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Nová generace
Nový rok, nová doba, nová generace. Těmito hesly zahajujeme sezónu 
22/23, ve které se těšíme na nové lovecké zážitky. Navzdory všemu,  
co nám poslední dva roky přinesly, Swedteam neztrácí na tempu  
a stále se drží svého motta – Stanovení nových standardů.

My všichni ve Swedteamu pokračujeme ve vývoji a snažíme se být stále lepší bez 

jakýchkoliv kompromisů. S každým novým lovcem a zákazníkem je naše práce  

zábavnější. Naším cílem je přispět k lepším zážitkům při pobytu v přírodě a ke 

zpříjemnění lovu prostřednictvím Swedteam oděvů a doplňků. Představujeme novou 

kolekci pro nadcházející rok, která jako obvykle obsahuje mnoho zajímavých novinek. 

Pro loveckou sezónu 22/23 jsme připravili novou generaci řady oděvů Titan. Nový střih, 

nové detaily a inovované strečové materiály s laminovanou membránou NEONORDIC® 

200. To vše dělá z řady Titan náš Top produkt, který se pro vás stane loveckým partne-

rem s vysokou odolností a dlouhou životností. Pokud si vyberete Titan DESOLVE® Veil, 

získáte materiál RE-ECO™, který je vyrobený ze 100 % recyklovaného polyesteru.

Naším zvykem je uvádět na trh nové materiály vhodné do různých povětrnostních 

podmínek. Letos tomu není jinak. Thermore® THERMAL BOOSTER je nová generace 

izolačního materiálu, který se přizpůsobí venkovním podmínkám. Když teplota klesne, 

izolace se zahřeje. Chytrou izolaci Thermore® THERMAL BOOSTER najdete v oblíbené 

řadě Crest Thermo, konkrétně v inovované kolekci bundy a kalhot. Myslíme i na budoucí 

generaci lovců a rozšiřujeme juniorskou nabídku o novou bundu a kalhoty z řady Lynx. 

Větruodolný lehký komplet bez membrány je maximálně prodyšný, střih je přizpůso-

bený neposedným dětem. Zážitek z lovu tak bude díky správnému vybavení mnohem 

lepší pro rodiče i děti. V naší nové kolekci 22/23 najdete nejen novinky. 

Ochranná prodloužená bunda a vesta pro psovody se po loňské premiéře setkaly  

s velice příznivými ohlasy a staly se pro psovody favority. Dále pokračuje partnerství 

s kamufláží DESOLVE®. V nejprodávanější řadě Ridge najdete mnoho lahůdek, stačí si 

vybrat. V nabídce je vše pro maximální i nulovou viditelnost.

Abych to shrnul, v našem novém katalogu najdete mnoho nových věcí, které stojí za 

objevení. Nyní přebírám pozici po svém otci. Z tohoto důvodu bych rád popřál novým  

i stávajícím členům Swedteam rodiny srdečné přijetí přírodou, myslivostí i naší 

komunitou. Za každým rohem na vás čeká mnoho dobrodružství. Využijte příležitosti 

a pozvěte nás ke svým loveckým zážitkům označením značky Swedteam na svých 

sociálních sítích. Poté se jich můžeme zúčastnit všichni společně.

Robin Segerqvist 

Owner and CEO



Titan

Přijměte pozvání na inovaci po mnoho let 

úspěšného produktu, který je nyní novou  

ikonou značky Swedteam – Titan Pro M. 

Titan Pro představuje nejpokročilejší řadu 

produktů, které kdy byly vyrobeny. Cesta 

hledání správné kombinace pohodlného  

střihu, odolných materiálů a chytrých 

doplňků je u konce. Titan Pro je téměř  

dokonalý.

Slim střih s vnitřními kapsami poskytuje 

maximální pohodlí. Zvolit můžete odolný 

strečový materiál v zelené barvě nebo  

recyklovaný polyester v maskovacím 

vzoru DESOLVE®.

Více detailů na straně 17.

Crest Booster
Crest oděvy jsou součástí Swedteam nabídky  

od roku 2018. Na trh byla uvedena řada Light  

a Thermo. Nyní, v roce 2022, nastal čas představit 

řadu Thermo v novém provedení.

Crest THERMAL BOOSTER. Disponuje nejmoder- 

nější izolační výplní od italské značky Thermore®.

Izolační materiál THERMAL BOOSTER se při 

nižších teplotách zahřívá.

Více informací najdete na straně 10.

Novinky 
roku 2022
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Swedteam

Rozšíření nabídky sortimentu 
pro psovody
Poptávka po kvalitních produktech určených 

pro práci se psy je veliká. Požadavky jsou velice 

náročné. Je třeba zohlednit mnoho potřeb  

a názorů. Ve spolupráci s jedním z nejzná-

mějších a nejzkušenějších psovodů Matsem 

Tryggem jsme vyvinuli několik zcela  

nových produktů.

Protect Pro Anorak a Protect Pro Vest jsou dva 

produkty vyvinuté s důrazem na funkčnost, 

střih a hmotnost. Díky použití strečových 

materiálů poskytují maximální pohodlí ve 

všech situacích. Pro zvýšení funkčnosti a tím 

i vašeho zážitku jsme nyní přidali spoustu 

nových detailů.

Více informací najdete na straně 32-37.

Ridge
Řada Ridge je nejdůležitější součástí Swedteam nabídky. Tato řada byla uvedena na trh v roce 2017 

současně s průlomovým maskovacím vzorem DESOLVE®. Společnost Swedteam nadále vlastní  

výhradní práva na používání tohoto jedinečného vzoru v Evropě. Řada Ridge nyní zaujímá největší  

podíl ze Swedteam sortimentu. V loňském roce byla ke kamuflážním vzorům přidána i jednobarevná 

zelená varianta. Řada Ridge zahrnuje vše od tenkých střeleckých rukavic až po zateplené kombinézy.

Řadu Ridge najdete na stranách 20-24.

Podělte se o své zkušenosti
Podělte se o své zážitky z lovu a z přírody, označte nás na sociálních sítích. Právě tyto zážitky  
a zkušenosti nám pomáhají se neustále rozvíjet a zlepšovat. Více informací o letošních novinkách 
najdete na Facebooku a Instagramu, sledujte nás.
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Technologie

Dokonalé technologie pro 
maximální lovecký zážitek
Lov má svou dlouhou tradici. V průběhu staletí 

se vyvíjely a zdokonalovaly lovecké techniky, ale 

základy zůstávají stejné. V závislosti na stylu lovu 

i lovecké oblasti jsou kladeny různé nároky na 

lovecké vybavení. Proto Swedteam nabízí širokou 

škálu oděvů i doplňků pro lov i volný čas. Můžete 

si být jisti, že u Swedteamu naleznete přesně to, 

co potřebujete pro další zážitky a zkušenosti. 

Výběr materiálů i použití moderních technologií 

umožňuje vývoj kvalitního a funkčního vybavení 

speciálně navrženého pro lov. Díky Swedteamu 

budete připraveni na lov nad rámec, na který 

jste zvyklí. Vývoj produktů je od prvopočátku 

zaměřený na pohodlí a neomezenost pohybu při 

jejich používání. A co víc, vybírat můžete z celé 

řady použitých technologií, materiálů i membrán. 

Vše je testováno zkušenými lovci, abyste byli 

dokonale připravení na každé nové lovecké 

dobrodružství.

Oblékejte se správně
Abyste maximálně využili všech vlastností oděvů, je 
nutné oděv správně používat. Bez ohledu na probíhající 
roční období vždy doporučujeme volit princip vrstvení.

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 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.
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TechnoZone
By iwarm

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Materiály & Technologie
Udržujte krok s nejnovějšími funkčními materiály na stránkách www.swedteam.cz
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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 povětrnostních pod-

mínek i v rámci jednoho dne. Například nevlídný, 

chladný podzimní den se obratem změní v den 

teplý a slunečný. Z tohoto důvodu je důležité, aby 

vás lovecké vybavení nejen chránilo před extrémy 

počasí, ale zároveň bylo lehké, pružné a prodyšné 

pro případ, že dojde k náhlým změnám teplot.

Swedteam má díky svému působení ve Švédsku  

a Skandinávii dlouholeté zkušenosti s lovem  

v těchto proměnlivých klimatických podmínkách. 

Zde je jeho pole působnosti a tady získává spoustu 

další inspirace 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 ostatní detaily. To vše vyvinuto lovci – pro 

lovce a jejich dokonalé zážitky v náročném, 

proměnlivém klimatu.

Společně zdoláme jedny z nejtvrdších 
klimatických podmínek na světě
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Co je to NEONORDIC®?

NEONORDIC® je ochranná membrána severské kvality 

vyvinutá s ohledem na zdejší klima, ve kterém je 

funkčnost materiálu velice důležitá. Kromě ochrany 

proti vodě a větru musí oděv určený do těchto pod-

mínek současně poskytovat i vysoký uživatelský 

komfort zachovávající svobodu pohybu. Membrána 

NEONORDIC® navíc dokonale kombinuje extra kvalitní 

ochranu s vynikající prodyšností.

Jak membrána NEONORDIC® funguje?

NEONORDIC® je laminována s homogenní hydrofilní 

membránou, která poskytuje nejvyšší úroveň ochrany 

proti vodě. V závislosti na probíhající tělesné aktivitě 

propouští tato inteligentní membrána uvolněné  

páry, čímž je zajištěna dokonalá prodyšnost a s tím 

související pohodlí.

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 samotné 

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.

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 určený pro všechny druhy 

lovu, do všech klimatických podmínek. Jeho vývoj  

byl zaměřen nejen na vysokou ochranu před 

povětrnostními vlivy, ale i zachování dostatečné 

volnosti pohybu. Díky tomu se nám podařilo vyvinout 

membránu v té nejvyšší kvalitě – lehkou, tichou,  

měkkou a zároveň odolnou.

Podívejte se na naši sérii Titan na straně  17.

Více se můžete dozvědět na www.swedteam.cz

1. Vnější materiál – odpuzující vodu a vítr

2.  NEONORDIC® membrána – prodyšná, vodě  
a větruodolná

3. Podšívka
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THERMAL BOOSTER
Udržet si pohodlí v měnících se povětrnostních 

podmínkách je a bylo vždy náročné. Značka  

Thermore® rozumí tomu, jak s teplem pracovat. 

Nyní představuje jedinečné zateplení, které 

zvyšuje svůj výkon v chladném počasí. 

Chytrá izolace Thermore® THERMAL BOOSTER 

je navržena tak, aby za normálních podmínek 

poskytovala stálou teplotní úroveň. Jakmile však 

teploty začnou klesat, izolace pro udržení pohodlí 

”zvýší” svůj tepelný výkon.

Izolace THERMAL BOOSTER zajišťuje zvýšenou 

tepelnou úroveň v chladnějších podmínkách tak, 

aby uživatel stále zůstával ve své komfortní zóně. 

Nezávislé testovací laboratoře prokázaly, že mate-

riál Thermore® THERMAL BOOSTER je při nižších 

teplotách až o 20 % teplejší.

Izolace THERMAL BOOSTER disponuje patento- 

vou úpravou migrace vláken Thermore®, která 

umožňuje praní v pračce bez nepříznivého vlivu 

na její výkon. Thermore® THERMAL BOOSTER 

– extra teplo, které s vámi vždy zůstane.

PŘI SNÍŽENÍ TEPLOTY PROSTŘEDÍ DOJDE  
KE ZVÝŠENÍ TEPELNÉ HODNOTY AŽ O 20 %.
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VÍCE SE O POUŽITÝCH MEMBRÁNÁCH DOZVÍTE NA SWEDTEAM.CZ

COVERTEX® 100
COVERTEX® 100 je membrána poskytující ochranu 

proti větru a vodě. COVERTEX® 100 chrání před 

nepřízní počasí, zároveň umožňuje odpařování  

vlhkosti, takže zůstanete v suchu a pohodlí.  

Oděv s membránou je lehký a pohodlný, neomezující  

v pohybu. COVERTEX® 100 disponuje vodním  

sloupcem 10.000 mm.

Řada Ridge
Crest Booster 
Řada Protect

Řada Ultra
Crest Light 

1. Vnější materiál – odpuzující vodu a vítr

2.  COVERTEX ® 100 membrána – prodyšná,  
vodě a větruodolná

3. Podšívka

Výše uvedené schéma zobrazuje rozdílné konstrukce 
materiálu. Funkčnost v obou případech zůstává stejná.
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Síla 
neviditelnosti
Kamufláž vytvořená díky zvědavosti.
Téměř každý lovec zažil moment, kdy skrytý  

ve stínu pozoroval na stovky metrů svého  

vysněného jelena, který i přes dobrý vítr náhle 

vzhlédl a podíval se přímo na něho. Tyto příběhy  

v kombinaci s nedokonalými poznatky o UV  

světle a vnímání okolí zrakem zvěře nás vedly  

k pokusu zjistit, jak zrak zvěře skutečně funguje  

a co je nutné udělat pro úspěšnější lov. Výsledky 

našeho bádání nás dovedly k zásadním změnám  

v přístupu k maskování. Zvědavost nás přivedla 

na cestu výzkumu a vývoje, jehož výsledkem  

je nová DESOLVE® kamufláž schopná oklamat 

zrak zvěře, ale ne lovců. Náš výzkum odkryl 

velké mezery u současných kamuflážních vzorů 

připomínající větvičky a listy. Kopytníci nevidí 

své okolí stejně jako lidé. Jejich zrak je rozostřený, 

”Naše zvědavost nás přivedla na  
cestu výzkumu a vývoje, jehož  
výsledkem je nová DESOLVE®  
kamufláž schopná oklamat zrak 
zvěře, ale ne lovců”.
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DESOLVE® Pattern

DESOLVE® Veil
Jedinečný maskovací 
vzor do lesa i do  
otevřené krajiny.

