oceníte dobře 
padnoucí rukavici, která uchová cit v rukou a bezpečně 
uchopí zbraň.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan 
Podšívka: 50% vlna 
Podšívka: 50% akryl

Barva
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil

Kód
100116

Velikost
M-2XL

Doplňky

GRIP M
Lehké rukavice s podšívkou v kamufláži DESOLVE®.

Grip M jsou tenké rukavice s vlněnou podšívkou poskytující 
tepelný komfort s mnoha funkčními prvky, jako jsou „Smart 
Touch“ prsty pro ovládání chytrých telefonů. Rukavice jsou 
vhodné pro všechny typy lovu, na ruce dobře sedí a vy tak 
neztratíte potřebný cit.

Materiál
Podšívka: 100% vlna

Barva
805 Camouflage

Kód
08-100

Velikost
M-2XL

Doplňky

GRIP CAMO M
Tence podšité kamuflážní rukavice s neklouzavým 
nylonem v části dlaně.

Lehké, flexibilní rukavice s vlněnou teplou podšívkou 
a neklouzavým nylonem v části dlaně.

Doplňky

COMFORT M
Měkké rukavice s pevným úchopem.

Lovecké rukavice s vnějším větruo-
dolným materiálem. PU materiál  
v části dlaně pro pevné uchopení 
zbraně.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan

Kód
100046

Barva
420 Green

Velikost
M-2XL

Dostupné od July 30, 2018

Doplňky

GRIP GREEN M
Tenké rukavice s příjemnou podšívkou.

Lehké, flexibilní rukavice s vlněnou 
teplou podšívkou a neklouzavým  
nylonem v části dlaně.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan 
Podšívka: 50% vlna 
Podšívka: 50% akryl

Kód
100190

Barva
420 Green

Velikost
M-2XL

Doplňky

GRIP GREEN W
Dámské rukavice s tenkou podšívkou  
a pevným úchopem zbraně.

Lehké, flexibilní rukavice s vlněnou 
podšívkou pro extra teplo. Dlaň  
z nylonu pro pevný úchop zbraně.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan 
Podšívka: 50% vlna 
Podšívka: 50% akryl

Kód
100118

Barva
420 Green

Velikost
S-L

Doplňky

GRIP DRY M
Nepromokavé rukavice s tenkou 
podšívkou a pevným úchopem zbraně.

Nepromokavé rukavice s prodyšnou 
membránou HIPORA® a vlněnou 
podšívkou pro extra teplo. Dlaňová 
část z nylonu pro pevný a bezpečný 
úchop zbraně.

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan 
Membrána: 100% polyuretan 
Podšívka: 50% vlna 
Podšívka: 50% akryl

Kód
100191

Barva
420 Green

Velikost
M-2XL

Doplňky

THINSULATE™ HOOD M
Teplé střelecké rukavice s přehozem 
přes prsty.

Teplé rukavice z pevného acrylu  
s vnitřní izolační vrstvou Thinsulate™ 
mají dlaň vyztuženou materiálem  
z imitace kůže pro lepší držení zbraně. 
Přehoz přes prsty s uchycením na 
suchý zip poskytuje dostatečné teplo  
a umožňuje být vždy připraven k lovu.

Materiál
100% akryl

Kód
100194

Barva
407 Green

Velikost
M-XL

Doplňky

WOOD™ LEAF CAMO M
Rukavice v 3D kamufláži.

Rukavice v 3D WOOD™ kamufláži mají 
pružné úplety a vyztuženou dlaň.

Materiál
100% polyester

Kód
100195

Barva
801 Camouflage

Velikost
M-L

Materiál
Vnější: 100% polyester 
Vnitřní: 100% polyuretan 
Izolace: 100% polyester 
Membrána: 100% polyuretan

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100131

Velikost
S-2XL

Doplňky

ZERO DRY M
Kamuflážní rukavice pro lov v zimních podmínkách.

