ŠVÝCARSKÉ TEChNOLOGIE
R’ADYS
KATALOG
ZIMA 2017/18

ČESKY

Vážení obchodníci,
máme za sebou rok změn a vzhlížíme plni nadějí k příštím sezónám.
Úzká spolupráce s firmou Catrade se úspěšně rozjela, a tak vám
můžeme společně představit novou zimní kolekci 2017/18. Kolekce
byla doplněna o nové výrobky i barvy. Osvědčený koncept však
zůstane zachován: kompaktní, přehledný, perfektně kombinovatelný.
Barvy jsou svěží a jako celek přitáhnou pozornost ve Vašem obchodě.
Díky logistice u švýcarské firmy Catrade se sídlem v Büronu je
dostupnost výrobků zaručena po celou sezónu. Technologie R’SONIC
Bonding zůstává tím, co odlišuje kolekci R’ADYS vyrobenou zcela bez
perfluorovaných sloučenin PFC. Všechny látky jsou zpracovány touto
technologií a díky nízké hmotnosti a modernímu provedení švů je
zaručena dlouhá životnost oděvů.
Jsme věrni našemu nejvyššímu cíli a chceme nabídnout těm, co
výrobky R’ADYS užívají, to nejlepší pro pobyt venku. Přesvědčete se
sami.
Váš tým R’ADYS & CATRADE

+
Chytrý koncept
kompaktní, promyšlené, vše
kombinovatelné, srozumitelné
a jednoduché v používání

+

Nejlepší střih

Technologie
Bonding
první outdoorová kolekce, která
je téměř výhradně střižená
a spojovaná pomocí laseru
(=textilní umělecká díla)

=

Čistý komfort

Důkladně vypracované střihy se
postarají o to, že Vám výrobek
perfektně sedne. Díky extra
krátkým a extra dlouhým délkám
kalhot si téměř každý najde ty,
které mu padnou.
Další faktory úspěchu:
Švýcarská značka se sídlem na rozhraní německy a francouzsky
mluvící oblasti v Nidau u jezera Bielersee.
	Logistika a distribuce ve Švýcarsku firmou CATRADE z Büronu
(kanton Lucern).
	Dobrá a rychlá dostupnost při doobjednávkách v rámci Švýcarska
a Evropské unie.
	Distribuce přes specializované obchody ze zimním a outdoorovým
zbožím s vysokou úrovní odborného poradenství.
	Online prodej i pro obchodníky.
	Kolem 50% produktů se vyrábí v Evropě, udržitelný výrobní řetězec
je pro nás velmi důležitý.
	R’ADYS je první značkou, která provedla všechny voduodpuzující
úpravy bez použití fluorkarbonu!
	Téměř všechny použité látky mají certifikaci bluesign®. Izolace
R’Insulation s dutými vlákny je tvořena ze 100% recyklovatelného
polyesteru.
	Garantujeme, že super jemné výrobky z merina jsou získávány s garancí bez použití mulesingu (kontroverzní odstraňování kůže zvířat)
a pleteny a šity v Evropě z jihoafrické a certifikované novozélandské vlny merino.

KONCEPT VRSTEV R’ADYS
S konceptem oblečení R’ADYS dosáhnete toho nejlepšího pocitu při nošení. Díky
konceptu Disk je navíc možné, jednoduše a srozumitelně ukázat, co si máte obléci,
popř. vzít s sebou při konkrétní venkovní teplotě a sportovní aktivitě. Je to možné
díky na sebe optimálně vyladěným látkám a funkcím, a také díky omezení se na
jednu vyšší cenovou úroveň, abychom nemuseli snižovat kvalitu.

hORNÍ ČÁST TĚLA
R1 TECh BUNDA
R1 LIGhT TECh BUNDA
R1 x-LIGhT TECh BUNDA
R1 TRAVEL TECh BUNDA

Do

R1 H
R3 LIGhT SOFTShELLOVÁ BUNDA
R3 LIGhT SOFTShELLOVÁ VESTA
R5 BUNDA S IZOLACÍ
R5 LIGhT BUNDA S IZOLACÍ
R5 x-LIGhT BUNDA S IZOLACÍ
R5 x-LIGhT VESTA S IZOLACÍ
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R9 MERINO TRIKO S DLOUhÝM RUKÁVEM
A ZIPEM
R9 LIGhT LIGhT MERINO TRIČKO S LOGEM
R9 BAVLNĚNÉ TRIČKO
R9 FUNKČNÍ TRIČKO
R9 FUNKČNÍ TRIČKO BASIC
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R2
R4
R6
R8
R10

hard Shell
Soft Shell
Izolace
Střední vrstva
První vrstva

Materiály

Vrstvy

Spodní část těla

horní část těla

SPODNÍ ČÁST TĚLA
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R3 Soft Shell
(měkká vrstva)

R7 FLEECOVÁ BUNDA S VYSOKÝM VLASEM
R7 BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU
R7 LIGhT BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU
R7 TRAVEL FLEECOVÁ BUNDA

R1

pl

R’tech // R’tech light // R’tech x-light // R’tech Travel
R’shell // R’shell light // R’shell x-light // R’shell travel
R’Insulation stretch
R’therm // R’therm high pile // R’therm light // R’therm travel
R’dry // R’merino // R’merino light // R’cotton