DESOLVE® Fire
Maskovací vzor, díky 
kterému budete viditelní 
pro okolní lovce, ale 
neviditelní pro zvěř.

DESOLVE® Zero
Dokonalý maskovací 
vzor pro lov na sněhu 
a v náročných zimních 
podmínkách.

DESOLVE® Wing
Maskovací vzor ideální 
pro lov ptáků, včetně 
vodního ptactva.

bez schopnosti zaměření na detail, proto soustředí 

svou pozornost na obrys. DESOLVE® je kamuflážní 

vzor, který rozmělňuje obrys pomocí velkých 

makro a mikro tvarů vytvářejících iluzi hloubky, 

čímž je dosaženo zdání, že se jedná o sérii malých 

předmětů rozložených v různých vzdálenostech. 

DESOLVE® kamufláž byla vyvíjena a testována 

v terénu stovky hodin pro ověření výběru správ-

ných barev a odstínů. Výsledky jsou ohromující.

Více se můžete dozvědět na www.swedteam.cz
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Abyste se  
nestali kořistí
Každý, kdo tráví čas v lesích a v otevřeném terénu 

ví, jak nepříjemní dokážou být komáři a jiný  

hmyz bzučící kolem hlavy. Komár cítí svou kořist 

zdaleka a stejně jako lovec je ostražitý. Neustále 

loví, ve dne i v noci. Mouchy, vosy i klíšťata umí 

také znepříjemnit pobyt v přírodě. Veškerý tento 

hmyz pouze nedráždí. I přes svou velikost patří 

např. komáři k nejnebezpečnějším živočichům  

na světě. Díky změně klimatu i skutečnosti, 

že cestujeme na větší vzdálenosti než kdykoliv 

předtím, se počet lidí v oblastech, kde hrozí riziko 

nakažení po bodnutí hmyzem, výrazně zvýšil. 

80% světové populace je ohroženo jednou nebo 

více nemocemi přenášenými vektory.

Nyní máme poprvé k dispozici efektivní řešení  

tohoto problému. Jsme rádi, že pro evropský trh 

získal Swedteam výhradní práva k ošetření  

loveckých oděvů technologií Antibite™. Na jaře 

2020 jsme uvedli do prodeje bundu, kalhoty,  

mikinu, košili i čepici s úpravou Antibite™.

Co je to Antibite™?
Antibite™ je nová repelentní technologie ošetření 

textilu s cílem odpudit hmyz. Základní složkou 

Antibite™ je IR3535, látka založena na bázi přírod-

ních aminokyselin, vyskytující se na trhu více 

jak 30 let. Výzkumná skupina Univerzity Minho 

v Portugalsku našla způsob, jak využít nanotech-

nologii k impregnaci oděvů pomocí IR3535. Tento 

postup je znám jako Antibite™.

Jak Antibite™ funguje?
Hmyz v přírodě používá k nalezení svého cíle čich. 

IR3535 je látka založena na přirozené aminoky-

selině, odpuzující hmyz. Jelikož je Antibite™  

navržen tak, aby hmyz odpuzoval, nevzniká 

rezistence vůči této látce, ani nedochází k likvi- 

daci hmyzu nebo zpomalení jeho reprodukce, 

jak je tomu u většiny tradičních repelentů. Látka 

nezpůsobuje podráždění kůže, není absorbována 

pokožkou, je bez zápachu a jakýchkoliv vedlejších 

účinků. Navíc je šetrná k životnímu prostředí,  

a tudíž nepředstavuje nebezpečí pro savce  

nebo ryby. 

Kde probíhá ošetření produktů?
Antibite™ se aplikuje pomocí nanotechnologie  

přímo do hotových oděvů u našich partnerů  

v Portugalsku. Účinnost látky aplikované do  

textilních vláken přetrvává až po dobu 80 praní.

Jaké výhody to přináší uživateli?
Díky Antibite™ nemusíte používat žádné jiné  

repelenty odpuzující komáry a dotěrný hmyz. 

Díky skutečnosti, že účinná látka je aplikována 

přímo do oděvu, budete chráněni, pokud budete 

oblečeni. Proces aplikace neohrožuje kvalitu 

nebo vzhled oděvu a Antibite™ si zachovává svou 

účinnost po dobu nejméně 80 cyklů praní. Látka  

je zcela šetrná k životnímu prostředí, proto  

ochrana, kterou nabízí, není na úkor okolní  

přírody nebo savců.
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AntibiteTM



Muži
Inovace a tradice při společné 
spolupráci.

Vždy se snažíme být na špici vývoje  
v používání nových materiálů. Naše  
kolekce kombinuje nejnovější techno- 
logie s klasickým loveckým oděvem.  
Výsledkem je kvalitní oblečení pro 
všechny typy lovu.



RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Titan
Zcela nový lovecký oděv Top kvality. Řada oděvů Titan představuje špičkovou kolekci  

z hlediska funkčnosti i pohodlí. Řada Titan je dodávána ve dvou variantách. První  

varianta je vyrobena z odolné polyamidové tkaniny se strečovým povrchem. Druhá  

varianta je vyrobena z recyklovaného polyesteru Re-Eco v maskovacím vzoru DESOLVE®. 

Obě varianty jsou vybaveny exkluzivní membránou NEONORDIC® 200. U bund i kalhot 

řady Titan najdete všechny vlastnosti, které by špičkový lovecký oděv měl mít.

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

Barva
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Kód
100381

  

Velikost
46–60

TITAN PRO M JACKET
Zcela nová lovecká bunda nejvyšší úrovně.

Titan Pro je nová bunda nejvyšší kvality. Pouze název zůstal 
stejný. Bunda je k dispozici ve dvou variantách. Jednobarevná 
zelená varianta bundy je vyrobená z nového strečového  
materiálu Titan, který vám poskytne maximální pohodlí. 
Druhá varianta bundy v kamufláži DESOLVE® Veil  
je vyrobena z recyklovaného polyesteru. Membrána NEO-
NORDIC® 200 je nově laminovaná přímo na shell tkaninu. 
Díky tomu získáte oděv s lepší odolností před vlhkostí 
a s nižší hmotností. Nová bunda Titan Pro je vybavena  
vším, co by špičková lovecká bunda měla mít.

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

Barva
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Kód
100382

  

Velikost
46–60

TITAN PRO M TROUSER
Zcela nové lovecké kalhoty nejvyšší úrovně.

Titan Pro jsou nové kalhoty nejvyšší kvality. Pouze název 
zůstal stejný. Kalhoty jsou k dispozici ve dvou variantách. 
Jednobarevná zelená varianta kalhot je vyrobená z nového 
strečového materiálu Titan, který vám poskytne maximální 
pohodlí. Druhá varianta kalhot v kamufláži DESOLVE® Veil 
je vyrobena z recyklovaného polyesteru. Membrána NEO-
NORDIC® 200 je nově laminovaná přímo na shell tkaninu. 
Díky tomu získáte oděv s lepší odolností před vlhkostí  
a s nižší hmotností. Nové kalhoty Titan Pro jsou vybaveny 
vším, co by špičkové lovecké kalhoty měly mít.

Muži

NEW

NEW
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Crest BOOSTER
Oděvy řady Crest zcela splňují požadavky klasického lovce. Delší bunda s mnoha kapsami 

a kalhoty pohodlného širšího střihu tvoří dokonalou kombinaci. Řada Light zahrnuje oděvy 

bez zateplení. Novinkou letošní sezóny je varianta THERMAL BOOSTER, která byla vyvinuta 

pro drsné severské podmínky. THERMAL BOOSTER umí přizpůsobit svůj tepelný výkon  

venkovním teplotám.

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

Barva
414 Olive Green

Kód
100379

  

Velikost
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC JACKET
Klasická lovecká bunda se zateplením THERMAL BOOSTER.

Aktualizovaná verze oblíbené bundy Crest Thermo. Nové detaily 
a prostornější střih. Bunda disponuje novým typem zateplení. 
THERMAL BOOSTER je materiál, který při snížení okolní teploty 
zvyšuje svou výhřevnost. Čím je chladněji, tím je bunda teplejší. 
Membrána COVERTEX® 100, různé kapsy na přední straně  
a jedna velká kapsa na straně zadní. Nové provedení kapuce  
a nastavení pasu.

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

Barva
414 Olive Green

Kód
100380

  

Velikost
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC TROUSER
Klasické lovecké kalhoty se zateplením THERMAL BOOSTER.

Aktualizovaná verze oblíbených kalhot Crest Thermo. Nové detaily 
a prostornější střih. Kalhoty disponují novým typem zateplení. 
THERMAL BOOSTER je materiál, který při snížení okolní teploty 
zvyšuje svou výhřevnost. Čím je chladněji, tím jsou kalhoty teplejší. 
Kalhoty mají membránu COVERTEX® 100, dvě klasické kapsy, dvě 
kapsy další a dvě kapsy zadní. Vyvýšený pas v zadní části a elastické 
prvky zajišťující dokonale padnoucí střih.

NEW

NEW
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Muži

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

Barva
414 Olive Green

Kód
100029

  

Velikost
46–66

CREST LIGHT 
CLASSIC M JACKET
Klasická lovecká bunda z příjemného 
materiálu se semišovými detaily.

Bunda delšího střihu z příjemného 
materiálu s vodě a větruodolnou mem-
bránou COVERTEX® 100. Nastavitelný 
pas, odnímatelná kapuce, semišové 
zpevňující prvky na loktech, ramenou  
a kapsách. Chytrý systém kapes včetně 
velké zádové.

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

Barva
414 Olive Green

Kód
100030 
100113

  Velikost
46–66
D96–D128

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

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

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

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100160

  

Velikost
S–3XL

CREST M VEST
Klasická prošívaná lovecká vesta.

Prošívaná vesta v klasickém stylu  
se semišovými detaily na ramenou. 
Prostorné přední kapsy a velká  
zadní kapsa.

Materiál
Vnější 1: 100% bavlna
Vnější 2: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
205 Swedteam Brown

Kód
100383

  

Velikost
S–3XL

CREST M PILE SHIRT
Robustní košile s teplou podšívkou.

Hřejivá košile z pevného bavlněného kepru s podšívkou 
z příjemného kožíšku. Detaily a ramenní díly jsou 
opatřeny materiálem Babycord. Jedná se o oděv ideální 
pro každodenní použití, své uplatnění najde i jako teplá 
vrstva na čekané.

NEW
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RIDGE
Bundy a kalhoty řady Ridge patří mezi nejprodávanější lovecké oděvy vůbec. Tato řada  

je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které díky své funkčnosti vyhovují všestranným 

nárokům lovce . Při jejím vývoji jsme využili zpětnou vazbu od zákazníků a lovců z celé Evropy. 

Řada Ridge je naší největší kolekcí loveckého vybavení. Kromě oblíbených loveckých setů 

nabízíme i celou řadu dalších položek. Celý sortiment naleznete na následujících stránkách. 

Nesmíme zapomenout ani na Ridge doplňky. Rukavice, batohy i pokrývky hlavy zkompletují 

váš dokonalý Ridge vzhled.



Muži

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Kód
100319

  

Velikost
46–66

RIDGE PRO M JACKET
Lovecká bunda Ridge v novém provedení. Inovovaný design  
s vylepšenými detaily. Nový bestseller.

Kratší bunda přiléhavého střihu z pružného materiálu 
vhodná zejména pro aktivní lov. Tichý materiál s membránou 
COVERTEX® 100 chránící před vodou a větrem. Bunda je 
dostupná ve třech variantách jedinečného kamuflážního 
vzoru DESOLVE® – DESOLVE® Veil, DESOLVE® Fire a DESOLVE® 
Fire/Veil a v jednobarevném zeleném provedení. Mnoho  
speciálních kapes přizpůsobených pro praváky i leváky.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Kód
100321
100368
100322

  

Velikost
46–66 
148–156
D96–D120

RIDGE M TROUSER
Lovecké kalhoty Ridge v novém provedení. Inovovaný design  
s vylepšenými detaily. Nový bestseller.

Lovecké kalhoty ve dvou variantách patentovaného kamu-
flážního vzoru DESOLVE® – DESOLVE® Veil, DESOLVE® Fire/
Veil a v jednobarevném zeleném provedení. Větru a vodě- 
odolná membrána COVERTEX® 100.

62-66 pouze v barvě 
402 Forest Green

62-66 pouze v barvě 
402 Forest Green
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Muži

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Kód
100049

  

Velikost
S–3XL

RIDGE M CAMOUFLAGE SET
Lehký lovecký oděv v kamuflážním vzoru DESOLVE®.

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

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Kód
100344

  

Velikost
46–60

RIDGE PRO M ANORAK
Nové provedení prodloužené bundy s asymetrickým zipem  
na levé straně. Vylepšený střih, nové řešení kapes. Kamuflážní 
vzor DESOLVE® Veil nebo jednobarevná varianta Hunting Green.

