
Během několika desítek let se naše unikátní 
produkty SWIX staly neoddělitelnou součástí 
úspěchu všech nejlepších norských  
i mezinárodních zimních sportovců. Současně 
s tím naše produkty nabídly možnost se nadále 
zlepšovat i všem ostatním lyžařům. Nyní je na 
čase využít odborné poznatky  
o severském klimatu, a s pomocí inovativního 
řešení nabídnout našim zákazníkům ty nejlepší 
produkty na kteroukoli roční sezónu. Našim cílem 
je být jedničkou na trhu a i nadále překvapovat 
netradičním způsobem řešení. 
Pokud sami používáte a nosíte produkty SWIX, 
děláte to především proto, že se chcete cítit  
a vypadat dobře. Naším hlavním úkolem dalšího 
vývoje je dostat to nejlepší z Vás i z Vašeho 
výkonu. Rychleji a mnohem lépe se Vám bude 
lyžovat i jezdit na kole, budete méně mrznout  
a snadno se potit.
SWIX si libuje v severských podmínkách. Teploty 
pod bodem mrazu. Příjemné jarní slunce. 
Milujeme sníh. Především ten čerstvý. Mokrý. 
Velikonoční. Ježdění v prašanu. Zbožňujeme 
příkré sjezdy v nádherné scenérii hor. Dlouhé dirt-
stezky i úzké lesní cestičky. Osvěžující déšť. Vítr. 
Pot. Chceme padnout vyčerpáním. Uspokojením. 
Neexistuje lepší pocit, než ten po náročném 
tréninku. Společně. 

To je to, pro co žijeme.

WE ARE SWIX     
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RADIANT
Nová kolekce vytvořená pro co nejlepší viditelnost, 

skládající se z bundy, svršků, kalhot, rukavic a čepice/ 
čelenky. Pro nejvyšší možnou viditelnost je použitá 
neonově červená barva. Tu dále doplňují barevné 

kombinace s černou a šedou. 

Kolekce Swix Radiant byla vytvořena pro aktivního 
sportovce, který se rád pohybuje venku, a občas se 
objeví v blízkosti provozu. S touto kolekcí se budete 

cítit bezpečně a budete dobře vidět, aniž byste 
museli slevit z nároků na design a funkčnost. 
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SWIX bunda Radiant je technicky vylepšenou univerzální bundou pro 
každodenní venkovní trénink i závody. Je lehounká, lehce sbalitelná, a 
i přesto poskytuje ochranu před chladným větrem mezi jednotlivými 
sezonami; což pro někoho znamená celých 8 – 10 měsíců v roce. Jak název 
napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě 
barevné panely. Proto je ideálním společníkem pro sport ve městě. Odolný, 
silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách. 

SWIX bunda Radiant je technicky vylepšenou univerzální bundou pro 
každodenní venkovní trénink i závody. Je lehounká, lehce sbalitelná, a 
i přesto poskytuje ochranu před chladným větrem mezi jednotlivými 
sezonami; což pro někoho znamená celých 8 – 10 měsíců v roce. Jak název 
napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě 
barevné panely. Proto je ideálním společníkem pro sport ve městě. Odolný, 
silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách.  

Bunda Radiant, dámskáBunda Radiant, pánská Velikosti: XS-XL Velikosti: S-XXL 
1226612261

Složení materiálu:   
Materiál 1: 100% Nylon. Materiál 2: 100% polyester. Materiál 3: 87% polyester/13% elastan

Složení materiálu:   
Materiál 1: 100% Nylon. Materiál 2: 100% polyester. Materiál 3: 87% polyester/13% elastan

90015/Neon red 90015/Neon red

Kalhoty Radiant, pánské Velikosti: S-XXL 
32221

Složení materiálu:   
Materiál 1: 78% polyamid (recyklovaný)/22% elastan. Materiál 2: 78% polyester (recyklovaný)/  
22% elastan

Kalhoty Radiant jsou technicky vylepšenou verzí kalhot pro každodenní 
venkovní trénink i závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních 
kalhot. Jak název napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky 
doplněné o zářivě barevné panely. Proto jsou ideálním společníkem pro 
sport ve městě. Původně byly optimalizovány pro výkonnostní trénink na 
kolečkových lyžích, ale jejich dalšímu využití klade meze jen Vaše fantazie. 
Odolný, silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách.