Rukavice v unikátním kamuflážním vzoru DESOLVE® Zero 
jsou určeny pro lov v zimních podmínkách. Rukavice jsou 
větru a voděodolné, ukazováček je z elastické látky. 

NEW

DoplňkyDoplňky
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Piktogramy
V tomto jednoduchém průvodci najdete přehled o všech funkčních materiálech, díky 

piktogramům získáte přehled o vlastnostech produktu a místech jeho využití.

NÍZKÁ VIDITELNOST
Výrobek má nízké rozhraní viditelnosti, 
splynete s okolím.

LOW-NOISE MATERIAL
Výrobek je tichý, nešustivý.

VRSTVA 1
Spodní vrstva – udržuje teplo a zároveň 
odvádí vlhkost od těla.

VĚTRUODOLNOST
Výrobek je větruodolný.

VRSTVA 2
Prostřední vrstva – extra teplá, chrání 
a propouští vlhkost ven.

EXTRA OCHRANA PROTI ZIMĚ
Výrobek je navržen do chladného, zimního počasí.

PRODYŠNÝ MATERIÁL
Tento materiál je prodyšný.

PRODYŠNÝ MATERIÁL S MEMBRÁNOU
Tento oděv je prodyšný. Na vnitřní straně  
má voděodolnou membránu, která je propustná 
pro vodní páry.

VRSTVA 3
Vnější vrstva – ochrana proti povětrnosním 
vlivům. Umí se přizpůsobit aktivitám  
a povětrnostním podmínkám.

BAVLNA
Výrobek ze 100% bavlny

EXTRA ODOLNOST
Výrobek nebo jeho prvky jsou vysoce odolné.

VODĚODOLNOST
Výrobek je voděodolný.

KŮŽE
Tento oděv je vyroben z kůže.

PODLEPENÉ ŠVY
Oděv má vodotěsné švy.

EXTRA ODVĚTRÁVÁNÍ
Oděv disponuje dodatečnou ventilací v podobě 
větracích otvorů na zip, které se obvykle nacházejí 
pod paží nebo na vnitřní straně stehen.

ODNÍMATELNÁ KAPUCE
Výrobek má odnímatelnou kapuci.

MULTI KAPSY
Výrobek má několik kapes.

VYSOKÁ VIDITELNOST
Výrobek má vysoké rozhraní viditelnosti.

WINDBREAKER®
100% větru vzdorná membrána s vysokou pro-
dyšností ochrání i před nejstudenějším větrem.

HIPORA®
Větru a voděodolný materiál s vynikající prodyšností. 
Pro své vlastnosti se převážně používá u rukavic.

THINSULATE®
Mikrovlákno s vysokou izolační schopností,  
používané jako prostřední extra hřejivá vrstva.

MOLLTEC™
Lehký, pružný a tichý materiál speciálně vyvinut 
firmou SWEDTEAM® pro batohy.

VECTRAN™
Extrémně odolné vlákno, používané  
na nejvíce namáhaných místech oděvu.

DESOLVE® FIRE
Unikátní kamuflážní vzor maximálně viditelný pro 
lidi, ale pro zvěř ne. Díky vysoce kontrastnímu vzoru 
a barvám, které jsou pro zvěř obtížně rozpoznatelné, 
se stáváte před zvěří téměř neviditelnými.

PRIMALOFT®
High-tech vlákno určené pro izolaci různých druhů 
oděvů se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou 
izolační schopností i výbornou prodyšností.

THERMOLITE®
Tenká, pružná izolace na polyesterovém základu, která 
neztrácí své izolační vlastnosti ani v mokrém stavu.

COOLMAX®
Špičkový materiál s jedinečnou schopností udržet 
vás v suchu a teple i při fyzické aktivitě. Polyesterové 
vlákno odvádí vlhkost od pokožky do vnější vrstvy, 
kde se odpařuje.

CORDURA®
Extrémně odolná látka, používaná pro posílení 
namáhaných částí oděvů, kapes.

CONPIERCE®
Vlastní ochranný materiál na kalhoty určené  
pro lov černé zvěře. Ochraňuje proti zbraním černé 
zvěře nebo před jinými ostrými předměty.