Druhá generace oblíbené víceúčelové bundy vhodné pro 
všechny lovecké příležitosti. Tichý materiál, přiléhavý střih. 
Asymetrický zip na přední straně prodloužené bundy  
(anoraku) umožňující snadné a rychlé oblékání a svlékání. 
Nastavitelná délka, vylepšené řešení kapes, vodě a větru- 
odolná membrána COVERTEX® 100.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Kód
100352

  

Velikost
S–5XL

RIDGE PRO M  
REVERSIBLE JACKET
Oboustranná fleecová bunda v jedinečném  
kamuflážním vzoru DESOLVE®. Nový střih a nové 
řešení kapes se dvěma vstupy.

Klasická oboustranná fleecová bundomikina  
s větruodolnou membránou WINDBREAKER™. 
Kamuflážní vzor DESOLVE® Veil nebo DESOLVE® 
Fire. Ideální střední nebo svrchní vrstva pro  
veškeré lovecké aktivity.
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Muži

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Kód
100248

  

Velikost
46–66

RIDGE THERMO 
CLASSIC M JACKET
Zateplená varianta oblíbené bundy  
Ridge Classic.

Delší střih, množství prostorných 
kapes, ideální pro lov v chladných 
podmínkách. Voděodolná prodyšná 
membrána COVERTEX® 100.  
Odnímatelná kapuce. Materiál

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

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100249

  

Velikost
46–66

RIDGE THERMO  
CLASSIC M TROUSER
Zateplená varianta oblíbených kalhot 
Ridge Classic.

Volnější střih, postranní kapsy. Ideální 
pro lov v chladných podmínkách. 
Voděodolná prodyšná membrána  
COVERTEX® 100.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Kód
100164

  

Velikost
S–5XL

RIDGE THERMO M 
OVERALL
Ideální řešení pro chladné večery 
strávené na čekané.

Overal se zesílením v oblasti loktů 
a kolen zateplený 240g vatelínem. 
Ideální vybavení na čekanou  
za chladných nocí nebo v chladném 
větru. Membrána COVERTEX® poskyt-
ne dokonalou ochranu proti vodě  
a větru. Praktické zipy na nohavicích, 
kamuflážní vzory DESOLVE®.

Viz Ridge a ostatní DESOLVE® doplňky na stranách 72-81.
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Muži

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% polyester
Izolace: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100119

  

Velikost
S–3XL

TERRA LIGHT PRO M 
VEST
Lehká vesta v jedinečném kamu- 
flážním vzoru.

Velmi teplá vesta v patentovaném 
kamuflážním vzoru DESOLVE® Veil, 
který využívá nejmodernější poznatky  
o vidění zvěře. Vesta je velice lehká  
a skladná, nezabere příliš místa v batohu. 
Oboustranná vesta s praktickými kap-
sami má přiléhavý střih, pro dokonalý 
tepelný komfort je vhodnou vrstvou  
pod bundu.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100121

 

Velikost
S–3XL

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

Tričko z rychleschnoucího prodyšného 
materiálu. Vhodná náhrada spodního 
prádla pro náročný aktivní lov.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100388

  

Velikost
S–3XL

RIDGE LIGHT M 
SWEATER
Celopropínací mikina na zip  
v maskovacím vzoru DESOLVE®.

Lehká mikina s celopropínacím zipem. 
Pružné boční prvky, manžety rukávů 
s úchyty na palce a elastický fleec. 
Ideální oděv na lov za pěkného počasí. 
Hodí se také jako druhá vrstva pod 
bundu. Mikina vhodná pro všechny 
typy lovu, zejména pro aktivní lov.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire

Kód
100392

  

Velikost
XS–5XL

RIDGE HI-VIZ M VEST
Kamuflážní vesta Hi-Viz.

Vesta Hi-Viz v kamuflážním vzoru 
DESOLVE® Fire. Vyrobena z tichého 
příjemného materiálu. Celopropínací zip 
a širší střih umožňují snadné oblékání  
a nošení vesty na běžný lovecký oděv. 
Dva otvory pro rádiovou anténu, dvě 
klasické přední kapsy.

Materiál
Vnější: 90% polyester
Vnější: 10% spandex

Barva
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Kód
100293

  

Velikost
XS–3XL

RIDGE ANTIBITE M 
SWEATER HALF-ZIP
Ridge tenká mikina v kamuflážním 
vzoru s krátkým zipem a s úpravou 
Antibite™.

Funkční mikina s dlouhým rukávem 
v maskovacím vzoru DESOLVE® Veil. 
Antibite™ repelentní úprava odpuzující 
komáry a klíšťata, netoxická a šetrná 
k životnímu prostředí. Účinnost látky 
IR3535 až 80 praní. Lehká a tenká 
střední vrstva. Rychleschnoucí mate-
riál s výbornou prodyšností. Stojáček  
u krku se zapínáním na zip.

NEW

NEW
NEW
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BUNDY

1. Vyšší límec

2. Odnímatelná kapuce

3. Voděodolné zipy

4.  Kvalitní zipy s jezdcem s gumovým 
poutkem

5. Ventilační zipy

6. Předtvarované rukávy

7. Velké přední kapsy

8. Prodloužený zadní díl

9. Kšilt na kapuci

10. Nastavitelný tvar kapuce

11. Nastavitelná velikost kapuce

12.  Poutko pro uchycení antény 
vysílačky

13.  Kapsa pro vysílačku

14.  Kapsa pro mobilní telefon a  
GPS Tracker

15.  Tři vnitřní kapsy, z toho jedna  
se zapínáním na zip

16. Zadní kapsa se dvěma vstupy

17. Dvoucestný zip

18. Nastavitelné manžety rukávů

KALHOTY

1. Elastická část v zadní části pasu  

2. Knoflíky pro šle

3. Kvalitní zipy s jezdcem s gumovým poutkem

4. Postranní kapsy

5. Stažitelné manžety nohavic

6. Vyvýšený sed

7. Odolný silikonový pásek v pase

8. Velké přední kapsy

9. Ventilační zipy

10. Předtvarovaná kolenní část

11. Extra zesílení konců nohavic

Jak probíhal vývoj 
řady oděvů Ridge
Vývoj funkčního loveckého oděvu je složitý proces. Kromě odolné 

a tiché tkaniny vybavené membránou COVERTEX® 100 je velice 

důležitý výběr detailů, které musí dokonale sedět. Novou řadu 

oděvů Ridge jsme vybavili těmito funkčními detaily.
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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.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Kód
100164

  

Velikost
S–5XL

RIDGE THERMO M OVERALL
Ideální řešení pro chladné večery strávené na čekané.

Overal se zesílením v oblasti loktů a kolen zateplený 240g vatelínem. 
Ideální vybavení na čekanou za chladných nocí nebo v chladném 
větru. Membrána COVERTEX® poskytne dokonalou ochranu proti vodě 
a větru. Praktické zipy na nohavicích, kamuflážní vzory DESOLVE®.
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PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Kód
100049

  

Velikost
S–3XL

RIDGE M  
CAMOUFLAGE SET
Lehký lovecký oděv v kamuflážním 
vzoru DESOLVE®.

Kamuflážní set v provedení DESOLVE® 
je vyroben z lehkého pružného mate-
riálu s vynikající prodyšností. Pevná 
kapuce se stahovací šňůrkou, pružné 
manžety rukávů a nastavitelné konce 
nohavic. Chytrý systém kapes včetně 
kapsy rádiové.

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

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100415

  

Velikost
48–60

ZERO CLASSIC M  
JACKET
Klasická lovecká bunda v kamufláži 
DESOLVE® Zero.

Naše klasická bunda Zero s novými 
detaily a širším střihem. Tato svrchní 
bunda disponuje membránou COVER-
TEX® 100. Díky tomu je bunda lehčí  
a pohodlnější. Několik kapes na přední 
straně a jedna velká kapsa na zadní 
straně. Otvory kapes jsou větší než 
obvykle, aby se do nich vešly i zateplené 
rukavice. Nová kapuce.

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

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100312

  

Velikost
46–60

ZERO CLASSIC M  
TROUSER
Lovecké kalhoty do zimních podmínek.

Kamuflážní vzor DESOLVE® Zero 
určený pro lov v zimních, arktických 
podmínkách. Vodě a větruodolná mem-
brána COVERTEX® 100. Nová koncepce 
pasu s možností odepnutí šlí s bederní 
částí. Široký střih ideální pro použití 
základní vrstvy nebo extra kalhot. 
Ventilace v postranních švech. Dvě 
přední kapsy na zip, dvě postranní 
kapsy. Nastavitelný spodní lem nohavic 
s možností rozepnutí zipu v bočním 
švu. Vnitřní manžeta nohavic bránící 
vniknutí sněhu.

Viz Ridge a ostatní DESOLVE doplňky na stranách 72-77.
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ALPHA
Řada oděvů Alpha je od prvopočátku určena pro lovce preferující aktivní lov, který  
vyžaduje oděv přiléhavého střihu. Alpha oděvy jsou vhodné pro lov na jaře a v létě, nejsou 

vždy nepromokavé, nejčastěji využívají technologii Swedteam WINDBREAKER™. Swedteam  

WINDBREAKER™ mají materiály s voděodolnou membránou, ale bez podlepení švů. 

Důležitým faktorem u těchto oděvů je jejich prodyšnost. V současné době najdete v nabídce 

dva produkty z řady Alpha, které nesou označení Force. Ty se brzy taky změní na Alpha.



TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TECHNOZONE™
Tento jedinečný segment zahrnující špičkovou High- 
end technologii byl poprvé začleněn do Swedteam oděvů 
v roce 2019. Obrovský úspěch zaznamenal první model 
vyhřívané vesty FORCE Heat, který byl brzo vyprodán.  
Vesty Alpha Pro a Alpha Light využívají ověřený vyhřívací 
systém TechnoZone™ by I-Warm. Vyhřívací panely I-Warm 
jsou vyrobeny namísto obvyklých kovových drátů z mem-
brány. Použití této technologie zajišťuje kvalitnější přenos 
tepla, nižší spotřebu energie, možnost složení vesty a její 
snadnou údržbu praním v pračce.

Vyhřívání je ovládáno pomocí vypínače přímo na vestě 
nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu.  
Dostatečný tepelný komfort zajišťuje na obou vestách  

třípanelový systém. Jeden panel je umístěný v oblasti zad 
a dva panely v horní části hrudníku. Vyhřívaná vesta 
Alpha Pro má zmodernizovaný design a střih, k vyhřívání 
využívá nejmodernější technologii I-Warm 4.0, která  
disponuje novým ovládacím prvkem umožňujícím  
individuální nastavení teploty na každém vyhřívacím 
panelu zvlášť.

Nástupcem oblíbené vesty Force Heat je vyhřívaná vesta 
Alpha Light s klasickými panely I-Warm 3.0. Pro maxi- 
mální efektivitu doporučujeme nosit vyhřívanou vestu 
co nejblíže k tělu. Používejte vestu jako střední vrstvu 
na košili nebo funkční triko. V případě velmi chladného 
počasí oblečte na vyhřívanou vestu fleecovou bundu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější 1: 100% polyester
Vnější 2: 100% polyester
Izolace: 100% prachové peří
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green
950 Black

Kód
100340

  

Velikost
XS–4XL

ALPHA PRO M HEAT VEST
Lehká vesta s jedinečnými vyhřívacími panely I-Warm  
na zádech a na hrudi.

Vesta vybavená novými vyhřívacími panely I-Warm 4.0. 
Teplotu lze individuálně nastavit na každém ze tří panelů 
prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, k dispozici  
je funkce vestavěného termostatu. Zcela nový design  
a konstrukce střihu. Vnitřní výplň odpovídající RDS  
standardu. Vestu používejte jako druhou vrstvu a pro  
dokonalý komfort zvolte správnou velikost.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Izolace: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100364

  

Velikost
XS–4XL

ALPHA LIGHT PRO M HEAT VEST
Lehká vesta s jedinečnými vyhřívacími panely I-Warm 3.0 
na zádech a na hrudi.

Možnost nastavení teploty ve třech úrovních za pomoci 
přepínače na vestě nebo aplikace v chytrém telefonu. 
Součástí balení Powerbanka 10000 mAh. Doporučujeme 
používat jako střední vrstvu.
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Muži

Materiál
Vnější: 100% polyester
Membrána: 100% polyuretan

Barva
407 Hunting Green

Kód
100351

  

Velikost
S–4XL

ALPHA M ANORAK
Větruodolná prodloužená bunda  
z měkkého tichého fleece.

Aktualizované provedení bundy  
z laminované větruodolné fleecové  
tkaniny. Příjemný tichý povrch  
materiálu, větrací zipy. Funkční 
kapsy pro uložení vysílačky a dalšího 
příslušenství.

Materiál
Vnější: 92% nylon
Vnější: 8% spandex
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex

Barva
202 Dark Brown

Kód
100360

  

Velikost
46–60

ALPHA XTRM M  
TROUSER
Kalhoty z pružného materiálu s výztuhou 
na namáhaných místech.

Nové odolné kalhoty ze strečového 
funkčního materiálu vhodné pro aktivní 
lov v těžkém terénu. Kalhoty nejsou 
voděodolné, ale jsou ušity z hladké  
rychleschnoucí látky. Zdvojené 
postranní kapsy na zip, nastavitelný 
pas s elastickým páskem, knoflíky 
pro uchycení šlí, stažitelné manžety 
nohavic.