90015/Neon red

Kalhoty Radiant, dámské Velikosti:   XS-XL 
32226

Složení materiálu:   
Materiál 1: 78% polyamid (recyklovaný)/22% elastan. Materiál 2: 78% polyester (recyklovaný)/  
22% elastan

Kalhoty Radiant jsou technicky vylepšenou verzí kalhot pro každodenní 
venkovní trénink i závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních 
kalhot. Jak název napovídá, současná verze byla vylepšena o reflexní prvky 
doplněné o zářivě barevné panely. Proto jsou ideálním společníkem pro 
sport ve městě. Původně byly optimalizovány pro výkonnostní trénink na 
kolečkových lyžích, ale jejich dalšímu využití klade meze jen Vaše fantazie. 
Odolný, silnější povrch je předurčuje k běhání po trailech a lesních stezkách.

90015/Neon red
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Triko Swix Radiant RaceX SS s krátkým rukávem je verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že se 
okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Triko Swix Radiant RaceX SS s krátkým rukávem je verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že se 
okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Triko Swix Radiant RaceX LS s dlouhým rukávem je verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že se 
okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Triko Swix Radiant RaceX LS s dlouhým rukávem je verze našeho aktivního 
prádla; jedná se o ultralehké a perfektně padnoucí triko ze strečového 
materiálu. Jeho předchůdce získal světové prvenství při zátěži v kategorii 
kardio s nejvyšší intenzitou. Jak název napovídá, současná verze byla 
vylepšena o reflexní prvky doplněné o zářivě barevné panely. Proto je 
svršek ideálním společníkem pro sport ve městě. Neuvěřitelně rychlý 
odvod vlhkosti a rychlé schnutí zajišťuje regulaci tělesné teploty tím, že se 
okamžitě přizpůsobí úrovni vaší fyzické aktivity.

Krátké triko Radiant RaceX SS, dámské

Dlouhé triko Radiant RaceX LS, dámské

Krátké triko Radiant RaceX SS, pánské

Dlouhé triko Radiant RaceX LS, pánské

Velikosti: XS-XL

Velikosti: XS-XL

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: S-XXL

40611

40601 

40616

40606

Složení materiálu:   
100% Polyester

Složení materiálu:   
100% Polyester

Složení materiálu:   
100% Polyester

Složení materiálu:   
100% Polyester

90015/Neon red

90015/Neon red

90015/Neon red

90015/Neon red

RADIANT  //  SWIX SS 18RADIANT  //  SWIX SS 18

Velikosti: XS-XL 

Velikosti:   XS-XL 
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RADIANT  //  SWIX SS 18

Propracované rukavice Swix Radiant jsou nejlepším řešením do mírného 
počasí. Původně byly navržené pro trénink a závody na lyžařských bruslích; 
později se ukázalo, že jejich využití je mnohem širší.  Nabízí propracované 
detaily jako elastickou síťovinu na vrchní straně a strečovou bezešvou 
manžetu na zápěstí. Lze s nimi jednoduše ovládat smartphone – pohodlné 
a na dotyk příjemné mikrovlákno má na dlani přidanou silikonovou vrstvu. 
Protože jde o produkt kolekce Radiant, využívá reflexní prvky a je vyvedený  
v zářivých barvách. Tato výjimečná rukavice má mnohoúčelové využití.