DESOLVE® ZERO
Unikátní kamuflážní vzor navržený z pohledu 
zvířete. Je určený pro použití ve zcela nebo částečně 
sněhem pokrytých oblastech.

NEXT G1®
Osvědčený vzor z Ameriky, speciálně vyvinutý 
v přírodních barvách podzimu.

AIRTECH®
Švédy vyvinutý vnější materiál s vynikajícími 
větru a voděodpudivými vlastnostmi.

YKK®
Tento oděv je vybaven YKK® zipy.

NEONORDIC®
Extra prodyšná membrána (20.000 gram/m2/24h)  
vyvinutá pro náročné, proměnlivé povětrnostní 
podmínky. NEONORDIC® 200 je membrána 100 % 
odolná proti vodě a větru s vodním sloupcem 20.000 
mm. Flexibilní, tichá a pružná.

REALTREE®
Jsme průkopníky v maskování. Nabízíme řešení 
pro všechny typy lovu, v jakémkoliv prostředí  
i ročním období.

COVERTEX®
Membrána exkluzivně vyvinutá pro SWEDTEAM®, 
která je vodě a větruodolná s výtečnými prodyšnými 
vlastnostmi (10.000 mm/10.000 gram/m2/24h).

DESOLVE® VEIL
Unikátní kamuflážní vzor, který byl vyvinut 
na základě nejmodernějších poznatků o vidění 
zvěře. Vysoký kontrast a použité barvy dle 
okolního prostředí dělají lidskou siluetu pro zvěř 
obtížně rozeznatelnou. DESOLVE® Veil je zvláště 
vhodný do lesa.

Materiály & Technologie
Jednoduchý průvodce použitými funkčními materiály.  

Informace
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Oděvy s membránou (NEONORDIC®, COVERTEX® ETC.)

1. Perte oděv pravidelně

Nečistoty a pot ucpávají póry membrány, čímž se snižuje její prodyšnost. V zájmu zachování 

správné funkce membrány je nutné oděv pravidelně prát. Pro praní a údržbu používejte prací 

prostředky určené pro funkční oděvy. Obzvlášť důležité je nepoužívat aviváž, která utěsňuje 

póry. Před vlastním praním zapněte všechny zipy klasické  i suché, uvolněte stahovací šňůrky. 

Pokud je to možné, funkční oděv neždímejte.

2. Sušení v sušičce obnoví funkce

Po praní použijte sušičku nastavenou na jemný program. Tím obnovíte vodotěsnost materiálu. 

Pokud sušičku nemáte k dispozici, můžete po usušení vyhřát oděv klasickým fénem na vlasy. 

Nikdy nedávejte oděv sušit přímo na tepelné zdroje.

3. Izolace proti vodě

Aby si oděv zachoval svou prodyšnost, musí být na vnější straně suchý. Z tohoto důvodu jsou 

oděvy obsahující membránu často ošetřeny impregnací, která se používáním vytrácí. Pokud 

vnější textilie vodu absorbuje, tkanina nemůže dýchat a kolem těla se vytvoří nežádoucí  

nepropustná vrstva. To je důvod, proč je důležité udržovat váš oděv v nepromokavém stavu. 

Pravidelně používejte impregnaci určenou pro funkční oděvy.

Funkční oděvy pravidelně perte a impregnujte. Jen tímto způsobem maximálně využijete 

jejich vlastnosti po dlouhou dobu.

FLEEC 
Při praní oděvů z fleecu doporučujeme 
otočit oděv naruby a postupovat dle 
pokynů pro praní a údržbu. Takto udržíte 
oděv po dlouhou dobu ve vynikajícím 
stavu.

BAMBOO 
Bambus je přirozeně antibakteriální, 
zápach potlačující tkanina a tudíž 
není nutné ji prát po každém použití. 
Dostačující je údržba po 2 - 3x použití. 
Nicméně, doporučujeme oděv  
po každém použití dobře vyvětrat.  
Oděv je zakázáno sušit v sušičce, držte 
se pokynů pro praní a údržbu.