R10 MERINO 3/4 PŘILÉhAVÉ
KALhOTY
R8 PŘILÉhAVÉ KALhOTY
ZE STREČOVÉhO FLEECU
R6 KALhOTY S IZOLACÍ
R6 x-LIGhT KRÁTKÉ KALhOTY
S IZOLACÍ
R6w x-LIGhT SUKNĚ S IZOLACÍ
R4 SOFTShELLOVÉ KALhOTY
R4 ALPINE SOFTShELLOVÉ
KALhOTY
R4 LIGhT SOFTShELLOVÉ
KALhOTY
R4 TRAVEL SOFTShELLOVÉ
KALhOTY
R4w TRAVEL SOFTShELLOVÉ
3/4 KALhOTY
R4 TRAVEL SOFTShELLOVÉ
KRAŤASY
R2 TECh KALhOTY
R2 LIGhT TECh KALhOTY
R2 x-LIGhT TECh KALhOTY
R2 TRAVEL TECh KALhOTY

R1/R2HARDSHELLS
HARDSHELLS////R’TECH
R’TECH////R’TECH
R’TECHLIGHT
LIGHT ////R’TECH
R’TECH X-LIGHT
X-LIGHT ////R’TECH
R1/R2
R’TECHTRAVEL
TRAVEL
R’tech / R’tech light // A waterproof and windproof, highly
breathable
laminate
weather-proof
clothing.
R’tech
/ R’tech
lightfor//our
Vodě
a větru odolný,
velmiThe
stretchy polyamide
upper
haschránící
a robust,před
matt
prodyšný
laminát pro
našesurface
oblečení
exterior and is pleasantly
soft tohorní
touch.
The PU polyamid
membrane
povětrnostními
vlivy. Strečový
materiál
reliably
protects
againstsvrchní
wind and
weather
with
values of
má
robustní
a matnou
stranu
a je na
dotek
2
20.000mm
waterPU
column
and 15.000g/m
/24h
water
příjemně
měkký.
membrána
spolehlivě
chrání
před
vapour apermeability.
větrem
nepříznivým počasím s hodnotami vodního
sloupce 20 000 mm a parapropustností 15 000g/m2/24 h.
R’tech x-light // A waterproof and windproof, highly breathable
laminate
for our//ultra-light
weather-proof
clothing. The light
R’tech
x-light
Vodě a větru
odolný, extrémně
mechanical
stretch
the matt
polyamide
outerchránící
fabric
prodyšný
laminát
proinnaše
ultralehké
oblečení
follows
every movement
youmechanicky
make. The PUstrečový
membrane
před
povětrnostními
vlivy.that
Lehký
protectsmateriál
againstmatný
the worst
weatherseconditions,
with
values
svrchní
polyamid
bude hýbat
s Vámi.
of 30.000mm
column
38.000g/m2/24h water
PU
membrána water
vzdoruje
těmand
nejnepříznivějším
vapour permeability.
povětrnostním
podmínkám s hodnotami vodního
sloupce 30 000 mm a parapropustností 38 000g/m2/24 h.

R’tech travel // Water- and windproof, very breathable 2.5L
fabric with
PU membrane
for R’ADYS
hardshells.
The PU
R’tech
travel
// Vodě a větru
odolný,
velmi prodyšný
membrane
reliably
protectsvrstvy
against
with
2,5L
materiál
pro svrchní
R’Awind
DYS.and
PU weather
membrána
a water column
of před
20 000mm
and
20 000g/m2/24h
water
spolehlivě
chrání
větrem
a nepříznivým
počasím
permeablility.
Thesloupce
outer fabric
is made
but
svapor
hodnotami
vodního
20 000
mmofa soft
paraprodurable polyamide.
The2/24
mechanical
stretch
of the
pustností
20 000g/m
h. Svrchní
materiál
je upper
material allows
an ample
of movement.
The functional
vyroben
z měkkého,
alefreedom
stále dost
robustního
print on the Mechanický
fabric inside contains
recycled materiálu
coffee particles
polyamidu.
streč svrchního
and can therefore
eminently well
absorbtisk
moisture
and
dovoluje
velkou pohyblivost.
Funkční
na vnitřní
reduces
odor.
straně
látky
obsahuje recyklované částice kávy a je
proto schopen přijímat velmi dobře vlhkost a snižuje
tvorbu tvorbu nepříjemných pachů.

R3/R4SOFTSHELLS
SOFTSHELLS////R’SHELL
R’SHELL////R’SHELL
R’SHELLLIGHT
LIGHT////R’SHELL
R’SHELLTRAVEL
TRAVEL
R3/R4
R’shell // An elastic, wind- and water-repellent fabric in a
R’shell
// Elastická,
i vodě odolná
dvojitou
double-weave
fabric větru
construction.
The softlátka
innerssurface
konstrukcí.
Měkká
vnitřní strana
na starosti
lehkou
offers limited
heat insulation.
Goodmá
freedom
of movement
tepelnou
izolaci.
Umožňuje
and climate
comfort
for activedobrou
(winter)pohyblivost
tourists!
a poskytuje tepelný komfort pro aktivní zimní turisty!
R’shell light // A light, elastic, wind- and water-repellent
R’shell
light fabric
// Lehká,
elastická,
větru
i voděand
odolná
double-weave
for the
best climate
comfort
freedom
dvojitá
látka pro
nejlepší
tepelný komfort
a dobrou
of movement,
for active
sportspeople
and warmer
conditions.
pohyblivost aktivních sportovců a při teplejším počasí.