Rukavice Radiant Velikosti: 5-10
H0270

Složení materiálu:   
materiál na hřbetu rukavice: 83% polyamid (nylon)/ 17% elastan, materiál na dlani: 55% polyamid 
(nylon)/ 45% polyuretan

90015/Neon red
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MOTION
MOTION Motion je zbrusu nová kolekce SWIX pro 

jaro/ léto. Příjemné, jemné šedé podtóny tvoří 
svěží kombinace s trendovými barvami. Kolekce je 

speciálně vytvořena pro ty, kteří rádi trénují venku. 
Některé základní kousky mají promyšlené detaily 
jako praktickou kapsičku na mobilní telefon nebo 

integrované otvory pro sport-testery.
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Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 
 
• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
•  ”X fit”

• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
•  ”X fit”

Složení materiálu:   
100 % polyester

Složení materiálu:   
100 % polyester

MOTION  //  SWIX SS 18

Tílko RaceX Light, dámské Velikosti: XS-XL 
40586

57000 /Fire 

Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 
 • Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
•  ”X fit”

Složení materiálu:   
100 % polyester

Triko RaceX Light SS, pánské

Triko RaceX Light SS, dámské

Velikosti: S-XXL 

Velikosti: XS-XL 
40536

40531

76201/Cold Blue logo

12200/Magnet

50501/Sulphur Spring

12200/Magnet

50501/Sulphur Spring

57001/Fire logo

Nová generace osvědčeného prádla ze strečového, ultralehkého 
materiálu se síťovinou na ramenou a zádech. Tato série vyniká produkty 
s vynikajícím odváděním vlhkosti a je vhodná do teplých dní na fyzicky 
vysoce náročné aktivity na všech úrovních. 
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Ideální společník na závody i trénink. Ultralehké tílko, které rychle odvádí 
vlhkost a zaručuje perfektní prodyšnost. Vyrobeno z lehkého, dutého vlákna 
(polyester – rychle schne, lehce se čistí, úprava proti zápachu). Funkční 
vlastnosti, snadná údržba. Síťovinové panely na zádech zaručují neustálé 
proudění vzduchu. Vykrojený střih na zádech poskytuje svobodu pohybu.  
• Zadní kapsa na mobil 
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost

TITAN – Tílko dámské

Složení materiálu:  
svrchní materiál: duté vlákno - 85% poly, 15% spandex

Velikosti: XS-XL 43210E

Easy storage Re�ective

73214/Sky

10000/Black 76200/Cold Blue

10000/Black

SHADOW - Pánský nátělník
Velikosti: S-XXL44255E

Složení materiálu:  
90% poly, 10% spandex, 160 gramů – UPF 30 (ochrana před UV)

Ideální kousek pro aktivity, při kterých se pořádně zapotíte. Zatímco ze 
sebe vydáváte to nejlepší během tvrdého tréninku, triko se Vám okamžitě 
přizpůsobí. Neuvěřitelné pohodlí a naprostá svoboda pohybu. Rafinované 
grafické detaily.
• Ochrana před UV zářením UPF30
• Panely ze síťoviny 
• Reflexní prvky

Triko Swix Motion Speed je relativně lehké klasické triko, které má typické 
technické vlastnosti, které uživatel očekává od univerzálního trika na sport; 
má schopnost vázat na sebe vlhkost a dále ji rozptýlit po povrchu tak, aby 
se co nejrychleji vypařila. Triko tím pádem velmi rychle usychá a umožňuje 
Vám pohodlně regulovat tělesnou teplotu při vyšším výkonu. Provedení a 
funkčnost na 100%.

Triko Swix Motion Speed je relativně lehké klasické triko, které má typické 
technické vlastnosti, které uživatel očekává od univerzálního trika na sport; 
má schopnost vázat na sebe vlhkost a dále ji rozptýlit po povrchu tak, aby 
se co nejrychleji vypařila. Triko tím pádem velmi rychle usychá a umožňuje 
Vám pohodlně regulovat tělesnou teplotu při vyšším výkonu. Provedení a 
funkčnost na 100%.

Triko Motion Speed dámskéTriko Motion Speed pánské Velikosti: XS-XLVelikosti: S-XXL
40361 40366

Složení materiálu:   
Materiál 1: 90% polyester/10% elastan. Materiál 2: 100% polyester

Složení materiálu:   
Materiál 1: 90% polyester/10% elastan. Materiál 2: 100% polyester

57000/Fire76202/Blue Sapphire

12200/Magnet12200/Magnet

MOTION  //  SWIX SS 18
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SWIX Motion ½ zip je kombinací spodní a střední vrstvy; je to tzv. 1,5 vrstva. 
Při použití na tělo poskytuje maximální komfort, tepelně izoluje a hlavně – 
má ty nejlepší vlastnosti odvodu vlhkosti na trhu. Zkrátka Vás udrží v suchu 
a pohodlí za jakýchkoli podmínek. Přední, větru odolný panel povyšuje tento 
kousek na tří sezónního společníka na sport. Do zadní kapsy se vejde lehká 
větrovka, která Vám poslouží jako pojistka při změně počasí. 