VLNA 
Chcete-li prodloužit životnost vašeho  
vlněného oděvu, používejte pro praní  
a údržbu speciální prostředky k tomu 
určené. Postupujte podle návodu pro 
praní nebo ruční praní dle symbolu 
pračky nebo ručního praní na štítku. 
Vlněné vlákno odpuzuje nečistoty, proto 
je dostačující jeho praní po 3-4x použití. 
Po každém použití je důležité oděv 
vyvětrat.

BAVLNA 
Bavlněné oděvy jsou trvanlivé  
a častému praní odolné. Pro dokonalý 
výsledek žehlete po rubové straně.

POLYESTER 
Polyester je materiál použitý převážně 
u funkčních oděvů. Odolný materiál 
je používaný především jako svrchní 
tkanina nebo podšívka. Perte při teplotě 
40°C, jako oděvy s membránou.

ELASTAN 
Může být nazýván také spandex (elas-
tan) nebo lycra. U elastanu je důležité 
pečlivě dodržovat návod na praní. Pokud 
jsou oděvy s elastanem vystaveny 
vyšším než doporučeným teplotám, 
nebo použijete-li aviváž, může dojít  
k porušení elastanového vlákna a oděv 
ztratí svou pružnost. 

POLYAMIDE/NYLON 
Polyamid se často vyskytuje pod 
názvem nylon, což je obchodní název 
polyamidu. Jedná se o elastický, odolný 
a rychleschnoucí materiál, který se ne-
mačká. Polyamid nelze sušit v sušičce 
a neměl by být sušen na přímém slunci. 
Perte při teplotě 40°C, jako oděvy  
s membránou.

KŮŽE 
Kůže je odolný a poddajný materiál,  
který správnou údržbou získává  
na kráse. Kožené výrobky doporuču-
jeme alespoň jedenkrát za rok čistit 
vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. 
Po vyčištění je důležitá hydratace 
kůže olejem, který se nanáší na čistý 
povrch hadříkem bez chlupů. Nechte olej 
několik hodin působit a poté přebytečný 
setřete. Nenechávejte kožené výrobky 
vystavené přímému slunečnímu záření, 
kůže se vysušuje a ztrácí svou barvu. 

SUŠENÍ 
Většinu oděvů neždímejte  
ve ždímačce déle než 1 minutu. Některé 
oděvy dokonce můžete sušit v sušičce, 
pokud to symbol dovoluje. 

Vlněné oděvy či oděvy s vlnou nikdy 
nesušte v sušičce.

Tyto symboly se mohou  
vyskytnout. Zleva: sušení vyvěšením, 
sušení ve svislé poloze, sušení  
ve vodorovné poloze.

PRANÍ V PRAČCE 
Perte na uvedenou teplotu  
pro daný oděv. Plňte pračku polovičním 
množstvím, ždímejte v pračce max.  
1 minutu, v samostatné ždímačce max. 
30 sekund. Pokud je prací symbol  
podtržen, perte se zvýšenou opatrností.

RUČNÍ PRANÍ 
Perte pouze ručně a to max. na 40°C. 
Řádně rozpusťte prací prášek a pak 
teprve vložte do vody oděv. Oblečení 
nikdy nenechávejte ve vodě, barvený 
oděv by se mohl znehodnotit.  
Nedrhněte kartáčkem a neždímejte.

ŽEHLENÍ 
Symbol žehličky znamená, že oděv 
můžete žehlit. Tečky na symbolu  
žehličky značí teplotu žehlení: Jedna 
tečka teplota do 110°C; dvě tečky  
teplota do 150°C. 

Přeškrtnutý symbol – nežehlit.

BĚLENÍ CHLORIDEM 
Oděv nemůže být bělen chloridem.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ 
Symbol znamená, že oděv by měl být 
čištěn chemicky. Jednotlivá písmena 
znamenají druh čištění. Pokud je sym-
bol přeškrtnut, znamená to, že nesmí 
být čištěn chemicky.