R’shell Travel // Ultra-light, stretchy double-weave fabric for
R’shell
Travel
//Shells
Velmi with
lehkáthe
a elastická
dvojitá
R’ADYS Travel
Soft
best freedom
of látka pro
výrobky
R’ADYS
Travel
Shell s výbornou
pohyblivostí.
movement.
Thanks
to Soft
the temperatureand moistureDíky
použitíheiQ
heiQAdaptive,
ADAPTIVE,
který
tepelné
regulating
you’ll
feelreguluje
great even
in warmer
podmínky
weather. a vlhkost, se člověk cítí i při vyšších teplotách
dobře.

R5/R6IZOLACE
INSULATION
// R’INSULATION
STRETCH
R5/R6
// R’INSULATION
STRETCH
R’insulation // A hollow polyester fibre filling with an excelR’Insulation
stretchratio.
// PrimaLoft
Gold
je izolalent warmth-to-weight
The brand
fibreActive
Thermo°Cool
ce
dutými with
vlákny
vynikajícím
poměrem
bysAdvansa
its sextra
air pockets
ensures tepelného
special heat
komfortu
vůčiincreased
váze. Tatobreathability.
nová izolace je čtyřsměrně
retention and
elastická a velmi příjemná při nošení.

R’Insulation stretch // A hollow fibre filling with an
R’insulation
// Izolace s polyesterovými
dutými
excellent wamth-to-weight
ratio from Primaloft
that isvlákny
s vynikajícím
poměrem
tepelného
komfortu
vůči
stretchable.
The Primaloft
fibre
from Primaloft
with its
extra
váze.
Značková
vlákna
Thermo°Cool
od and
firmy
Advansa
air pockets
ensures
special
heat retention
increased
umožní
díky uzavření vzduchu mimořádné držení
breathability
tepla navíc a vyšší prodyšnost.

R7/R8STŘEDNÍ
MID LAYER
//R’THERM
// R’THERM
HIGHHIGH
PILEPILE
// R’THERM
LIGHT
// R’THERM
TRAVEL
R7/R8
VRSTVA
//R’THERM
// R’THERM
// R’THERM
LIGHT
// R’THERM
TRAVEL
R’therm // Our stretch-fleece quality keeps you really warm
R’therm
kvalitní
strečový
fleece
drží teplo
díky
thanks to//itsNáš
cosy,
soft inner
surface.
Its robust
exterior
velmi
měkké
Robustní
svrchní
strana The
can take
a lot vnitřní
of wearstraně.
and tear.
Manufactured
in Europe.
toho
Vyrobeno
heat hodně
reservoirvydrží.
for active
people!v Evropě. Zásobárna tepla
pro aktivní lidi!
R’therm high pile // A fluffy high pile fleece with an
R’therm
high
pile // Flaušový
s dlouhým
exceptional
warmth-to-weight
ratio.fleece
The high
pile creates a
vlasem
s velmi layer,
dobrým
poměrem
tepla
vůči
váze.cold
larger insulating
keeping
you warm
even
in very
Dlouhý
vlas pojme a udrží hodně vzduchu, který
temperatures.
funguje jako izolační vrstva a výborně zahřívá i při
obzvláště nízkých teplotách.

R’Therm Travel // soft, light and warm fleece fabric quality
R’Therm
Travel
// Měkký,
a dobře
zahřívající
kvalitfrom Italy with
a fresh
stripelehký
design.
A perfect
combination
ní
z Itálie and
se svěžím
pruhovaným
vzorem. Perfektní
of fleece
high function
a modern
look.
kombinace vysoké funkčnosti a atraktivního vzhledu.
R’therm light // Light, stretch-fleece quality with a cellular
R’therm
Lehký, strečový
a kvalitníand
fleece
structure. light
For an//optimum
warmth-to-weight
volume
sratio!
vaflovou
strukturou.
Nabízí
optimální
poměr tepla
Tecno-Stretch
by the
Italian
brand manufacturer
vůči
hmotnosti a objemu! TecnoStretch od značkového
Pontetorto.
italského výrobce Pontetorto.

R9/R10PRVNÍ
FIRST VRSTVA
LAYER ////R’DRY
// //R’MERINO
LIGHT
// R’COTTON
R9/R10
R’DRY////R’MERINO
R’MERINO
R’MERINO
LIGHT
// R’COTTON
R’dry // An elastic, functional fabric, quick to dry, worn right
R’dry
//the
Elastická
funkční
a rychle
schnoucí
látka it gives
against
skin. Thanks
to its
few skin
contact points
nošená
přímo
na těle,feeling
kteráwhen
nabízí
díkyIt’s
málo
a dry, highly
pleasant
worn.
what helps you
kontaktním
bodům
s kůží suchý a maximálně příjemný
feel good in your
body.
pocit z nošení. Základ dobrého tělesného pocitu!
R’merino // Merino French Terry (190g/m2) in extra-fine
2
R’merino
// Merino
Terry (190
g/m
) je extra
quality: merino
wool isFrench
distinguished
by its
especially
good
jemý
a kvalitní even
materiál:
vyznačujeto odour
heat retention,
whenvlna
wet, merino
and by itsseresistance
velmi
dobrým
držením
teplaontaké
vlhkém
stavu
formation.
The loop
structure
the ve
interior
of the
fabric
akeeps
nepatrným
vznikem
nepříjemných
pachů. skin
Díkycontact
smyčthe quality
extra warm,
and the reduced
kové
struktuře
vnitřní
straně
látky
zůstane
materiál
points
mean thenafabric
doesn’t
stick
to the
skin. We
use
velmi
teplýfibres
a zmenšený
počet of
kontaktních
bodů
kůží
extra-fine
with a strength
16.5 microns
thatsare
zabrání
přilepení
látky naskin.
kůži.The
Používáme
extra
jemná
also suitable
for sensitive
wool comes
from
South
vlákna
o síle
mikronů, která
vhodná iinpro
Africa and
so 16,5
is mulesing-free,
and itjsou
is processed
Europe.
velmi citlivou pokožku. Vlna pochází z Jižní Afriky, je
zaručeně bez použití mulesingu a zpracovává se
v Evropě.