SWIX Motion ½ zip je kombinací spodní a střední vrstvy; je to tzv. 1,5 vrstva. 
Při použití na tělo poskytuje maximální komfort, tepelně izoluje a hlavně – 
má ty nejlepší vlastnosti odvodu vlhkosti na trhu. Zkrátka Vás udrží v suchu 
a pohodlí za jakýchkoli podmínek. Přední, větru odolný panel povyšuje tento 
kousek na tří sezónního společníka na sport. Do zadní kapsy se vejde lehká 
větrovka, která Vám poslouží jako pojistka při změně počasí. 

Motion 1/2 zip, dámskéMotion 1/2 zip, pánské Velikosti: XS-XL Velikosti: S-XXL 
16021 16026 

Složení materiálu:   
hlavní materiál: 86% polyester, 14% elastan

Složení materiálu:   
hlavní materiál: 86% polyester, 14% elastan

57000/Fire76202/Blue Sapphire

MOTION  //  SWIX SS 18

Pánské elastické kraťasy Swix Motion jsou, jak název napovídá, krátkou 
verzí našich univerzálních elastických kalhot jak na denní venkovní trénink, 
tak na závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních kalhot. Série 
Motion byla navržena na běhání po trailech a lesních stezkách, přičemž je 
univerzálním společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Elastické kraťasy Motion, pánské Velikosti: S-XXL 
32241

1000/Black

Složení materiálu:   
Materiál 1: 82% polyester/18% elastan. Materiál 2: 78% polyester/ 22% elastan

PURSUE - Kompresní šortky 4” dámské
Velikosti: XS-XL

Složení materiálu:   
65% nylon, 35% spandex, 240 gramů

44262E

Stvořeny pro běh, střižené pro sport.  Vyrobeny ze směsi strečového, 
rychleschnoucího polyesteru a spandexu. Ideální pro běžce, kteří hledají 
podporu a maximální pohodlí - lehký materiál a minimum švů chrání před 
oděrem kůže. Athletic fit.
• Reflexní prvky 
• Elastický pas

1000P/Black Print

91402/Geranium

Easy storage
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Kraťasy SWIX Motion dostávají svému jménu unikátním složením 
materiálů – jsou elastické a velmi flexibilní. Jsou univerzálním spodním 
dílem na každodenní trénink i závody.  Odstranili jsme původní vnitřní 
šortky, čímž jsme je odlehčili tak, abyste je mohli libovolně kombinovat s 
jinými elastickými kalhotami série Motion. Tyto šortky jsou univerzálním 
společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Kraťasy SWIX Motion dostávají svému jménu unikátním složením 
materiálů – jsou elastické a velmi flexibilní. Jsou univerzálním spodním 
dílem na každodenní trénink i závody.  Odstranili jsme původní vnitřní 
šortky, čímž jsme je odlehčili tak, abyste je mohli libovolně kombinovat s 
jinými elastickými kalhotami série Motion. Tyto šortky jsou univerzálním 
společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Kraťasy Motion , dámskéKraťasy Motion , dámské Velikosti: XS-XLVelikosti: S-XXL 
3225632251

1000/Black1000/Black

Složení materiálu:   
Hlavní materiál: 100% polyester, síťovina: 80% polyamid/20% elastan

Složení materiálu:   
Hlavní materiál: 100% polyester, síťovina: 80% polyamid/20% elastan

FOOTPATH - 3” Kraťasy dámské
Velikosti: XS-XL 

Složení materiálu:  
87% poly, 13% spandex, 130 gramů

44258E

Ideální pro tréninky dlouhých tratí. Skvěle padnoucí, s vnitřní vložkou ze 
síťoviny pro větší pohodlí. Superstrečové do 4 směrů, rychleschnoucí, posky-
tující naprostou svobodu pohybu. 
• Elastický pas
• Kapsa na mobil 
• Kapsa na zip pro bezpečnější uložení 
• Reflexní prvky