Materiál
Vnější: 90% polyester
Vnější: 10% elastan

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100376

  

Velikost
XS–3XL

ALPHA LS 
T-SHIRT
Tričko s dlouhým rukávem.

Tričko s dlouhým rukávem  
z pružného rychleschnoucího 
materiálu. Vynikající pro-
dyšnost díky perforaci  
v zadní části a u rukávů.

Materiál
Vnější: 90% polyester
Vnější: 10% elastan

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100377

  

Velikost
XS–3XL

ALPHA SS 
T-SHIRT
Tričko s krátkým rukávem.

Tričko s krátkým rukávem  
z pružného rychleschnoucího 
materiálu. Vynikající pro-
dyšnost díky perforaci v zadní 
části a u rukávů.

NEW NEW
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Muži

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

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100226

  

Velikost
46–60

ALPHA PRO M JACKET
Bunda s membránou WINDBREAKER™. 
Vodě a větruodolný materiál bez  
podlepení švů.

Počesaná vnější strana, lehká polyeste-
rová podšívka. Slim fit střih neomezující 
v pohybu při aktivním lovu. Skryté 
kapsy pro vysílačku nebo GPS.  
Odnímatelná kapuce.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100227

  

Velikost
46–60

ALPHA PRO M 
TROUSER
Kalhoty s membránou WINDBREAKER™. 
Vodě a větruodolný materiál bez  
podlepení švů.

Počesaná vnější strana, lehká  
polyesterová podšívka. Slim fit střih  
neomezující v pohybu při aktivním 
lovu. Dvě tenké postranní kapsy, 
větrací otvory.

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

Barva
200 Brown

Kód
100072

  

Velikost
S–3XL

FORCE PRO M JACKET
Lehká speciální bunda s podšívkou 
PRIMALOFT®.

Bunda vhodná jako izolační vrstva pod 
svrchní lovecký oděv nebo jako lehká 
bunda pro volnočasové aktivity. Pevná 
kapuce.

Materiál
Vnější: 92% polyester
Vnější: 8% spandex

Barva
200 Brown

Kód
100310

  

Velikost
S–3XL

FORCE M SWEATER FULL-ZIP
Technická bunda z powerstretch materiálu s pevnou kapucí.

Celopropínací bundo-mikina z lehkého a měkkého power-
stretche. Přiléhavý střih pro maximální funkčnost. Pevná 
kapuce, vysoký límec. Kvalitní zipy Nyguard.
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Oděvy pro psovody neomezující 
v pohybu s praktickými detaily
V letošním roce uvádíme na trh dva nové pro- 

dukty pro psovody. Prodlouženou bundu – anorak 

a vestu. Nejvýstižněji tyto nové oděvy charakte-

rizují slova volnost pohybu a rozmanitost. 

„Když trávíte všechen svůj drahocenný volný čas 

v lese se svými psy, samozřejmě potřebujete dobré 

vybavení, které nebude bránit kvalitní týmové 

práci se psem,” říká Mats Trygg, který se u Swed-

teamu podílel na návrhu oděvů pro psovody.

Vývojem nového oblečení pro psovody jsme strávili 
dlouhou dobu tak, abychom zdokonalili všechny detaily 
a uspokojili vysoké požadavky našich koncových 
zákazníků. Trh s oděvy pro psovody se velmi liší.  
V Německu se trend stále více ubírá směrem k poměrně 
pevným oděvům připomínajícím brnění. My ve Švédsku 
jsme se zaměřili na funkčnější, flexibilnější vizi s cílem 
navrhnout oděvy, které poskytují snadný přístup  
ke všemu potřebnému a jsou vhodné pro všechny typy 
lovu, zejména pro lov se psy, který je pro Švédsko typický. 
Doufáme, že i stopaři najdou v těchto oděvech užitečný 
doplněk svého loveckého šatníku.

„Práce se psem pro mě představuje lov, který vyžaduje  
vysokou dávku pohybu. Zároveň je důležité zvolit  
praktické a funkční řešení, díky kterému budete mít  
u sebe veškeré vybavení, které potřebujete,“ říká Mats.

Rozhodli jsme se vytvořit anorak  
ze dvou hlavních důvodů
„Za prvé je to velmi pohodlný oděv. Většina lidí, kteří  
si anorak vyzkouší, si rychle uvědomí výhody designu  
a pohodlného střihu tohoto oděvu. Za druhé, stopaři  
a psovodi často loví v náročných podmínkách, jako jsou 
husté lesní oblasti, kde se anorak velmi hodí. Všichni 
jsme to zažili - deštivé dny, mokrý porost a keře nebo 
větve ztěžklé sněhem. Protože je anorak delší, ochrání 
vás od jehličí, vody i sněhu a to i u kapes kalhot. To vám 
rozhodně pomůže udržet si dobrou náladu.“

Které detaily na těchto oděvech se  
Vám obzvlášť líbí? 
„No, je jich tolik, že si můžete vybrat. Je tu boční rozparek, 
jehož délku si můžete upravit pomocí zipu tak, abyste 
získali potřebnou volnost pohybu. Vytvořili jsme několik 
neobvyklých kapes na předměty, jako jsou značkovací 
pásky a sledovací zařízení. Líbí se mi, že se anorak zapíná 
až nahoru. Vše okolo zipů je navrženo tak, aby se mohly 
používat bez nutnosti sundat rukavice. Chtěli jsme, aby 
detaily na oděvech nabízely tolik možností, že si je každý 
přizpůsobí svým osobním potřebám. Konečný uživatel 
tak nemusí zůstat jen u jedné z nich. Doufáme, 
že to lidé ocení.“

Vesta je založena na stejných principech jako anorak  
a má víceméně stejné detaily. Je to opravdu jen  
na osobních preferencích, jaké oblečení si vyberete. 

„Při vývoji těchto oděvů jsme se ptali psovodů, jaké  
funkce považují za důležité a co očekávají od oděvů,  
které dnes používají. Potěšilo nás a povzbudilo zjištění,  
že většina funkcí a vlastností, které lidé chtěli, byla  
v oděvech obsažena již ve fázi základního návrhu. To  
nás utvrdilo v tom, že jsme na správné cestě,” říká Mats.

Prvořadým úkolem psovoda je číst psa, pochopit jeho  
silné stránky a udržet jeho zájem o lov, pachy a stopy. 
Mats sám má čtyři psy. V posledních letech se stále  
více zaměřuje na práci spojenou s dohledáváním  
poraněné zvěře. 

„Tato záliba vyplynula z let získaných zkušeností při  
různém typu lovu se psy. Sledování zraněné zvěře  
vyžaduje vyladěnou souhru se psem. Je to skvělý typ  
spolupráce, který by měli vyzkoušet všichni milovníci psů.

 

32



„Práce se psy je jednou z věcí, která mě baví nejvíce,  
a proto je pro mě obzvlášť důležité zvolit správné oblečení. 
Prakticky všechen svůj volný čas trávím interakcí a prací 
se svými psy a oblečení, které si vyberu, nesmí této 
činnosti překážet. Na výběr oblečení jsem velmi náročný. 
Dobrá nálada je nejdůležitějším faktorem pro úspěšný den 
strávený se psem. Oblečení nesmí působit problémy ani 
překážet. Naopak by mělo maximalizovat vaše šance při 
lovu. Největší odměnou pro psovoda je, když se vrátí domů 
z celodenního pobytu v lese a pes prostě usne, vyčerpaný 
štěstím poté, co dělal to, co miluje a pro co se narodil.‘

„Takto si představuji úspěšný den se svým psem.  
Ať už na lovu nebo na stopě raněné zvěře,” říká Mats.



Protection/Dog Handler
Dosled a lov divokých prasat. Inovativní lovecký oděv poskytující vynikající ochranu  
a flexibilitu. Špičkové vybavení pro stopaře a lovce černé zvěře. Oblíbené kalhoty Protection 

poskytují jednu z nejvyšší možné ochrany před průnikem zbraní černé zvěře. Součástí nabídky 

je také prodloužená bunda a vesta, které jsou vyrobeny z dvojitě tkaného Shell materiálu  

se strečovým povrchem. Tyto materiály nabízejí flexibilní řešení pro každou příležitost.



Muži

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

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

Barva
551 Orange Neon

Kód
100353

  

Velikost
S–3XL

PROTECT PRO M ANORAK
Víceúčelová prodloužená bunda s asymetrickým zipem na levé 
straně. Vylepšený střih a nové řešení kapes. Strečový materiál  
pro maximální komfort při použití, reflexní oranžová barva.

Detaily, funkční řešení a materiály byly vybrány tak, aby  
co nejvíce odpovídaly požadavkům psovodů. Flexibilní  
víceúčelová bunda z pružného materiálu s asymetrickým 
zipem na levé straně vyniká svou barvou důležitou pro  
maximální bezpečnost při lovu. Membrána COVERTEX® 100 
poskytuje ochranu proti vodě a větru. Bunda má množství 
funkčních kapes a velkou kapsu zádovou umožňující  
individuální uložení vysílačky, nože, dalekohledu a ostatních 
důležitých potřeb. Bunda vyvinutá v úzké spolupráci  
s profesionálními psovody.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
551 Orange Neon

Kód
100361

  

Velikost
XS–3XL

PROTECT M VEST
Vesta pro psovoda z pružného materiálu v reflexním barevném 
provedení. Nové řešení kapes.

Vesta pro psovoda vybavená chytrými detaily a promyšleným 
systémem kapes. Lehký strečový materiál v reflexních barvách 
důležitých pro maximální bezpečnost při lovu. Velká bederní 
kapsa umožňuje uložení vybavení dle individuálních potřeb. 
Vesta vyvinutá v úzké spolupráci s profesionálními psovody.
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Muži

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější 1: 100% polyester
Vnější 2: 100% polyamid
Membrána: 100% polyuretan
Ochrana proti prořezu: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Kód
100027 
100111 
100112

  

Velikost
46–60
D96–D128
150–156

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

Kalhoty vysoké kvality vyrobené z materiálů poskytujících 
maximální ochranu při lovu černé zvěře. Odolný materiál 
chrání před průnikem zbraní černé zvěře a zároveň zamezuje 
opotřebení kalhot při pohybu v nepřístupném terénu. Vnitřní 
vrstava CONPIERCE® poskytuje ochranu v celém rozsahu 
přední i zadní části kalhot. V nejzranitelnějších částech jsou 
kalhoty navíc vyztuženy materiálem Vectran™. Nejkvalitnější 
membrána NEONORDIC® 200 optimálně kombinuje odolnost 
proti vlhkosti s prodyšností. Vyvýšený pas v zadní části  
s pružnými prvky, množství praktických kapes, knoflíky pro 
šle, stažitelné manžety nohavic. Ochranné kalhoty byly  
certifikovány dle EC certifikátu typu K-EG 2017/8278, testovány 
dle německého ”Technische Spezifikation zur Prüfung von 
Keilerschutzhoseh”, DIN EN ISO 13688:2013, jsou v souladu  
s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost přílohy II  
nařízení (EU) 2016/435.Materiál

Vnější 1: 100% polyamid
Vnější 2: 72% nylon
Vnější 2: 25% para-aramid
Vnější 2: 3% elastan
Membrána: 100% polyuretan
Ochrana proti prořezu: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Kód
100286
100287

  

Velikost
46–60
D96–D128

PROTECTION XTRM M TROUSER
Ochranné kalhoty skvělého střihu s odolným materiálem  
na exponovaných místech.

Kalhoty vysoké kvality vyrobené z materiálů poskytujících 
dostatečnou ochranu při lovu černé zvěře. Odolný materiál 
chrání před průnikem zbraní černé zvěře a zároveň zamezuje 
opotřebení kalhot při pohybu v nepřístupném terénu.  
V nejzranitelnějších částech jsou kalhoty vyztuženy 
materiály CONPIERCE® a SPA Para-aramid. Nejkvalitnější 
membrána  NEONORDIC® 200 optimálně kombinuje odolnost 
proti vlhkosti s prodyšností. Vyvýšený pas v zadní části  
s pružnými prvky, množství praktických kapes, knoflíky  
pro šle, stažitelné manžety nohavic.  Ochranné kalhoty  
byly certifikovány dle EC certifikátu typu K-EG 2017/8278, 
testovány dle německého ”Technische Spezifikation zur  
Prüfung von Keilerschutzho-seh”, DIN EN ISO 13688:2013, 
jsou v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
přílohy II nařízení (EU) 2016/435.

PROSTŘEDEK OSOBNÍ 
OCHRANY DLE NORMY  
DIN EN ISO 13688: 2013
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Muži

Materiál
Vnější: 80% polyester
Vnější: 20% polyuretan
Membrána: 100% polyuretan
Podšívka: 100% polyester

Barva
551 Orange Neon

Kód
100132

  

Velikost
S–3XL

DOG HANDLER NICCO PRO M JACKET
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® 100 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.

Více o doplňcích na straně 81.

ODĚV S VYSOKOU  
VIDITELNOSTÍ  
EN ISO 20471:2013
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Bull
Lovecká klasika z pravé kůže. Klasická vesta pohodlného 

střihu a kalhoty z kvalitní pevné kůže.