R’merino light // A light merino jersey fabric (140g/m2) in
R’merino
light //merino
Extra jemná
lehká látka Merino
extra-fine quality:
wool is adistinguished
by its
2
Jersey
(140good
g/mheat
): vlna
merinoeven
se vyznačuje
especially
retention,
when wet, velmi
and by its
dobrým
držením
tepla
také veThe
vlhkém
stavu on the
resistance
to odour
formation.
loop structure
ainterior
nepatrným
nepříjemných
pachů.
Používáof the vznikem
fabric keeps
the quality extra
warm,
and the
me
extra skin
jemná
vlákna,
kterámean
jsouthe
vhodná
pro velmi
reduced
contact
points
fabricidoesn’t
stick
citlivou
pokožku.
Vlnacomes
pochází
Nového
Zélandu,
to the skin.
The wool
fromz New
Zealand
and isje
certifikovaná
a proto
bez použití
mulesingu.
cerified mulesing
free,zaručeně
and it is processed
in Europe.
Zpracovává se v Evropě.
R’cotton // Courtesy of certified organic cotton fabric from
R’cotton
// Přirozený
nošení díky
bavlně
turkish cultivation
for a pocit
naturalz wearing
comfort.
The natural
zficertifikovaného
a ekologického
zemědělství
ber is spun in Turkey
and further processed
in Europe for
původem
z Turecka.
Přírodní vlákna se spřádají
high-quality
R’ADYS clothing.
v Turecku, k dalšímu zpracování na velmi kvalitní
oblečení značky R’ADYS dochází v Evropě.

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie

DESIGN BY

28.11.2016

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 knot beanie

DESIGN BY

NABÍDKA BAREV PÁNSKÁ 1
PINK/PACIFIC/IVORY

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE

GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

půlnoční černá

CARRIBEAN SEA
ivory/pink/pacific/carribean sea

APPLE
fuchsia/anthra/green/apple

LIPSTICK
granadilla/haze/flame red/lipstick

RED WINE
midnight/flame red/misty/red wine

MIDNIGHT
midnight/ocean/pear

OCEAN
green/fog/skyblue/ocean

červené víno
stínová šedá

SKYBLUE/OCEAN/GREEN

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

BRAND:
SEASON:

MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie

DESIGN BY

28.11.2016

NABÍDKA BAREV PÁNSKÁ 2
PINK/PACIFIC/IVORY

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE

GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

SKYBLUE/OCEAN/GREEN

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE

kapradinová
nebeská modrá
oceánová modrá

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

CARRIBEAN SEA
ivory/pacific/pink/carribean sea
Zopf/Bommel: carribean sea

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 beanie los Andes

DESIGN BY

LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame red/lipstick
Zopf/Bommel: lipstick

APPLE
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: apple

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 knot beanie

28.11.2016

OCEAN
fog/skyblue/ocean/fern/green
Zopf/Bommel: ocean

DESIGN BY

28.11.2016

NABÍDKA BAREV PÁNSKÁ 3
CARRIBEAN SEA
ivory/pink/pacific/carribean sea

APPLE
fuchsia/anthra/green/apple

LIPSTICK
granadilla/haze/flame red/lipstick

RED WINE
midnight/flame red/misty/red wine

MIDNIGHT
midnight/ocean/pear

OCEAN
green/fog/skyblue/ocean

půlnoční černá
hrušková žlutá

28.11.2016

NABÍDKA BAREV DÁMSKÁ 1
borůvková
BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie

DESIGN BY

28.11.2016

marakuja

rtěnková
PINK/PACIFIC/IVORY

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE

GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

SKYBLUE/OCEAN/GREEN

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 beanie los Andes

CARRIBEAN SEA
ivory/pacific/pink/carribean sea
Zopf/Bommel: carribean sea

DESIGN BY

LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame red/lipstick
Zopf/Bommel: lipstick

APPLE
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: apple

28.11.2016

OCEAN
fog/skyblue/ocean/fern/green
Zopf/Bommel: ocean

NABÍDKA BAREV DÁMSKÁ 2
BRAND:
SEASON:

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

CARRIBEAN SEA
ivory/pacific/pink/carribean sea
Zopf/Bommel: carribean sea

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie

DESIGN BY

zelená

28.11.2016

jablková

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 beanie los Andes

DESIGN BY

LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame red/lipstick
Zopf/Bommel: lipstick

APPLE
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: apple

28.11.2016

PINK/PACIFIC/IVORY

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE

GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

SKYBLUE/OCEAN/GREEN

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE

fuchsiová

OCEAN
fog/skyblue/ocean/fern/green
Zopf/Bommel: ocean

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

COLLECTION: Casual styles W17/18
NAME:
R12 logo beanie

DESIGN BY

28.11.2016

NABÍDKA BAREV DÁMSKÁ 3
BLACK
logo anthra

RED WINE
logo shadow

MIDNIGHT-PEAR

SKYBLUE-GREEN
logo green

růžová
tichomořská modrá
GRANADILLA
logo lipstick

AMARANTH
logo apple

PACIFIC
logo pink

karibská modrá

BRAND:
SEASON:

R'ADYS
W17/18

CARRIBEAN SEA
ivory/pacific/pink/carribean sea
Zopf/Bommel: carribean sea

COLLECTION: Main Collection W17/18
NAME:
R12 beanie los Andes

DESIGN BY

LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame red/lipstick
Zopf/Bommel: lipstick

APPLE
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: apple

28.11.2016

OCEAN
fog/skyblue/ocean/fern/green
Zopf/Bommel: ocean

R1/R2 PÁNSKÁ SVRCHNÍ VRSTVA
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R1 TECh BUNDA // 1139 // T

R1 LIGhT TECh BUNDA // 1005 // TR

jonny červená (jrd)
půlnoční černá (mid)
z: stínová šedá/červené víno z: jonny červená/antracitová
j: štěrková/antracitová
j: ohňová červená/červené víno

černá (blk)
z: černá, j: nebeská modrá/
oceánová modrá

hrušková žlutá (pea)
kapradinová (fer)
kapradinová-nebeská modrá (fsk)
z: oceánová modrá/půlnoční z: zelená/dýňová
z: zelená/nebeská modrá
černá, j: oceánová modrá/ j: oranžová/dýňová
j: nebeská modrá/
půlnoční černá
oceánová modrá

Zpracování R’SONIC // odnímatelná a objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní kapsy
// 1 náprsní kapsa // rukávová kapsička na skipas // 2 vnitřní kapsy // větrání v podpaží //
odnímatelný sněhový pás

R’tech 3L: 100% polyamid s PU membránou (20.000mm/15.000g/m2/24h)
S - xxL , xxxL v oranžové, nebeské modré a petrolejové
M: 770 g

R2 TECh KALhOTY // 1009 // T
červené víno (rew)
nebeská
půlnoční černá/
z: půlnoční černá
modráoceánová modrá
j: oceánová modrá/ kapradinová
(mio)
půlnoční černá
(skf )
z: půlnoční černá
z: kapradinová j: oceánová
j: štěrková modrá/půlnoční
černá

močálová
antracitová-štěrkozelená (eve)
černá (blk)
vá (ana)
z: močálová zez: černá
z: antracitová
lená, j: oranžová/
j:
kamenná
j:
zelená/kapradinová
dýňová

černá (blk)
z: černá
j: nebeská modrá/
oceánová modrá

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // 2 vnitřní kapsy // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední
straně s laserem vyrobenými větracími otvory

R’tech light 3L: 100% polyamid s PU membránou
(20.000mm/15.000g/m2/24h)
S - xxL
M: 460 g

antracitová
(ana)
z: antracitová
j: citronová/
limetková

oceánová
modrá (oce)
z: nebeská
modrá
j: citronová/
limetková

// 1011 //

T

Zpracování R’SONIC // nastavitelná šíře pasu
// 2 postranní kapsy // postranní zip v 3/4 délce pro lepší oblékání a větrání // kovové háčky pro připevnění kalhot k botám // kevlarové
zesílení na vnitřních stranách nohavic // krátké protisněhové návleky uvnitř nohavic

černá (blk)
z: černá
j: kamenná

R’tech light 3L: 100% polyamid
s PU membránou (20.000mm/
15.000g/m2/24h)
S - xxL, S - xxL krátké v černé
M: 560 g

R’tech 2L: 100% polyamid s PU
membránou (20.000mm/
15.000g/m2/24h)
S - xxL , S - xxL krátké v černé/
půlnoční černé
S - xxL dlouhé v černé
M: 820 g

jonny červená (jrd)
z: jonny červená
j: nebeská modrá/
oceánová modrá

R1w LIGhT TECh BUNDA // 1006 // TR

zelená (gre)
růžová (pin)
borůvková
z: jablková/fuchsiová
černá (blk) lesní zelená
z: karibská mod(blb)
(for)
j: fuchsiová/amará/tichomořská z: marakuja/ z: černá/ z: břečťanová/
rantová
modrá
rtěnková antracitová
korálově
j: karibská mod- j: rtěnková/ j: bazénová
červená
modrá/
rá/tichomořská
ohňová
j:
korálově
azurově
modrá
červená
červená/brumodrá
sinková

rtěnková (lip)
z: borůvková/marakuja
j: marakuja/borůvková

azurově
modrá (azo)
z: petrolejová/mechově
zelená
j: citronově
žlutá/mechově zelená

Zpracování R’SONIC // odnímatelná a objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní kapsy
// 1 náprsní kapsa // rukávová kapsička na skipas // 2 vnitřní kapsy // větrání v podpaží //
odnímatelný sněhový pás

R’tech 3L: 100% polyamid s PU membránou (20.000mm/15.000g/m2/24h)
xS - xL
M: 660 g

R2w TECh KALhOTY // 1010 // T
tichomořská modrá (pac)
marakuja (gra)
z: růžová petrolejová
z: rtěnková
fuchsiová j: růžová
j: ohňová
(per)
(fuc)
červená-rtěnz: petrolejová
z: zelená
ková
j: bazénová/
j: jablkováazurově
-zelená
modrá

stínová šedá (sha)
z: půlnoční černá/
červené víno
j: ohňová červená/
červené víno

kapradinová (fer)
z: zelená/dýňová
j: oranžová/dýňová

R2 LIGhT TECh KALhOTY
Zpracování R’SONIC // odnímatelné kšandy // nastavitelná šíře pasu // poutka na
pásek // 2 postranní kapsy // 1 kapsa na
nohavici // postranní zip v 3/4 délce pro
lepší oblékání a větrání // kevlarové zesílení na vnitřních stranách nohavic // protisněhové návleky uvnitř nohavic