73214/Sky

91402/Geranium

MOTION  //  SWIX SS 18
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MOTION  //  SWIX SS 18

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan, 280 gramů

Složení materiálu:  
87% poly, 13% Spandex, 130 gramů

MOTION  //  SWIX SS 18

PURSUE- 3/4 Tights Men
Velikosti: S-XXL 44263E

Výkon i skvělý střih. Tyto sportovní, elastické kalhoty nabízí přiměřenou 
kompresní oporu tak, abyste získali z tréninku to nejlepší.  Širší pas se nehne 
ani o píď, a tím zaručuje absolutní svobodu pohybu. Vyrobené ze směsi 
strečového, rychleschnoucího polyesteru a elastanu. Athletic fit. 
• Široký pas 
• Reflexní prvky pro sníženou viditelnost 

10000/Black

Easy storageRe�ective

PURSUE- Elastické Capri dámské
Velikosti: XS-XL 44264E

Výkon i skvělý střih. Tyto sportovní, elastické kalhoty nabízí přiměřenou 
kompresní oporu. Širší pas se nehne ani o píď, a tím zaručuje absolutní 
svobodu pohybu. Vyrobené ze směsi strečového, rychleschnoucího 
polyesteru a elastanu. Athletic fit. 
• Široký pas 
• Zadní kapsa na zip 
• Reflexní prvky pro sníženou viditelnost 
• Zadní panely ze síťoviny

91402/Geranium

1000P/Black Print

Easy storageRe�ective

Pánské elastické kalhoty Swix Motion jsou univerzální sportovní kalhoty jak 
na denní venkovní trénink, tak na závody. Vznikly spojením ultratenkých 
a kompresních kalhot. Série Motion byla navržena na běhání po trailech a 
lesních stezkách, nicméně tyto kalhoty jsou všestranným společníkem pro 
jakýkoli typ tréninku.

Elastické kalhoty Motion, pánské Velikosti: S-XXL
32231 

Složení materiálu:   
Materiál 1: 82% polyester/18% elastan. Materiál 2: 78% polyester/ 22% elastan

12103/Micro chip

PURSUE- Dlouhé elastické kalhoty dámské 
Velikosti: XS-XL

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan, 280 gramů

44266E
Udržte si příjemnou tělesnou teplotu, zatímco běžíte! Technické, elastické 
kalhoty anatomického střihu se širokým, středně vysokým pasem pro 
svobodný pohyb. Vyrobené ze směsi strečového, rychleschnoucího 
polyesteru a elastanu. Athletic Tapered fit.
 • Široký pas 
• Zadní kapsa na zip 
• Boční kapsa ze síťoviny 
• Reflexní prvky pro sníženou viditelnost 
• Zadní panely ze síťoviny

1000P/Black Print

Easy storageRe�ective
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Ideální volnočasová mikina na zahřátí před tréninkem nebo pro následný 
relax; aby Vaše svaly zůstaly v teple. Perfektní univerzální vrstva pro ležérní 
styl. Měkká a pohodlná. 
• Kapuce 
• 2 kapsy na zip 
• Otvory na palce 
• Žebrová pletenina na boku a kapuci 

ERGON- Mikina s kapucí dámská
Velikosti: XS-XL

Složení materiálu:  
85% Polyester / 15% Bavlna, 300 gramů

44260E

00100/White

10900/Steel Grey

Ideální volnočasová mikina na zahřátí před tréninkem nebo pro následný relax; 
aby Vaše svaly zůstaly v teple. Perfektní univerzální vrstva pro ležérní styl. 
Měkká a pohodlná. 
• Kapuce 
• 2 kapsy na zip 
• Otvory na palce 
• Žebrová pletenina na boku a kapuci 

ERGON- Mikina s kapucí pánská
Velikosti: S-XXL

Složení materiálu:  
85% Polyester / 15% Bavlna, 300 gramů

44261E

Easy storage

Easy storage

Mimořádný komfort a jednoduchý design. Svobodu pohybu zaručuje směs 
pletenin a bezešvá struktura. Střih slim fit obepne Vaše tělo a poradí si s 
potem, zatímco trénujete.