Muži

Více o Bull Apron

na straně 80.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% bavlna
Zpevnění: 100% kůže

Barva
200 Brown

Kód
100147 
100148
100149

  

Velikost
46–62
148–156
D96–124

ELK LEATHER M  
TROUSER
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 jedna zadní kapsa na zip.

Materiál
Vnější: 100% buvolí kůže
Podšívka: 100% bavlna

Barva
200 Brown

Kód
100240

  

Velikost
46–60

BULL JEANS M 
TROUSER
Kožené kalhoty riflového vzhledu.

Dvojité zadní kapsy, odolná kvalitní 
kůže.

Materiál
Vnější: 100% kozí kůže
Podšívka: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100136

  

Velikost
46–60

BULL M TROUSER
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% kozí kůže
Podšívka: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100135

  

Velikost
S–4XL

BULL M VEST
Kvalitní kožená vesta.

Klasická kožená vesta z kvalitní kůže  
s mnoha kapsami na zip. Má příjemnou 
podšívku s malou kapsičkou.
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Ultra
Pro aktivní lov a volný čas. Oděv z tichého materiálu fit střihu je ideální pro náročný  

aktivní lov. Prodyšná membrána COVERTEX® 100 vás udrží v suchu po celou dobu lovu.



Muži

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

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100302

  

Velikost
46–60

ULTRA PRO M JACKET
Lovecká bunda z měkké, tiché a lehké  
mikropolyesterové tkaniny.

Lovecká bunda z měkké, tiché a lehké mikropolyesterové 
tkaniny. Větru a voděodolná membrána COVERTEX® 100. 
Nové umístění ventilačních zipů zajišťující jejich lepší funkci. 
Vyšší stojáček s odnímatelnou kapucí. Dvě rádiové kapsy  
s poutky pro uchycení antény. Dvě prostorné klasické kapsy  
s příjemnou podšívkou. Zádová kapsa.

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

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100303

  

Velikost
46–60

ULTRA PRO M TROUSER
Lovecké kalhoty z měkké, tiché a lehké  
mikropolyesterové tkaniny.

Lovecké kalhoty z měkké, tiché a lehké mikropolyesterové 
tkaniny. Oblast sedu z odolného dvouvrstvého materiálu. 
Vodě a větruodolná membrána COVERTEX® 100. Elastický  
pas s protiskluzovou páskou. Knoflíky pro uchycení šlí. 
Dvě prostorné klasické kapsy s příjemnou podšívkou. Dvě 
postranní kapsy a extra kapsy pro mobilní telefon nebo  
GPS zařízení. Nastavitelná šíře konce nohavic se zapínáním 
na druky.
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Muži

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100347

  

Velikost
S–3XL

ULTRA PILE M SWEATER
Příjemná tichá bundomikina.

Bundomikina z příjemného měkkého materiálu pro 
lov i volný čas.
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Muži

Materiál
Vnější: 100% polyester
Izolace: 80% prachové peří
Izolace: 20% peří
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100307

  

Velikost
S–3XL

ULTRA DOWN PRO M JACKET
Technická bunda s vysoce kvalitní vnitřní izolací.

Lehká bunda z kolekce Ultra. Univerzální bunda pro 
každodenní použití. Bundu lze použít jako izolační 
vrstvu do chladných podmínek. Vysoce kvalitní výplň 
(plnivost 500). Vysoký límec s odnímatelnou kapucí. 
Jedna náprsní kapsa a dvě kapsy klasické. Součástí 
balení ochranný obal.

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% spandex
Strečové části: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100299

  

Velikost
S–3XL

ULTRA M SWEATER
Lehká fleecová mikina s celopropínacím zipem.

Lehká a hřejivá mikina z elastického fleecu s celopropínacím 
zipem. Dvě kapsy na zip. Ideální jako druhá vrstva oděvu  
pod bundu. Vhodná pro všechny druhy lovu, zejména pro 
aktivní lov.

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% spandex
Strečové části: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100300

  

Velikost
XS–3XL

ULTRA VEST
Lehká fleecová vesta.

Lehká a hřejivá mikina z elastického fleecu s celopropínacím 
zipem. Dvě kapsy na zip. Ideální jako druhá vrstva oděvu  
pod bundu. Vhodná pro všechny druhy lovu, zejména pro 
aktivní lov.

NEW NEW
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Lynx
Outdoorové kalhoty s výborným střihem. V letošním roce jsou oblíbené kalhoty pro lov  

i volný čas k dispozici ve dvou aktualizovaných provedeních – opět v univerzálním modelu 

”Light” a odolnější verzi ”XTRM”. Obě varianty kalhot jsou lehké, vybavené pružnými prvky 

neomezujícími v pohybu, což z nich dělá ideální vybavení pro veškeré outdoorové aktivity.



Viz opasky Lynx na straně 70, 71, 80, 81.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Podšívka: 100% polyester
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex
Strečové části: 92% nylon
Strečové části: 8% spandex

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Kód
100325

  

Velikost
46–60

LYNX M ANTIBITE JACKET
Větruodolná bunda s úpravou Antibite™ odpuzující hmyz  
a klíšťata.

Větruodolná bunda z oblíbené řady oděvů Lynx. Bunda je bez 
membrány, a proto je dokonale prodyšná a lehká. Voděodolný 
materiál, pružné postranní prvky, ramenní část vyztužena 
odolným materiálem, voskovaná povrchová úprava. Antibite™ 
repelentní úprava odpuzující komáry a klíšťata, netoxická  
a šetrná k životnímu prostředí. Účinnost látky IR3535  
až 80 praní.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex
Strečové části: 92% nylon
Strečové části: 8% spandex

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Kód
100331

  

Velikost
46–60

LYNX XTRM M ANTIBITE TROUSER
Outdoorové kalhoty s pružnými prvky. Povrchová úprava 
Antibite™ odpuzující hmyz a klíšťata.

Pevné a přesto lehké outdoorové kalhoty z polyesterové 
tkaniny s podílem bavlny. Přední část nohavic a oblast 
sedu je vyztužena pevnou tkaninou odolnou proti opotře-
bení. Velké pružné prvky v přední a zadní části poskytují 
dokonalý komfort. Prostorné přední kapsy, postranní 
kapsy pro mobilní telefon nebo peněženku. Stažitelné 
manžety nohavic. Antibite™ repelentní úprava odpuzující 
komáry a klíšťata, netoxická a šetrná k životnímu  
prostředí. Účinnost látky IR3535 až 80 praní.

Muži

NEW

NEW
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PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Muži

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Kód
100298

  

Velikost
XS–4XL

LYNX M SWEATER FULL-ZIP
Klasická fleecová mikina. Barevné varianty pro kombinaci  
s kalhotami Lynx.

Funkční fleecová mikina pro lov a ostatní outdoorové aktivity. 
Vhodná jako svrchní vrstva nebo vrstva střední pod bundu 
v chladnějším období. Elastické manžety a spodní lem, dvě 
přední kapsy.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Strečové části: 92% nylon
Strečové části: 8% spandex

Barva
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Kód
100201

  

Velikost
46–60

LYNX LIGHT M TROUSER
Outdoorové kalhoty s pružnými prvky.

Univerzální outdoorové kalhoty z lehké polyesterové tkaniny 
s podílem bavlny. Velké strečové prvky v přední i na zadní 
části. Prostorné přední kapsy. Chytré řešení složeného lemu 
umožňující nastavit délku dle potřeby. Dvě postranní kapsy 
pro mobilní telefon nebo peněženku.
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Muži

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna

Barva
407 Hunting Green

Kód
100389

  

Velikost
S–4XL

ALBERT ANTIBITE PRO M SHIRT
Košile z polybavlněného kepru s úpravou Antibite™.

Lehká rychleschnoucí košile Pro fit střihu. Jednoduchá 
náprsní kapsa bez klopy. Antibite™ repelentní úprava  
odpuzující komáry a klíšťata je netoxická a ekologická.

Materiál
Vnější: 60% bavlna
Vnější: 40% polyester

Barva
400 Green

Kód
100329

  

Velikost
S–4XL

LYNX M ANTIBITE 
SHIRT
Lehká košile s úpravou Antibite™  
odpuzující hmyz a klíšťata.

Funkční košile z lehké polybavlny. 
Rychleschnoucí materiál s chladivým 
efektem při nošení. Náprsní kapsy, 
standardní límec, klasický Regular fit 
střih, zapínání na cvočky. Antibite™ 
repelentní úprava odpuzující komáry  
a klíšťata, netoxická a šetrná k život-
nímu prostředí. Účinnost látky IR3535 
až 80 praní.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex

Barva
553 Swedteam Orange

Kód
100237

  

Velikost
Onesize

LYNX ANTIBITE 
GAITER
Funkční návleky s repelentní úpravou 
Antibite™.

Návleky s uchycením pod obuv na 
gumový pásek. Rozepínání se nachází 
na zadní straně návleků tak, aby ne-
docházelo k jejich zachycení okolním 
porostem. Odolné a lehké. Antibite™ 
repelentní úprava odpuzující komáry  
a klíšťata je netoxická a ekologická.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Kód
100165

  

Velikost
Onesize

LYNX ANTIBITE 
NECK GAITER
Multifunkční šátek s úpravou Antibite™.

Multifunkční šátek z měkkého 
elastického polyesteru. Snadným 
způsobem šátek proměníte v čepici 
nebo masku. Antibite™ repelentní 
úprava odpuzující komáry a klíšťata 
je netoxická a ekologická.

NEW NEW

NEW
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Heritage
Stylový oděv v klasickém káru vhodný pro lov a volný čas.  
Kolekce Heritage se obrací zpět k tradicím lovu. Nabízí excelentní 

střih, pečlivě navržené detaily i elegantní doplňky pro dokonalý styl.

Heritage doplňky na stranách 70 a 78.

Materiál
Vnější: 100% vlna
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100036

  

Velikost
S–3XL

1919 CLASSIC M JACKET
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. Doko-
nalý oděv pro elegantní lovecký vzhled.

Materiál
Vnější: 100% vlna
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100037

  

Velikost
S–4XL

1919 CLASSIC M 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 Classic M Jacket.

Muži

Materiál
Vnější: 100% bavlna
Podšívka 1: 100% bavlna
Podšívka 2: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100144

  

Velikost
48–58

1919 WAXED M JACKET
Klasická bunda s voskovou povrchovou úpravou. Podšívka, nastavitelný pas.

Prostorné kapsy a pohodlný volný střih. Vhodná do lesa i do práce.
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Muži

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.

Materiál
Vnější: 80% vlna
Vnější: 20% polyester

Barva
204 Dark Olive

Kód
22-155

  

Velikost
46–60

VIST LODEN PRO M  
JACKET
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
Vnější: 80% vlna
Vnější: 20% polyester

Barva
204 Dark Olive

Kód
22-138

  

Velikost
46–60

VIST LODEN CLASSIC M 
JACKET
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  
podšívku. Bundu lze prát v pračce  
na 30°C – program na vlnu.

Materiál
Vnější: 80% vlna
Vnější: 20% polyester

Barva
204 Dark Olive

Kód
100139

  

Velikost
46–60

VIST LODEN M TROUSER
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  
nohavic 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

Barva
204 Dark Olive

Kód
100052

  

Velikost
46–60

VIST LODEN PRO M 
ANORAK
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.
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Muži

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

Barva
200 Brown
413 Loden Green

Kód
100066

  

Velikost
S–4XL

BRAD CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP
Vlněný svetr odpudivý vůči vodě, odolný vůči větru.

Teplý svetr s membránou WINDBREAKER™ poskytuje vyso-
kou ochranu proti větru, částečně i vodě. Univerzální použití 
jako střední vrstva v kombinaci s funkčními oděvy pro 
chladnější dny nebo vrstva svrchní do dnů teplejších.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
413 Loden Green
205 Swedteam Brown

Kód
100092

  

Velikost
S–3XL

JOSH CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP
Teplá fleecová mikina se stylovými doplňky.

Lehký materiál schopný odvádět vlhkost. Hladká podšívka 
uvnitř rukávů pro snadné oblékání.

Materiál
Vnější: 80% vlna
Vnější: 20% nylon
Detail: 100% polyester

Barva
413 Loden Green

Kód
100034

  

Velikost
S–3XL

DEREK M SWEATER
Teplý svetr se semišovými detaily.

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

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna

Barva
400 Green

Kód
100142

  

Velikost
XS–5XL

CLAY M VEST
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.
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Muži

Materiál
Vnější: 100% polyester
Detail: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100138

  

Velikost
S–3XL

TORNE 2.0 M SWEATER FULL-ZIP
Lehká a teplá fleecová bunda pro všechny druhy lovu i volný čas.

Bundomikina z hřejivého prodyšného fleecu s ochranou  
ramen ze syntetického semiše. Hodí se zejména jako další 
vrstva pod bundu.



Muži

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% elastan
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100350

  

Velikost
S–4XL

DAVID M SHIRT
Flanelová košile z technického  
polyesteru se síťovanou podšívkou.

Košile s dlouhým rukávem z nového 
technického polyesterového flanelu 
s podšívkou ze síťoviny. Lehká a rych-
leschnoucí. Dvojité kapsy na hrudi  
a límec na knoflíčky. Košili doporuču-
jeme nosit společně se všemi druhy 
prodyšných membránových oděvů.

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100064

  

Velikost
S–4XL

PETER CLASSIC M 
SHIRT
Košile se dvěma náprsními kapsami.