R1w TECh BUNDA // 1140 // T

R1W/R2W DÁMSKÁ SVRCHNÍ VRSTVA

hrušková žlutá (pea)
z: oceánová modrá/půlnoční černá
j: oceánová modrá/půlnoční černá

tichomořská modrá (pac)
z: karibská modrá/růžová
j: růžová

azurově modrá (azo)
z: petrolejová/citronová
j: citronová/mechová

černo-černá- borůvková (blk)
z: marakuja-borůvková
j: borůvková-marakuja

jablková (app)
z: zelená/fuchsiová
j: amarantová/fuchsiová

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // 2 vnitřní kapsy // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední
straně s laserem vyrobenými větracími otvory

R’tech light 3L: 100% polyamid s PU membránou (20.000mm/15.000g m2/24h)
xS - xxL
M: 420 g

R2w LIGhT TECh KALhOTY // 1012 // T
Zpracování R’SONIC // odnímatelné kšandy
// nastavitelná šíře pasu // poutka na pásek
// 2 postranní kapsy // postranní zip
v 3/4 délce pro lepší oblékání a větrání //
kevlarové zesílení na vnitřních stranách nohavic // protisněhové návleky uvnitř nohavic

brusinková (cra)
z: brusinková
j: mátová/břečťanová

amarantová
(ama)
z: jablková
j: jablková/
zelená

R’tech 2L: 100% polyamid s PU
membránou (20.000mm/
15.000g/m2/24h)
xS - xL
xS - xL krátké v černé
M: 790 g
brusinková (crb) břečťanová (ivy)
černá (blk) z: brusinková
z: lesní zelená
z: černá j: mátová-břečj: korálově červená/
j: černá
ťanová
brusinková

petrolejová
(per)
z: petrolejová
j: citrónová/
mechová

Zpracování R’SONIC // nastavitelná šíře pasu
// 2 zasouvací kapsy // postranní zip v 3/4 délce pro lepší oblékání a větrání // kovové háčky pro připevnění kalhot k botám // kevlarové
zesílení na vnitřních stranách nohavic // krátké protisněhové návleky uvnitř nohavic

R’tech light 3L: 100% polyamid
s PU membránou (20.000mm/
15.000g/m2/24h)
xS - xL, xS - xL krátké v černé
M: 500 g
černá (blk)
z: černá
j: průhledná

růžová (pin)
z: tichomořská modrá
j: mořská/tichomořská
modrá
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R1 travel tech BUNDA // 1195 // R

R1 x-light tech BUNDA // 1007 // TR

petrolejová (per)
z: mechová
j: citrónová/
mechová
kapradinová (fer)
z: půlnoční černá
j: mlhově šedá

půlnoční černá (mid)
z: kapradinová, j: mlhově šedá
mechová (mos)
z: petrolejová
j: petrolejová/
půlnoční černá

zelená (gre)
z: kapradinová
j: oranžová/dýňová

černá (blk)
z: kamenná
j: černá

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední straně s laserem
vyrobenými větracími otvory

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce s přidaným límcem // 2 postranní kapsy

R’tech travel 2.5L: 100% polyamid s PU membránou
(20.000mm/20.000g/m2/24h)
S - XXL
L: 320 g

R’tech x-light 3L: 100% polyamid s PU membránou
(30.000mm/38.000g m2/24h)
S - XXL
M: 275 g

R2 x-light tech KALHOTY // 1013 // TR
černá (blk)
z: kamenná/oblázková
j: oblázková/kamenná

R2 travel tech KALHOTY

Zpracování R’SONIC // elastický pas // postranní zip po celé délce pro jednodušší oblékání // háček pro připevnění kalhot k botám // zesílení v sedací části

černá (blk)
z: černá
j: červené víno

mechová (mos)
azurově modrá (azo)
z: azurově modrá
z: petrolejová
j: citrónová/me- j: citrónová/mechová
chová
mátová (min)
ledová (ice)
černá (blk)
korálově červená (crl) z: azurově modrá
z: slonová kost
z: horizontální
z: mátová
j: korálově červená/ modrá, j: oranžová/
j: bazénová modrá/
j: mátová/břečťanová azurově modrá
brusinková
dýňová

R’tech x-light 3L: 100% polyamid s PU membránou
(30.000mm/38.000g/m2/24h)
	XS - XL
M: 250 g

R2w x-light tech KALHOTY // 1014 // TR
azurově modrá (azo)
z: azurově modrá
j: citrónová/mechová

Zpracování R’SONIC // elastický pas // postranní zip po celé délce pro jednodušší oblékání //
háček pro připevnění kalhot k botám //
zesílení sedací části
černá (blk)
z: černá
j: oblázková/
kamenná

R’tech travel 2.5L: 100% polyamid
s PU membránou
(20.000mm/20.000g/m2/24h)
S - XXL
M: 190 g

R1w travel tech BUNDA // 1196 // R

oranžová (ora)
z: horizontální modrá
j: ledová/horizontální modrá

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední straně s laserem
vyrobenými větracími otvory