ATHLON - Bezešvé triko dámské

Složení materiálu:  
svrchní materiál: 62% polyamid, 38% spandex

Velikosti: XS-XL 44270E

Heather Charcoal/11003

Mimořádný komfort a jednoduchý design. Svobodu pohybu zaručuje směs 
pletenin a bezešvá struktura. Střih slim fit obepne Vaše tělo a poradí si s 
potem, zatímco trénujete.

ATHLON - Bezešvé triko pánské
Velikosti: S-XXL

Složení materiálu:  
svrchní materiál: 62% polyamid, 38% spandex

44271E

Heather Charcoal/11003

MOTION  //  SWIX SS 18



18 /  SWIX SS18

MOTION  //  SWIX SS 18

Vyrobena pro rozšíření Vašich sportovních obzorů. Užitá směs pletenin 
zajišťuje oporu a pohodlí, i dostatečné větrání v exponovaných místech. 
Rychleschnoucí, odvádí pot a pohodlný, bezešvý střih eliminuje riziko oděru 
kůže.
• Kapuce 
• Otvory pro palce

ATHLON - Bezešvá mikina dámská

Složení materiálu:  
svrchní materiál: 62% polyamid, 38% spandex

Velikosti: XS-XL 44250E

Heather Charcoal/11003

Vyrobena pro rozšíření Vašich sportovních obzorů. Užitá směs pletenin 
zajišťuje oporu a pohodlí, i dostatečné větrání v exponovaných místech. 
Rychleschnoucí, odvádí pot a pohodlný, bezešvý střih eliminuje riziko oděru 
kůže.
• Kapuce 
• Otvory pro palce

ATHLON - Bezešvá mikina pánská
Velikosti: S-XXL 

Složení materiálu:  
svrchní materiál: 62% polyamid, 38% spandex

44251E

Heather Charcoal/11003

MOTION  //  SWIX SS 18

Tato všestranná, lehce sbalitelná bunda je ideální kdykoli během tréninku. 
Zabere jen minimum místa v batohu či ledvince. WR úprava Vás ochrání před 
větrem a menším deštěm. Ventilační otvory na zádech. 
• Zadní úložná kapsa na zip 
• Reflexní potisk pro vyšší bezpečnost 
• Stahování spodního lemu 
• Lehká a sbalitelná 
• WR úprava

IMPRINT - Sbalitelná větrovka dámská

Složení materiálu:  
Materiál 1: 90% polyester/10% elastan. Materiál 2: 100% polyester

Velikosti: XS-XL 18276E

Heather Charcoal/11003

IMPRINT - Sbalitelná větrovka pánská 
Velikosti: S-XXL 18277E

Tato všestranná, lehce sbalitelná bunda je ideální kdykoli během tréninku. 
Zabere jen minimum místa v batohu či ledvince. WR úprava Vás ochrání před 
větrem a menším deštěm. Ventilační otvory na zádech. 
• Zadní úložná kapsa na zip 
• Reflexní potisk pro vyšší bezpečnost 
• Stahování spodního lemu 
• Lehká a sbalitelná 
• WR úprava

Heather Charcoal/11003

Složení materiálu:  
Hlavní materiál: 86% Polyester, 14% Elastan
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73214/Sky fire ?
cold blue ?

CIRCUIT -  Cyklistický dres pánský 
Velikosti: XS-XL 

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan. pletenina, rychleschnoucí + 88% polyester, 12% elastan. síťovina – 
ochrana před UV zářením UPF30

44265E

Tento dres byl stvořen k jízdě na kole – je pomyslnou vstupní branou do světa 
silniční cyklistiky. Je vyroben z měkkého materiálu, který je rychleschnoucí, 
příjemný na těle a obstojí i hodiny Vašeho cyklotréninku. Správnou cirkulaci 
vzduchu zajišťuje poloviční zip. O Vaše pohodlí po čas celé jízdy se postará 
vysoce účinný odvod vlhkosti. Rafinované grafické detaily.
• Ochrana před UV zářením UPF30 
• 1 bezpečnostní zadní kapsa na zip 
• 2 síťovinové zadní kapsy na další nezbytnostni 
• Reflexní prvky  • Protiskluzové silikonové proužky