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

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% elastan
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green
141 Dark Sand

Kód
100140

  

Velikost
S–4XL

DOUGLAS M SHIRT
Lovecká flanelová košile podšitá síťovinou  
z prodyšného polyesteru.

Košile s dlouhým rukávem z nového technického  
polyesterového flanelu s podšívkou ze síťoviny. Lehká  
a rychleschnoucí. Dvojité kapsy na hrudi a límec  
na knoflíky. Tuto košili doporučujeme nosit se všemi 
druhy prodyšných membránových oděvů.

NEW



Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
602 Navy

Kód
100317

  

Velikost
S–4XL

RALPH M SHIRT
Klasická košile z lehké 100% bavlny.

Bavlněná flanelová košile v klasickém 
střihu. Jednoduché náprsní kapsy  
a límec na knoflíčky.

Materiál
Vnější: 60% bavlna
Vnější: 40% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100258

  

Velikost
S–4XL

ALAN CLASSIC M 
SHIRT
Flanelová košile z polybavlny.

Příjemný materiál. Dvě náprsní kapsy  
s patkami, límeček na knoflíčky.  
Klasický volnější střih.

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
103 Off-white

Kód
100318

  

Velikost
S–4XL

STEVEN 2.0 M SHIRT
Klasická košile z lehké 100% bavlny.

Nové provedení oblíbené košile Steven. 
Jemnější broušený bavlněný flanel, pro 
Swedteam typická oranžová barva. 
Klasický střih (wide).

Materiál
Vnější: 60% bavlna
Vnější: 40% polyester

Barva
553 Swedteam Orange

Kód
100260

  

Velikost
S–4XL

CLIVE CLASSIC M 
SHIRT
Flanelová košile z kvalitní bavlny.

Počesaná vnitřní strana. Dvě náprsní 
kapsy, límeček na knoflíčky. Klasický 
volnější střih.

Materiál
Vnější: 100% bavlna

Barva
400 Green

Kód
100316

  

Velikost
S–4XL

DAVE M SHIRT
Klasická košile z lehké 100% bavlny.

Bavlněná flanelová košile v klasickém 
střihu. Jednoduché náprsní kapsy  
a límec na knoflíčky.

Materiál
Vnější: 60% bavlna
Vnější: 40% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100262

  

Velikost
S–4XL

PATRIC CLASSIC M 
SHIRT
Flanelová košile z kvalitní bavlny.

Počesaná vnitřní strana. Dvě náprsní 
kapsy, límeček na knoflíčky. Klasický 
volnější střih.

Muži
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Muži

Materiál
Vnější: 100% polyuretan
Podšívka: 100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100161

  

Velikost
S–3XL

HURON M RAIN SET
Praktický set do deště.

Set do deště tvoří plášť s celopropínacím zipem 
krytým légou a pohodlné kalhoty s pružným 
pasem a stahovacími pásky okolo bot. Vyroben  
z pružného a voděodolného PU.

Materiál
Vnější: 100% polyuretan
Podšívka: 100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100162

  

Velikost
M/L–XL/2XL

HURON M RAIN PONCHO
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.
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Dámy
Nejmodernější technologie 
a vynikající střih.

Pohodlné funkční oděvy pro všechny druhy 

lovu kombinované s atraktivním stylem 

každého lovce. Netřeba připomínat,  

že kolekce pro ženy zahrnuje i revoluční  

DESOLVE® kamufláž.



Ridge
Dokonalá kamufláž do lesa i pro 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.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100055

  

Velikost
34–46

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

Kratší bunda z tichého materiálu v jedinečném kamuflážním 
vzoru s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX® 100. 
Praktické 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

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

Kalhoty z tichého materiálu v novém kamuflážním 
vzoru s vodě a větruodolnou membránou COVERTEX® 
100. Praktické prostorné kapsy, nastavitelné manžety 
nohavic. Vhodné pro většinu loveckých aktivit.
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Ultra
Pro aktivní lov a volný čas. Oděv z tichého materiálu fit střihu je ideální pro náročný 

aktivní lov. Prodyšná membrána COVERTEX® 100 vás udrží v suchu po celou dobu lovu. 

V řadě Ultra naleznete i náš populární anorak.

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% spandex
Strečové části: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100300

  

Velikost
XS–3XL

ULTRA VEST
Lehká fleecová vesta.

Lehká a hřejivá mikina z elastického 
fleecu s celopropínacím zipem. Dvě 
kapsy na zip. Ideální jako druhá vrstva 
oděvu pod bundu. Vhodná pro všechny 
druhy lovu, zejména pro aktivní lov.

Materiál
Vnější: 95% polyester
Vnější: 5% spandex
Strečové části: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100313

  

Velikost
34–46

ULTRA W SWEATER
Lehká fleecová mikina s celopropínacím 
zipem.

Lehká a hřejivá mikina z elastického 
fleecu s celopropínacím zipem. Dvě 
kapsy na zip. Ideální jako druhá vrstva 
oděvu pod bundu. Vhodná pro všechny 
druhy lovu, zejména pro aktivní lov.

Dámy

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

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100308

  

Velikost
34–46

ULTRA W JACKET
Dámská lovecká bunda z měkké tiché a lehké  
mikropolyesterové tkaniny.

Lovecká bunda pro ženy z měkké tiché a lehké mikropolyes-
terové tkaniny. Větru a voděodolná membrána COVERTEX® 
100. Nové umístění ventilačních zipů zajišťující jejich lepší 
funkci. Vyšší stojáček s odnímatelnou kapucí. Dvě rádiové 
kapsy s poutky pro uchycení antény. Dvě prostorné klasické 
kapsy s příjemnou podšívkou. Zádová kapsa.

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

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100309

  

Velikost
34–46

ULTRA W TROUSER
Dámské lovecké kalhoty z měkké tiché a lehké  
mikropolyesterové tkaniny.

Lovecké kalhoty pro ženy z měkké tiché a lehké mikropoly-
esterové tkaniny. Oblast sedu z odolného dvouvrstvého 
materiálu. Vodě a větruodolná membrána COVERTEX® 100. 
Elastický pas s protiskluzovou páskou. Knoflíky pro uchycení 
šlí. Dvě prostorné klasické kapsy s příjemnou podšívkou.  
Dvě postranní kapsy a extra kapsy pro mobilní telefon nebo 
GPS zařízení. Nastavitelná šíře konce nohavic se zapínáním  
na druky.

Dámy
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Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna

Barva
407 Hunting Green

Kód
100390

  

Velikost
34–44

ALLIE ANTIBITE W SHIRT
Košile z polybavlněného kepru s úpravou Antibite™.

Lehká rychleschnoucí košile. Jednoduchá náprsní kapsa 
bez klopy. Antibite™ repelentní úprava odpuzující komáry 
a klíšťata je netoxická a ekologická.

NEW
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Dámy

Viz Příslušenství Lynx Antibite™ na stránkách 70, 71, 80, 81.

Materiál
Vnější: 60% bavlna
Vnější: 40% polyester

Barva
400 Green

Kód
100339

  

Velikost
34–44

LYNX W ANTIBITE SHIRT
Lehká košile s úpravou Antibite™ odpuzující hmyz a klíšťata.

Funkční košile z lehké polybavlny. Rychleschnoucí materiál s chladivým 
efektem při nošení. Zdvojené náprsní kapsy, standardní límec, klasický 
Regular fit střih, zapínání na cvočky. Antibite™ repelentní úprava odpuzující 
komáry a klíšťata, netoxická a šetrná k životnímu prostředí. Účinnost látky 
IR3535 až 80 praní.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Podšívka: 100% polyester
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex
Strečové části: 92% nylon
Strečové části: 8% spandex

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Kód
100326

  

Velikost
34–46

LYNX W ANTIBITE JACKET
Větruodolná bunda s úpravou Antibite™ odpuzující hmyz a klíšťata.

Větruodolná bunda z oblíbené řady oděvů Lynx. Bunda je bez 
membrány, a proto je dokonale prodyšná a lehká. Voděodolný 
materiál, pružné postranní prvky, ramenní část vyztužena 
odolným materiálem, voskovaná povrchová úprava. Antibite™ 
repelentní úprava odpuzující komáry a klíšťata, netoxická  
a šetrná k životnímu prostředí. Účinnost látky IR3535 až 80 praní.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex
Strečové části: 92% nylon
Strečové části: 8% spandex

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Kód
100328

  

Velikost
34–46

LYNX XTRM W ANTIBITE TROUSER
Outdoorové kalhoty s pružnými prvky. Povrchová úprava Antibite™ 
odpuzující hmyz a klíšťata.

Pevné a přesto lehké outdoorové kalhoty z polyesterové tkaniny 
s podílem bavlny. Přední část nohavic a oblast sedu je vyztužena 
pevnou tkaninou odolnou proti opotřebení. Velké pružné prvky  
v přední a zadní části poskytují dokonalý komfort. Prostorné  
přední kapsy, postranní kapsy pro mobilní telefon nebo peněženku. 
Stažitelné manžety nohavic. Antibite™ repelentní úprava  
odpuzující komáry a klíšťata, netoxická a šetrná k životnímu  
prostředí. Účinnost látky IR3535 až 80 praní.

NEW

NEW
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Dámy

ODĚV S VYSOKOU   
VIDITELNOSTÍ   
EN ISO 20471:2013

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

pro psovody. Oblíbené ochranné kalhoty Protection 

nabízí dostatečnou ochranu při střetu se zbraněmi 

černé zvěře, zároveň jsou odolné vůči opotřebení při 

pohybu v náročném 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. Ochranná bunda pro  

psovoda byla vyvinuta s profesionálními psovody.

PROSTŘEDEK OSOBNÍ OCHRANY 
DLE NORMY DIN EN ISO 13688: 2013

Materiál
Vnější: 80% polyester
Vnější: 20% polyuretan
Membrána: 100% polyuretan
Podšívka: 100% polyester

Barva
551 Orange Neon

Kód
100133

  

Velikost
S–XL

DOG HANDLER NICCO W JACKET
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® 100 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 profe-
sionálními psovody.

Materiál
Vnější 1: 100% polyester
Vnější 2: 100% polyamid
Membrána: 100% polyuretan
Podšívka 1: 100% polyester
Podšívka 2: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Kód
100028

  

Velikost
34–46

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

Kalhoty vysoké kvality vyrobené z materiálů poskytujících 
maximální ochranu při lovu černé zvěře. Odolný materiál 
chrání před průnikem zbraní černé zvěře a zároveň 
zamezuje opotřebení kalhot při pohybu v nepřístupném 
terénu. V nejzranitelnějších částech jsou kalhoty vyztuženy 
ochranným materiálem CONPIERCE® a Vectran™. Nejkvalit- 
nější membrána NEONORDIC® 200 optimálně kombinuje 
odolnost proti vlhkosti s prodyšností. Vyvýšený pas v zadní 
části s pružným prvkem pro volnost pohybu, množství  
praktických kapes, knoflíky pro šle, stažitelné manžety  
anohavic. Kalhoty byly certifikovány dle EC certifikátu typu 
K-EG 2017/8278, testovány dle německého certifikátu ”Tech-
nische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen”,  
DIN EN ISO 13688:2013. Kalhoty jsou v souladu s požadavky 
na ochranu zdraví a bezpečnost podle přílohy II nařízení  
(EU) 2016/425.
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Materiál
Vnější: 80% vlna
Vnější: 20% nylon

Barva
413 Loden Green

Kód
100032

  

Velikost
34–46

SHIRLEY W SWEATER FULL-ZIP
Teplý pohodlný svetr.

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

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100105

  

Velikost
XS–XL

TORNE W VEST
Dámská teplá vesta pro univerzální použití.

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

Materiál
Vnější: 100% bavlna
Podšívka 1: 100% bavlna
Podšívka 2: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100247

  

Velikost
34–44

1919 WAXED W JACKET
Klasická bunda pro volný čas. Vnější materiál 
s voskovou povrchovou úpravou.

Prostorné kapsy, pohodlný volnější střih. 
Vhodná do lesa i do práce.

Dámy
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Hamra
Univerzální oděv pro aktivní lov a volný čas. Oděvy Hamra jsou určeny pro ženy 

s vysokými nároky na pohodlnost střihu a funkčnost materiálu s ochrannou 

membránou COVERTEX® 100.



Dámy

  

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

Barva
200 Brown

Kód
100059

Velikost
34–46

HAMRA W JACKET
Pohodlná delší bunda nevšedního střihu.

Oděv pro ženy s vysokými nároky na funkčnost a střih. 
Membrána COVERTEX® 100 poskytuje účinnou ochranu 
proti vodě a větru.

  

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

Barva
200 Brown

Kód
100060

Velikost
34–46

HAMRA W TROUSER
Funkční kalhoty pro dokonalý komfort.

Oděv pro ženy s vysokými nároky na funkčnost a střih. 
Membrána COVERTEX® 100 poskytuje účinnou ochranu 
proti vodě a větru. Větrací otvory na vnitřní i vnější 
straně stehen.
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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.

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

Barva
710 DESOLVE® Fire/Veil

Kód
100342

  

Velikost
120–170

RIDGE JR JACKET
Dětská bunda v jedinečném kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Tichá bunda v barevné kombinaci kamuflážního vzoru 
DESOLVE® Veil a DESOLVE® Fire. Membrána COVERTEX® 
poskytuje vysokou ochranu proti větru a vlhkosti. Od-
nímatelná kapuce, nastavitelný pas a manžety rukávů.