R

levart 2R

levart 2R

fuchsiová (fia)
z: mechová
j: citrónová/mechová

// 1197 //

Zpracování R’SONIC // elastický pas // postranní
zip v 3/4 délce

antracitová (ana)
z: antracitová
j: mechová

R’tech x-light 3L: 100% polyamid
s PU membránou
(30.000mm/38.000g/m2/24h)
S - XXL, S - XXL krátké v černé
M: 265 g

R1w x-light tech BUNDA // 1155 // TR

antracitová (ana)
z: štěrková
j: citrónová/mechová

amarantová
(ama)
z: mechová
j: citronová/
mechová

břečťanová (ivy)
z: mátová
j: korálově červená/brusinková

petrolejová (per)
z: azurově modrá
j: citrónová/mechová

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce s přidaným límcem // 2 postranní kapsy

R’tech travel 2.5L: 100% polyamid s PU membránou
(20.000mm/20.000g/m2/24h)
	XS - XL
M: 285 g

R2w travel tech KALHOTY // 1198 // R
černá (blk)
z: černá
j: antracitová

Zpracování R’SONIC // elastický pas // postranní
zip v 3/4 délce

R’tech travel 2.5L: 100% polyamid
s PU membránou
(20.000mm/20.000g/m2/24h)
	XS - XL
M: 185 g

R’tech x-light 3L: 100% polyamid
s PU membránou
(30.000mm/38.000g/m2/24h)
	XS - XL, XS - XL krátké v černé
M: 230 g
levart 2R

Legenda: z = zip // j = jezdec // p = potisk // = nová barva

R3/R4 PÁNSKÝ SOFTSHELL
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R3 LIGhT SOFTShELLOVÁ BUNDA // 1017 // TR
kapradinová (fer)
z: půlnoční černá, j: mlhově šedá černá-nebeská modrá (bsk)
z: černá, j: nebeská modrá/
oceánová modrá
stínová šedá (sha)
z: červené víno
j: červené víno/
ohňová červená

R3 LIGhT SOFTShELLOVÁ VESTA // 1126 // TR

nebeská modrá-jonny
červená (skj)
z: jonny červená
j: mlhově šedá

zelená (gre)
z: oranžová
j: oranžová/dýňová

černá (blk)
z: černá
j: oceánová modrá/
nebeská modrá

petrolejová (per)
z: mechová
j: citrónová/mechová

R’shell light: 88% polyamid,
12% elastan, 80% větruodolnost
S - xxL
L: 300 g

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední straně

R’shell light: 90% polyamid, 10% elastan, 80% větruodolnost
S - xxL
L: 530 g

R4 SOFTShELLOVÉ KALhOTY // 1023 // T
antracitová (ana)
z: kapradinová

Zpracování R’SONIC // odnímatelné kšandy
// nastavitelná šíře pasu // poutka na pásek //
2 postranní kapsy // větrací zipy // kevlarové
zesílení na vnitřních stranách nohavic // protisněhové návleky uvnitř nohavic // kovový
háček pro připevnění kalhot k botě

černá (blk) kamenná
(roc)
z: černá

R4 ALPINE SOFTShELLOVÉ KALhOTY // 1025 // R
antracitová (ana)
z: antracitová

černá (blk)
z: černá

oceánová modrá-hrušková žlutá (oce)
z: hrušková žlutá

půlnoční
černá (mid)
z: červené víno

nebeská
modrá (skb)
z: oceánová
modrá

R3w LIGhT SOFTShELLOVÁ BUNDA // 1018 // TR

Zpracování R’SONIC // sportovní vytvarování //
odnímatelné kšandy // nastavitelná šíře pasu //
poutka na pásek // 2 postranní kapsy // 1 kapsa
na nohavici // 1 kapsa na zadní části // větrací
zipy // kevlarové zesílení na vnitřních stranách
nohavic // kovový háček pro připevnění kalhot
k botě

R’shell light: 88% polyamid,
12% elastan. 80% větruodolnost
S - xxL, S - xxL krátké v černé
+ oceánové modré, dlouhé v černé
M: 480 g

R’shell: 93% polyamid, 7% elastan,
80% větruodolnost
S - xxL, S - xxL krátké v černé
M: 690 g

kamenná (roc)
z: kamenná

oceánová
modrá (oce)
z: oceánová
modrá

R3w LIGhT SOFTShELLOVÁ VESTA // 1127 // TR

černá (blk)
břečťanová (ivy)
z: borůvková
z: mátová
j: borůvková-marakuja
j: korálově červená/
brusinková
petrolejová (per)
amarantová (ama)
z: azurově modrá
z: jablková
j: citrónová/mechová
j: jablková-zelená

černá (blk)
z: černá
j: bazénová modrá/
azurově modrá

rtěnková (lip)
z: marakuja
j: borůvka-marakuja

R3W/R4W DÁMSKÝ SOFTSHELL

Zpracování R’SONIC // 2 postranní kapsy //
1 náprsní kapsa // 1 vnitřní kapsa

Zpracování R’SONIC // 2 postranní kapsy //
1 náprsní kapsa // 1 vnitřní kapsa

R’shell light: 88% polyamid,
12% elastan, 80% větruodolnost
xS - xL
M: 260 g

Zpracování R’SONIC // napevno připevněná, objemově nastavitelná kapuce // 2 postranní
kapsy // 1 náprsní kapsa // větrání v podpaží // asymetrický zip na přední straně