91401/Geranium

Easy storage

73214/Sky

CIRCUIT -  Cyklistický dres dámský
Velikosti: XS-XL 

Složení materiálu:  
88% polyester, 12% elastan. pletenina, rychleschnoucí + 88% polyester, 12% elastan. síťovina – 
ochrana před UV zářením UPF30

44272E

Tento dres byl stvořen k jízdě na kole – je pomyslnou vstupní branou do světa 
silniční cyklistiky. Je vyroben z měkkého materiálu, který je rychleschnoucí, 
příjemný na těle a obstojí i hodiny Vašeho cyklotréninku. Správnou cirkulaci 
vzduchu zajišťuje poloviční zip. O Vaše pohodlí po čas celé jízdy se postará 
vysoce účinný odvod vlhkosti. Rafinované grafické detaily.
• Ochrana před UV zářením UPF30 
• 1 bezpečnostní zadní kapsa na zip 
• 2 síťovinové zadní kapsy na další nezbytnostni 
• Reflexní prvky  • Protiskluzové silikonové proužky

91401/Geranium

Easy storage

Pro skvělý cyklistický zážitek! Snadná údržba, perfektní funkčnost, rozumná 
cena/ přidaná hodnota. Pěnová vložka pohlcuje otřesy a minimalizuje 
možnost oděru kůže při pravidelném tréninku. 
• Elastické proužky na stehnech zabraňují vyhrnování 
• Vyrobeno z rychleschnoucího nylonu a spandexu 
• Anatomicky tvarovaný, hustý semiš pro dlouhé vyjížďky 
• Široký pas pro pohodlnou jízdu 
• Protiskluzové silikonové pásky na nohavicích

CIRCUIT -  Cyklistické šortky pánské
Velikosti: S-XXL

Složení materiálu:  
80% Nylon, 20% Spandex, 240 gramů

44267E

10000/Black

Pro skvělý cyklistický zážitek! Snadná údržba, perfektní funkčnost, rozumná 
cena/ přidaná hodnota. Pěnová vložka pohlcuje otřesy a minimalizuje 
možnost oděru kůže při pravidelném tréninku. 
• Elastické proužky na stehnech zabraňují vyhrnování 
• Vyrobeno z rychleschnoucího nylonu a spandexu 
• Anatomicky tvarovaný, hustý semiš pro dlouhé vyjížďky 
• Široký pas pro pohodlnou jízdu 
• Protiskluzové silikonové pásky na nohavicích

CIRCUIT -  Cyklistické šortky dámské
Velikosti: XS-XL

Složení materiálu:  
80% Nylon, 20% Spandex, 240 gramů

44274E

10000/Black

MOTION  //  SWIX SS 18
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Buďte připraveni na změnu počasí pokaždé, kdy se vydáte na kolo. Perfektní 
na léto, deštivé a větrné dny na trailu. Tato nová, lehounká a lehce sbalitelná 
bunda ergonomického střihu přichází s anatomicky řešenými rukávy pro 
optimální pohodlí na dlouhých vyjížďkách. Bunda je ošetřena repelentem.  
• Prodloužený zadní díl pro cyklistiku 
• Zadní ventilace skrze laserově vyřezané otvory 
• 1 zadní kapsa na zip 
• 2 síťované kapsy na zádech 
• Reflexní prvky • Athletic fit.

CIRCUIT 2- Cyklistická bunda pánská
Velikosti: S-XXL 18377E

Složení materiálu:  
20D Nylon

76200/Cold Blue

76200/Cold Blue

CIRCUIT 2- Cyklistická bunda dámská
Velikosti: XS-XL 18376E

Složení materiálu:  
20D Nylon

Buďte připraveni na změnu počasí pokaždé, kdy se vydáte na kolo. Perfektní 
na léto, deštivé a větrné dny na trailu. Tato nová, lehounká a lehce sbalitelná 
bunda ergonomického střihu přichází s anatomicky řešenými rukávy pro 
optimální pohodlí na dlouhých vyjížďkách. Bunda je ošetřena repelentem.  
• Prodloužený zadní díl pro cyklistiku 
• Zadní ventilace skrze laserově vyřezané otvory 
• 1 zadní kapsa na zip 
• 2 síťované kapsy na zádech 
• Reflexní prvky • Athletic fit.