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

Barva
710 DESOLVE® Fire/Veil

Kód
100343

  

Velikost
120–170

RIDGE JR TROUSER
Dětské kalhoty v jedinečném kamu-
flážním vzoru DESOLVE®.

Tiché kalhoty v barevné kombinaci 
kamuflážního maskovacího vzoru 
DESOLVE® Veil a DESOLVE® Fire. Mem-
brána COVERTEX® poskytuje vysokou 
ochranu proti větru a vlhkosti. Velké 
postranní kapsy, pas na stahovací 
šňůrku, stažitelné manžety nohavic.
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Junior

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire

Kód
100115

  

Velikost
Onesize

RIDGE JR CAP
Kšiltovka v nejnovějším kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Nastavitelný pásek na suchý zip v zadní části.

Materiál
Vnější: 50% vlna
Vnější: 50% akryl

Barva
551 Orange Neon

Kód
100150

  

Velikost
Onesize

ULTRA KNIT JUNIOR BEANIE
Klasická pletená čepice.

Pletená čepice s nižším střihem. Výšivka loga 
Swedteam na předním lemu.

Materiál
Vnější 1: 65% polyester
Vnější 1: 35% bavlna
Vnější 2: 65% polyester
Vnější 2: 35% bavlna
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex

Barva
407 Hunting Green

Kód
100374

  

Velikost
120–170

LYNX JR JACKET
Větruodolná juniorská bunda s extra výztuhou na ramenou.

Větruodolná juniorská bunda z oblíbené řady Lynx. Absence 
membrány zajišťuje maximální prodyšnost a nízkou hmot-
nost oděvu. Materiál je voděodolný. Ramena jsou vyztužena 
odolnou tkaninou. Voskovaná povrchová úprava.

Materiál
Vnější 1: 65% polyester
Vnější 1: 35% bavlna
Vnější 2: 65% polyester
Vnější 2: 35% bavlna

Barva
407 Hunting Green

Kód
100375

  

Velikost
120–170

LYNX JR TROUSER
Větruodolné juniorské kalhoty.

Juniorské kalhoty z lehké funkční směsi polyesteru a bavlny.  
Prostorné přední kapsy. Nastavitelné rozepínání nohavic  
na knoflíky. Dvě další kapsy vhodné pro uložení mobilního  
telefonu nebo peněženky.

NEW
NEW
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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.



Doplňky

Materiál
Vnější: 90% polyester
Vnější: 10% spandex

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100244

  

Velikost
S–3XL

RIDGE M BASE LAYER SET
Základní hřejivá vrstva schopná odvádět pot od pokožky.

Přiléhavé spodní triko s kulatým výstřihem. Legíny 
s vysokým pasem udrží záda vždy v teple. Jedinečný 
kamuflážní vzor DESOLVE® Veil.

Materiál
Vnější: 50% merino vlna
Vnější: 35% nylon
Vnější: 10% polyester
Vnější: 5% spandex

Barva
407 Hunting Green

Kód
100235

  

Velikost
S/M–2XL/3XL

MERINO TECH M BASE LAYER SET
Základní vrstva v jedinečném bezešvém provedení a přiléhavém střihu.

Teplý odolný základní set z vlny prémiové kvality. Delší triko a vysoký 
pas legín udrží záda v teple za všech podmínek.
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Doplňky

Materiál
Vnější: 40% merino vlna
Vnější: 53% polyamid
Vnější: 7% elastan

Barva
950 Black
407 Hunting Green

Kód
100219

  

Velikost
37/39–46/48

HUNTER TECH MID 
SOCKS
Měkké ponožky z hřejivé Merino vlny.

Pata a špička vyztužena polyamidem 
optimálně prodlužujícím životnost.  
Extra zesílená část nad kotníky  
zamezuje nepříjemným odřeninám.

Materiál
Vnější: 100% bavlna
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100246

  

Velikost
S,55-56–XL61-62

1919 WAXED HAT
Klasický sportovní klobouček s voskovou 
povrchovou úpravou.

Vhodný pro veškeré volnočasové aktivity.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
999 Mixed Colour

Kód
100196

  

Velikost
Onesize

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

Multifunkční víceúčelový šátek  
z příjemného materiálu ve třech 
různých barevných vzorech kamu-
fláže. Můžete z něj udělat čepici,  
čelenku, kapuci. Ochrání vás proti 
větru, slunci, chladu, prachu. 
V balení jsou 3 kusy.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Kód
100165

  

Velikost
Onesize

LYNX ANTIBITE  
NECK GAITER
Multifunkční šátek s úpravou Antibite™.

Multifunkční šátek z měkkého elas-
tického polyesteru. Snadným způso-
bem šátek proměníte v čepici nebo 
masku. Antibite™ repelentní úprava 
odpuzující komáry a klíšťata je neto- 
xická a ekologická.

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

Barva
950 Black

Kód
100175

  

Velikost
37/39–46/48

FUNCTION 2-PACK 
SOCKS
Kombinace ponožky s vložkou  
do ponožky pro dokonalé pohodlí.

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

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

Barva
407 Hunting Green

Kód
100174

  

Velikost
37/39–46/48

HUNTER 2-PACK SOCKS
Funkční ponožky pro lov a outdorové 
aktivity.

Skvělý střih a vysoká kvalita. Dva páry.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM
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Materiál
Vnější: 55% bavlna
Vnější: 45% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100239

  

Velikost
M–XL

WOLVERINE SPORTCAP
Exkluzivní bekovka se saténovou 
podšívkou.

Odolná prodyšná TC tkanina.  
Nastavitelný lem.

Materiál
Vnější: 55% bavlna
Vnější: 45% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100238

  

Velikost
Onesize

WOLVERINE CAP
Exkluzivní kšiltovka se saténovou 
podšívkou.

Odolná prodyšná TC tkanina.  
Nastavitelný lem. Materiál

Vnější: 100% polyester

Barva
551 Orange Neon

Kód
100179

  

Velikost
Onesize

JAKTLEDARE CAP
Kšiltovka s výšivkou vedoucí honu.

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

Materiál
Vnější 1: 65% polyester
Vnější 1: 35% bavlna
Vnější 2: 94% polyester
Vnější 2: 6% spandex

Barva
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Kód
100330

  

Velikost
Onesize

LYNX ANTIBITE CAP
Lehká funkční kšiltovka s úpravou 
Antibite™.

Kšiltovka barvou i materiály sladěná 
s řadou oděvů LYNX. Krátký kšilt, 
snadné nastavení obvodu v zadní části. 
Antibite™ repelentní úprava odpuzující 
komáry a klíšťata, netoxická a šetrná 
k životnímu prostředí. Účinnost látky 
IR3535 až 80 praní.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100371

  

Velikost
Onesize

ULTRA FLEX CAP
Kšiltovka s 3D výšivkou loga.

Příjemná tichá kšiltovka elastického 
střihu pro maximální pohodlí. Exklu-
zivní 3D výšivka na přední straně.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
551 Orange Neon

Kód
100178

  

Velikost
Onesize

HUNDFÖRARE CAP
Kšiltovka pro psovoda.

Kšiltovka v hi-viz barvě poskytující 
větší bezpečnost. Nastavení velikosti 
páskem na suchý zip.

Doplňky

NEW
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Doplňky

Materiál
Vnější: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green
560 DESOLVE® Fire

Kód
100362

  

Velikost
Onesize

RIDGE THERMO CAP
Čepice do chladných podmínek s krátkým kšiltem.

Větruodolná čepice s podšívkou. Prodloužená zadní 
část chránící uši, nastavitelný pásek.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Kožešina: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero
560 DESOLVE® Fire

Kód
100122

  

Velikost
M–XL

RIDGE THERMO PILOT HAT
Teplá ušanka s umělou kožešinou.

Ušanka v unikátním vzoru DESOLVE®. Možnost uchycení 
pod bradou, otvory u uší. Podšití z teplé umělé kožešiny.

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

Barva
413 Loden Green

Kód
100346

  

Velikost
S,55-56–XL61-62

CREST LODEN CAP
Lovecká kšiltovka z hřejivého lodenu s přehozem v reflexní 
oranžové barvě.

Klasická zimní kšiltovka s ochranou uší. Lodenový materiál 
s prošívanou vnitřní podšívkou. Kšiltovka je vyrobena  
z lodenu a má reflexní přehoz oranžové barvy, který lze  
snadno přetáhnout.
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Materiál
Vnější: 50% vlna
Vnější: 50% akryl

Barva
400 Green
551 Orange Neon
100 White

Kód
100296

  

Velikost
Onesize

ULTRA KNIT BEANIE
Klasická pletená čepice.

Pletená čepice s nižším střihem. Výšivka loga Swedteam 
na předním lemu.

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

Barva
400 Green

Kód
100297

  

Velikost
Onesize

ULTRA KNIT WINDBREAKER BEANIE
Klasická pletená čepice s částečnou fleecovou podšívkou.

Pletená čepice klasického střihu. Větruodolná membrána 
WINDBREAKER® ve spodní části. Výšivka loga Swedteam  
na předním lemu.
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Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Kód
100124

  

Velikost
Onesize

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

Nastavitelný pásek v zadní části na suchý zip.

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
560 DESOLVE® Fire

Kód
100395

  

Velikost
M–XL

RIDGE FLAT CAP
Ležérní bekovka Hi-Viz.

Klasická bekovka v jedinečném vzoru DESOLVE® Fire. 
Elastická část na krku.

NEW
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Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100241

  

Velikost
Onesize

RIDGE W HEADBAND
Čelenka z pružného fleecu.

Teplá, zároveň prodyšná.

Materiál
Vnější: 100% polyester

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

Kód
100114

  

Velikost
Onesize

RIDGE NECK GAITER
Multifunkční šátek ve vzoru DESOLVE®.

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

Materiál
Vnější: 100% polyester

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

Kód
100067

  

Velikost
M/L–XL/2XL

RIDGE BEANIE
Lehká čepice v kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Čepice z měkkého pružného fleecu je k dispozici  
v kamuflážním vzoru DESOLVE® Veil a DESOLVE® Fire.

Doplňky

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH PRODUKTECH NA SWEDTEAM.COM

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Kód
100125

  

Velikost
Onesize

RIDGE CAMOUFLAGE HOOD
Kukla v unikátním kamuflážním vzoru DESOLVE®.

Kukla pro splynutí s přírodou v kamuflážním vzoru 
DESOLVE®.
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Materiál
Vnější: 100% polyester
Membrána: 100% polyuretan
Vrchní materiál: 100% kozí kůže
Izolace: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green
110 DESOLVE® Zero

Kód
100271

  

Velikost
S–2XL

ULTRA DRY MITTEN M 
GLOVE
Mohutné teplé palčáky.

Větru a voděodolné. Odnímatelná 
podšívka, kůže v části dlaně. Zápěstní 
poutka pro uchycení sundaných  
rukavic.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Membrána: 100% polyamid
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Izolace: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100272

  

Velikost
S–2XL

ULTRA DRY M GLOVE
Mohutné teplé rukavice.

Větru a voděodolné. Nastavitelné neo-
prénové manžety udržující optimální 
teplo. PU materiál v části dlaně pro 
bezpečný úchop zbraně.

Materiál
Membrána: 100% polyuretan
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Podšívka: 50% vlna
Podšívka: 50% nylon

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100234

  

Velikost
S–L

GRIP DRY W GLOVE
Nepromokavé dámské rukavice s tenkou 
podšívkou a materiálem pro pevný úchop 
zbraně.

Flexibilní rukavice z lehkého materiálu 
s membránou HIPORA®. Vlněná podšívka 
poskytující extra teplo, PU materiál  
v části dlaně pro pevný úchop zbraně.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 50% polyuretan
Vrchní materiál: 50% nylon

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100046

  

Velikost
M–2XL

COMFORT M GLOVE
Měkké rukavice s pevným úchopem.

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

Doplňky

NEW
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Doplňky

Materiál
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 100% polyuretan

Barva
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Kód
100366

  

Velikost
M–2XL

RIDGE LIGHT M GLOVE
Tenké rukavice bez podšívky umožňující pevný úchop.  
K dispozici v kamuflážním vzoru DESOLVE® a v jednobarevném 
zeleném provedení.

Tenké rukavice s funkcí ”Smart Touch” pro ovládání chytrých 
telefonů. Rukavice vhodné pro šechny typy lovu, obzvlášť 
tam, kde potřebujete cit v rukou a bezpečný úchop zbraně.

Materiál
Membrána: 100% polyuretan
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Podšívka: 50% vlna
Podšívka: 50% nylon

Barva
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
402 Forest Green

Kód
100367

  

Velikost
M–2XL

RIDGE DRY M GLOVE
Lehké podšité rukavice s membránou HIPORA® zajišťující 
odolnost proti vodě a větru.

Tenké rukavice s funkcí ”Smart Touch” pro ovládání chytrých 
telefonů. Rukavice vhodné pro všechny typy lovu obzvlášť 
tam, kde potřebujete bezpečný úchop zbraně a cit v rukou. 
Vlněná podšívka poskytuje extra tepelný komfort. K dispozici 
ve třech provedeních. V kamuflážním vzoru DESOLVE® Veil, 
DESOLVE® Fire a v jednobarevném zeleném provedení.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Membrána: 100% polyuretan
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Izolace: 100% polyester

Barva
110 DESOLVE® Zero

Kód
100131

  

Velikost
S–2XL

ZERO DRY M GLOVE
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.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Podšívka: 100% polyester

Barva
400 Green

Kód
100192

  

Velikost
S–2XL

GREEN M GLOVE
Střelecké rukavice pro chladné dny.