Děkujeme.
Děkujeme našim exkluzivním partnerům: 
Landrover, Lafayette, Arxus a Sauer.

Pokyny pro praní a údržbu
Aby vaše oblečení sloužilo a zároveň plnilo svou funkci po dlouhou dobu, je důležité  
mu poskytnout správnou péči.

Zde jsme připravili informace o praní a údržbě dle jednotlivých materiálů. Mnoho oděvů  

je směsí různých materiálů, proto je důležité se řídit pokyny uvedenými na všitém štítku  

na vnitřní straně oděvu.

Při praní oděvů a doplňků nepoužívejte aviváž, která ničí funkční vlastnosti oděvu  

i životní prostředí.

InformaceInformace
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205 Swedteam Brown200 Brown 204 Black Olive

103 OÀ white

402 Dark Green

420 Swedteam Green

110 Desolve Zero

407 Hunting Green

130 Beige

408 Misty Green

140 Sand

409 Tweed Green 410 Desolve Veil

100 White

902 Dark Grey 903 Grey melange 904 Charcoal 950 Black 951 Realtree 
Xtra Black

999 Mixed colour900 Grey

400 Green

413 Loden Green

401 Ivy Green

414 Olive Green

801 Wood leaf camo 802 Eurocamo 805 Realtree AP HD 809 Hardwood 
Camouflage

504 Wine

710 Desolve Veil/Fire

505 Burgundy 550 Orange

551 Orange neon 552 Realtree AP 
HD Blaze

500 Red

553 Swedteam 
Orange

503 Dark Red

560 Desolve Fire

Přehled barev Velikostní tabulky

VELIKOSTNÍ TABULKY.

BUNDY – MUŽI

MODEL PRO M:

EU 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Rozměr oděvu: 108 112 116 120 124 128 132 136

MODEL CLASSIC + OSTATNÍ M

EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50 UK 52 UK 54 UK 56

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL

Rozměr oděvu: 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Krk: 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

KALHOTY – MUŽI

MODEL M:
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 31 R 32 R 34 R 36 R 38 R 40 R 42 R 44 R 46 R 48R 50R

Rozměr oděvu: Pas 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132

Vnitřní šev 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

EU 148 150 152 154 156

UK 32 L 34 L 36 L 38 L 40 L

Rozměr oděvu: Pas 84 88 92 97 102

Vnitřní šev 85 86 87 88 89

EU D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128

UK 36 S UK 38 S UK 40 S UK 42 S UK 46 S UK 50 S UK 54 S UK 58 S UK 62 S

Rozměr oděvu: Pas 90 94 98 103 108 114 120 126 132

Vnitřní šev 76 77 78 79 79 80 81 81 81

BUNDY – DÁMY

MODEL W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Rozměr oděvu: 104 108 112 116 120 124 128

Kalhoty – DÁMY

KALHOTY – DÁMY

MODEL W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Rozměr oděvu: Pas 72 76 80 84 88 92 96

Vnitřní šev 77 78 79 80 81 82 83

BUNDY/KALHOTY – JUNIOR

MODEL JUNIOR:
EU 120 130 140 150 160 170

7 let 8-9 let 10 let 12 let 13 let 14-15 let

Bundy: Rozměr oděvu: 94 98 102 106 110 114

Kalhoty: Rozměr oděvu: Pas 58 62 66 70 73 76

Vnitřní šev 52 58 64 70 76 80
Pro kompletní rozměry viz swedteam.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu sortimentu produktů a neručíme za chyby způsobené tiskem. Potřebné informace naleznete také na swedteam.cz
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SWEDTEAM® AB 
Box 5040, SE-514 05  
Länghem, Sweden

info@swedteam.com 
www.swedteam.com

ZÁHOŘÍ RUDEL S.R.O.

Přerovská 38, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Česká republika

Tel.: +420 573 379 670

info@swedteam.cz

www.swedteam.cz