Vytvořeno pro časté a pravidelné ježdění; určeno aktivním sportovcům s 
vysokými nároky na pohodlí. Strečový materiál poskytuje optimální podporu 
svalům bez jakéhokoli omezení pohybu a pocit sucha za jakýchkoli podmínek. 
Gelová vložka poskytuje maximální pohodlí.
• Vyrobeno z rychleschnoucího nylonu a spandexu
• Anatomicky tvarovaný, hustý semiš pro dlouhé vyjížďky 
• Neoprenové proužky na stehnech

CIRCUIT -  Pánské cyklistické kraťasy s laclem
Velikosti: S-XXL

Složení materiálu:  
80% Nylon, 20% Spandex, 240 gramů

44269E

10000/Black

MOTION  //  SWIX SS 18
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JUNIOR
Naše nejpopulárnější střihy jsou k dostání  

i v juniorských velikostech. Speciálně upravené  
a vyrobené pro aktivní děti!
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Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovce s vysokými 
nároky na výkonnost a pohodlí.
• Maximální prodyšnost 
• Superstrečové do 4 směrů 
• Ultralehký materiál 
• Bezešvé podpaží 
• Úprava proti zápachu 
• Technologie předcházející žmolkování 
• ”X fit”

Triko RaceX SS, juniorské Velikosti: 116-164 
40452

Složení materiálu:   
100% Polyester

11200/Grey melange

00010/Bright white logo

00021/Bright White/Hot coral

RADIANT JUNIOR  //  SWIX SS 18

Elastické šortky Motion jsou, jak už název napovídá, krátkou verzí našich 
univerzálních sportovních kalhot jak na denní venkovní trénink, tak 
na závody. Vznikly spojením ultratenkých a kompresních kalhot. Série 
Motion byla navržena na běhání po trailech a lesních stezkách, přičemž je 
univerzálním společníkem pro trénink v teplejších dnech.

Elastické šortky Motion JR Velikosti: 116-164 
32242

Složení materiálu:   
Materiál 1: 82% polyester/18% Spandex. Materiál 2: 78% polyester/22% elastan

10000/Black

Elastické kalhoty Motion jsou univerzální sportovní kalhoty jak na 
denní venkovní trénink, tak na závody. Vznikly spojením ultratenkých a 
kompresních kalhot. Série Motion byla navržena na běhání po trailech a 
lesních stezkách, přičemž je univerzálním řešením pro Váš trénink po celý 
rok.

Elastické kalhoty Motion JR Velikosti: 116-164
32232

Složení materiálu:   
Materiál 1: 82% polyester/18% Spandex. Materiál 2: 78% polyester/22% elastan

10000/Black
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Extra lehké, propracované běžecké ponožky z 
materiálu odvádějícího pot.

Extra lehké, propracované běžecké ponožky z 
materiálu odvádějícího pot.

Extra lehké, propracované běžecké ponožky z 
materiálu odvádějícího pot.

Nízké ponožky Active  
Sock Low, 2 páry

Nízké ponožky Active 
Sock Low, 3 páry

Nízké ponožky Active  
Sock Low, 2 páry

Velikosti: 40-45 Velikosti: 40-42, 43-45 WMN 34-36, 37-39Velikosti: 35-39, 40-45

50011 5001350011 

76209/Cold blue mix91404/Hot coral mix 91404/Hot coral mix76209/Cold blue mix

Složení materiálu:   
36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction 
Free®, 8% Lycra

Složení materiálu:   
36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction 
Free®, 8% Lycra

Složení materiálu:   
36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction 
Free®, 8% Lycra

Notes:

RADIANT JUNIOR  //  SWIX SS 18

Velikosti: 116-164
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