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

Materiál
Vnější: 100% polyester
Vrchní materiál: 100% polyuretan
Izolace: 100% polyester

Barva
950 Black
407 Hunting Green

Kód
100354

  

Velikost
M–XL

CREST THERMO GLOVE
Teplé střelecké rukavice s víceúčelovým 
využitím.

Fleecové rukavice s podšívkou THINSU-
LATE® poskytující lepší izolaci. Sejmutím 
přehozu přes prsty získáte střelecké 
rukavice bez konečků prstů, díky kterým 
budete mít dokonalý přístup ke spoušti.
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Doplňky

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Kód
100357

  

Velikost
Onesize

RIDGE 38 BACKPACK
Klasický lovecký batoh se sedátkem.

Batoh s mnoha funkčními kapsami je vyrobený z voděodolného 
tichého materiálu MOLLTEC™. Kovový rám sedátka je na obou 
stranách opatřen ochranou proti oděru zbraně. Nový nosný  
systém zajišťuje kvalitní odvětrání zad a nižší hmotnost.  
Inovovaný model pro maximální pohodlí. Výška sedátka  
50-52 cm. Objem cca 38 l.

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

Barva
407 Hunting Green

Kód
100363

  

Velikost
Onesize

ALPHA 5 BACKPACK
Lehký batoh s univerzálním využitím.

Malý lehký batoh s ramenními popruhy z tenké síťoviny. 
Polstrovaná záda pro extra pohodlí a stabilitu. Vnější vodě- 
odolný materiál SWEDTEAM® MOLLTEC™. Objem 5 litrů.

Materiál
Vnější: 70% bavlna
Vnější: 30% polyester
Zesílení: 100% polyuretan

Barva
401 Ivy Green

Kód
100218

  

Velikost
Onesize

1919 CANVAS 
DUFFEL BAG
Klasická cestovní taška z odolného 
canvasu.

Vyztužená spodní část, silné popruhy 
pro dlouhou životnost. Objem cca  
80 litrů. Materiál

Vnější: 100% vlna
Materiál: 100% pu – imitace kůže
Podšívka: 100% polyester

Barva
409 Tweed Green

Kód
100031

  

Velikost
Onesize

1919 WEEKEND BAG
Velká taška pro stylové cestování.

Tvídová taška podtrhující dokonalý 
lovecký styl. Popruhy a podložka  
z PU kůže, odnímatelný ramenní 
popruh. Objem 40 litrů.

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

Barva
407 Hunting Green

Kód
100186

  

Velikost
Onesize

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

Nepromokavý batoh z odolného mate-
riálu SWEDTEAM® MOLLTEC™ je vhodný 
pro lov a jiné volnočasové aktivity. Pevný 
rám sedátka je vybaven ochranou proti 
oděru zbraně. Sedátko lze použít  
samostatně. Výška sedátka 48-50 cm. 
Objem cca 36 litrů.

78



Doplňky

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Kód
100096

  

Velikost
Onesize

BACKBONE BACKPACK
Voděodolný batoh s prostorem na zbraň.

Dostupné varianty SWEDTEAM® 
MOLLTEC™ i DESOLVE® Veil. Mnoho 
úložných kapes, speciálně navržený 
prostor pro zbraň, síťované kapsy  
na drobnosti. Objem cca 46 listrů,  
z toho kapsa na zbraň cca 9 litrů.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Zesílení: 100% polyuretan

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100097

  

Velikost
Onesize

TRACKER AQUA  
BACKPACK
Lehký všestranně použitelný batoh  
v kamufláži DESOLVE® Veil.

Malý a lehký batoh s ramenními 
popruhy z tenké síťoviny. Polstrování  
v oblasti zad pro lepší stabilitu. Objem  
5 litrů. Součástí balení hydrovak  
o objemu 1,5 l a hadička s náústkem.

Materiál
Vnější 1: 100% polyester
Vnější 2: 100% nylon
Podšívka 1: 100% polyester
Podšívka 2: 100% nylon

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
23-800

  

Velikost
Onesize

ULTRA 75 BACKPACK
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.

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

Barva
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Kód
100378

  

Velikost
Onesize

RIDGE BINO BAG
Brašna na dalekohled s pevným popruhem.

Multifunkční brašna pro uložení 
binokuláru. Robustní popruh a další 
nastavitelné popruhy dávají brašně maxi- 
mální flexibilitu. Vyrobeno z MOLLTEC™ 
materiálu. Víko brašny disponuje přezkou 
umožňující otevírání a uzavírání brašny 
jednou rukou. Součástí balení je čistící 
hadřík. Nastavitelné víko umožňuje 
vložení dalekohledu 8x40 až 10x56.  
Rozměry 18*15*7 cm.

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

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

Kód
100370

  

Velikost
Onesize

ALPHA WB WAISTBAG
Praktická ledvinka s mnoha kapsami.

Speciální polstrovaný prostor se 
stahovací šňůrkou pro láhev s vodou. 
Ideální vybavení do přírody, kdy je 
batoh příliš velký.
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Doplňky

Materiál
Vnější: 100% polyester

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100301

  

Velikost
S/M–2XL/3XL

MOSQUITO M ANORAK
Ochrana proti komárům z měkké a odolné síťované tkaniny.

Ochranná lehká bunda proti komárům z měkké a odolné 
síťoviny. Přední kapsa zároveň sloužící jako úložný obal. 
Kapuce s přední síťkou pro ochranu obličeje.

Materiál
Vnější: 65% polyester
Vnější: 35% bavlna
Zpevnění: 94% polyester
Zpevnění: 6% spandex

Barva
553 Swedteam Orange

Kód
100237

  

Velikost
Onesize

LYNX ANTIBITE GAITER
Funkční návleky s repelentní úpravou Antibite™.

Návleky s uchycením pod obuv na gumový pásek. Rozepínání 
se nachází na zadní straně návleků tak, aby nedocházelo  
k jejich zachycení okolním porostem. Odolné a lehké.  
Antibite™ repelentní úprava odpuzující komáry a klíšťata  
je netoxická a ekologická.

Materiál
Vnější: 100% polyester
Zesílení: 100% polyuretan

Barva
400 Green

Kód
100089

  

Velikost
L–XL

HELAGS GAITER
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
Vnější: 100% buvolí kůže
Podšívka: 100% polyester

Barva
201 Light brown

Kód
100018

  

Velikost
Onesize

BULL APRON
Praktická zástěra z odolné kůže.

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

NEW
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Doplňky

Materiál
Materiál: 100% polyester

Barva
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Kód
100294

  

Velikost
Onesize

LYNX BELT
Pevný textilní opasek.

Opasek s inovovanou tichou 
přezkou s logem Swedteam. 
Nastavitelná velikost.  
V barvách kalhot Lynx.

Materiál
Materiál: 100% polyester

Barva
200 Brown

Kód
100134

  

Velikost
Onesize

DOG HANDLER 
BELT
Vysoce kvalitní pásek pro 
psovody.

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

Materiál: 100% nylon

Barva
551 Orange

Kód
90-120

  

Velikost
Onesize

STRETCH BELT
Opasek ze strečového  
materiálu.

Flexibilní opasek se sponou 
vyrobenou z pevného mate-
riálu, který je odolný a tichý.

Materiál
Materiál: 100% polyester

Barva
407 Hunting Green

Kód
100181

  

Velikost
Onesize

STRAP GREEN 
SUSPENDERS
Pevné šle s koženými poutky.

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

Materiál
Materiál: 63% polyester
Materiál: 37% elastan
Detail: 100% polyuretan

Barva
420 Swedteam Green

Kód
100365

  

Velikost
Onesize

CREST COMBI 
SUSPENDERS
Šle s možností uchycení na kovový klip 
nebo koženým páskem na knoflíky kalhot.

Inovovaný model šlí kombinující uchy-
cení pomocí kůže a kovového klipu tak, 
aby vyhovoval všem uživatelům.

Materiál
Materiál: 100% polyester

Barva
950 Black
407 Hunting Green

Kód
100180

  

Velikost
Onesize

CLIP SUSPENDERS
Pevné šle s pevnými klipy.

Nastavitelná délka. Šířka 50 mm.

Materiál
Materiál: 100% polyester

Barva
410 DESOLVE® Veil

Kód
100182

  

Velikost
Onesize

VEIL SUSPENDERS
Pevné šle s koženými poutky  
v kamuflážním vzoru.

Nový maskovací vzor DESOLVE® Veil. 
Šířka 50 mm.
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S M L XL

55-56 57-58 59-60 61-62

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

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

S 
7

M 
8

L 
9

XL 
10

2XL 
11

16,5-17 17,5-18 18,5-19 19,5-20 20,5-21

15,5-17,5 18-20 20,5-22,5 23-25 25,5-27,5

1.

2.

3.

4.

5.
A.

B.

C.

Vyhrazujeme si právo na změnu sortimentu a cen 

produktů a neručíme za chyby způsobené tiskem. 

Potřebné informace naleznete také na swedteam.cz

Velikosti – pokrývky hlavy

Velikosti – rukavice

Velikosti – košile s límečkem

1: Obvod hlavy

A: Délka 

B: Obvod

C: Obvod límce

VELIKOSTNÍ TABULKY

A: Délka dlaně  Délku měřte jako vzdálenost mezi   
 zápěstím a špičkou prostředníčku.

B: Obvod dlaně Obvod měřte v nejširší části dlaně.

Požadovaný obvod nebo délku měřte přímo na těle dle uvedeného vyobrazení. 
Míry v tabulkách jsou uvedeny v cm.

C: Obvod límce – Změřte obvod límce u své oblíbené košile. Před 
měřením nezapomeňte zapnout límec - viz obrázek. Důležité 
upozornění! Uvedené míry v tabulce velikostí udávají obvod  
límce, který přibližně odpovídá obvodu krku.

1: Obvod hlavy  Měřte kolem čela – přibližně 2 cm nad ušima.

2: Obvod hrudníku   Měřte v podpaží – kolem celého hrudníku,  
přes lopatky.

3: Obvod pasu  Měřte v oblasti, kde obvykle míváte pas kalhot.

4: Obvod boků Měřte přes nejširší část boků, přibližně  
  20 cm pod pasem.

5: Délka vnítřnho švu  Měřte od rozkroku až po patu.

Junior velikosti

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-922: Hrudník

Bundy

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82

53 59 65 71 77 81

3: Pas

5: Vnitřní šev

Kalhoty
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EU 46  
UK 31 R

EU 48  
32 R

EU 50  
34 R

EU 52  
36 R

EU 54  
38 R

EU 56  
40 R

EU 58  
42 R

EU 60  
44 R

EU 62  
46 R

EU 64  
48 R

EU 66  
50 R

80-84 84-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136

89-93 93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137 137-141

79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

Kalhoty, klasická délka

4: Boky

3: Pas

5: Vnitřní šev

EU 148 
UK 32 L

EU 150 
34 L

EU 152 
36 L

EU 154 
38 L

EU 156 
40 L

84-88 88-92 92-96 96-101 101-106

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119

85 86 87 88 89

Kalhoty, prodloužená délka 
Délka nohavic +5 cm klasické délky

4: Boky

3: Pas

5: Vnitřní šev

EU D96 
UK 36 S

D100  
UK 38 S

D104 
UK 40 S

D108 
UK 42 S

D112 
UK 44 S

D116 
UK 46 S

D120 
UK 48 S

D124 
UK 50 S

D128 
UK 52 S

90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118 118-124 124-130 130-136

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137

76 77 78 79 79 80 81 81 81

Kalhoty, zkrácená délka 
Pas +6 cm, délka nohavic -4 cm klasické délky

4: Boky

3: Pas

5: Vnitřní šev

Dámské velikosti

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99

88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

77 78 79 80 81 82 83

4: Boky

3: Pas

5: Vnitřní šev

Kalhoty

Všechny údaje ve velikostních tabulkách vyházejí ze skutečně naměřených hodnot. Oděvy řady Swedteam 

PRO mají fit střih umožňující menší rozsah pohybu než oděvy Swedteam Classic se střihem volnějším. Různé 

aktivity vyžadují různý rozsah pohybu, kterému přizpůsobte výběr oděvu. Upozorňujeme, že se jedná o pouhé 

doporučení. Různí lidé mají různý vkus a z toho vyplývající požadavky.

Pánské velikosti

EU 46  
UK 36 

XS 

EU 48  
UK 38 

S

EU 50  
UK 40 

M

EU 52  
UK 42 

L

EU 54  
UK 44 

XL

EU 56  
UK 46 

2XL

EU 58  
UK 48 

3XL

EU60  
UK 50 

4XL

EU62  
UK 52 

5XL

EU64  
UK 54

EU66  
UK 56 

93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125 125-129 129-133 133-1372: Hrudník

Bundy, vesty, mikiny a svetry

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

Bundy, vesty, mikiny a svetry

2: Hrudník

Velikostní tabulky
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SWEDTEAM® AB 
Box 5040, SE-514 05  
Länghem, Sweden 
+46 (0)325-61 80 70 

 
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