R’shell light: 90% polyamid, 10% elastan, 80% větruodolnost
xS - xL
M: 440 g

R4w SOFTShELLOVÉ KALhOTY // 1024 // T
marakuja (gra)
z: rtěnková

lesní (for)
z: korálově
červená

azurově
modrá (azo)
z: azurově
modrá

Zpracování R’SONIC // nastavitelná šíře pasu
// poutka na pásek // 2 postranní kapsy //
větrací zipy // kevlarové zesílení na vnitřních
stranách nohavic // protisněhové návleky
uvnitř nohavic // kovový háček pro připevnění kalhot k botě

R4w ALPINE SOFTShELLOVÉ KALhOTY // 1026 // R
antracitová (ana)
z: korálově červená
p: korálově červená
mechová (moss) černá (blk)
z: azurově
z: černá
modrá
p: citrónová/
p: azurově
mechová
modrá

R’shell: 93% polyamid, 7% elastan
80% větruodolnost
xS - xL, xS - xL krátké v černé
M: 540 g

růžová (pin)
z: tichomořská
modrá

zelená (gre) černá (blk)
z: fuchsiová z: černá

Zpracování R’SONIC // sportovní vytvarování // nastavitelná šíře pasu // poutka na
pásek // 2 postranní kapsy // 1 kapsa na
nohavici // větrací zipy // kevlarové zesílení
na vnitřních stranách nohavic // kovový
háček pro připevnění kalhot k botě

R’shell light: 88% polyamid
12% elastan, 80% větruodolnost
xS - xL , xS - xxL krátké v černé
M: 330 g
nebeská modrá (skb)
z: oranžová
p: oranžová
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R4 light SOFTSHELLOVÉ KALHOTY // 1156 // TR
dýňová (pum) kamenná (roc) antracitová (ana) Zpracování R’SONIC // poutka na pásek //
z: oranžová
z: oblázková z: jonny červená 2 postranní kapsy // 1 kapsa na zadní části
p: oranžová p: oblázková p: jonny červená

R’shell light: 90% polyamid,
10% elastan, 80% větruodolnost
S - XXL, S - XXXL krátké v antracitové
M: 365 g
R4 travel

R4 light

R4 light
R4 light

R4 travel

oceánová modrá (oce) kapradinová (fer)
z: dýňová
z: jonny červená
p: dýňová
p: jonny červená

R4 travel SOFTSHELLOVÉ KALHOTY // 1122 // R
oceánová modrá (oce)
z: jonny červená
p: jonny červená

kapradinová
(fer)
kamenná (roc)
z: zelená
z: oblázková
p: oblázková p: dýňová

R4 travel SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY // 1124 // R

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek // 2 postranní kapsy // 2 kapsy na zadní části // 1 kapsa
se zipem na nohavici // nastavitelná šíře konce
nohavic

R’shell travel: 87% polyamid,
13% elastan. 60% větruodolnost.
Regulace teploty díky použití heiQ
adaptive.
S - XXL, S - XXL krátké v antracitové
M: 245 g

R4 trave l
R4 trav el

R4 trave l

R4 trav el

R4 trave l

antracitová (ana)
z: jonny červená
p: jonny červená

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek // 2 postranní kapsy // 2 kapsy na zadní části // 1 kapsa
se zipem na nohavici
oceánová modrá
(oce)
z: jonny červená
p: jonny červená

kapradinová (fer)
z: oranžová
p: oranžová

antracitová (ana)
z: jonny červená
p: jonny červená

R’shell travel: 87% polyamid,
13% elastan, 60% větruodolnost.
Regulace teploty díky použití heiQ
adaptive.
S - XXL
M: 165 g

černá (blk)
z: nebeská modrá
p: nebeská modrá

R4w light SOFTSHELLOVÉ KALHOTY // 1157 // TR
azurově modrá (azo)
z: mechová
p: mechová

R4W travel SOFTSHELLOVÉ KALHOTY // 1123 // R

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek // 2 postranní kapsy // 1 kapsa na nohavici // 1 kapsa
na zadní části // nastavitelná šíře konce nohavic

R’shell light: 90% polyamid,
10% elastan, 80% větruodolnost
	XS - XL, XS - XXL krátké v kamenné
M: 325 g

kamenná (roc)
z: ledová
p: ledová

antracitová
z: korálově červená
p: korálově červená

mechová (mos)
z: azurově modrá
j: azurově modrá

R4W travel SOFTSHELLOVÉ 3/4 KALHOTY
horizontální modrá (hor)
z: ledová
j: ledová
azurově modrá
(azo)
z: mechová
j: mechová

kamenná (roc)
z: horizontální
modrá
p: horizontální
modrá

horizontální
modrá (hor)
z: ledová
p: ledová

antracitová
(ana)
břečťanová z: korálově
(ivy)
červená
z: mátová p: korálově
p: mátová
červená

kamenná (roc)
z: horizontální
modrá
p: horizontální
modrá

// 1158 //

R

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek // 2 postranní kapsy // 1 kapsa na nohavici // nastavitelná šíře konce nohavic

břečťanová (ivy)
z: korálově
červená
j: korálově
červená

kamenná (roc)
z: kapradinová
p: kapradinová

R’shell travel: 87% polyamid,
13% elastan. 60% větruodolnost.
Regulace teploty díky použití heiQ
adaptive.
	XS - XL
M: 195 g

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek //
2 postranní kapsy // 2 kapsy na zadní části //
1 kapsa se zipem na nohavici // nastavitelná šíře
konce nohavic

R’shell travel: 87% polyamid,
13% elastan. 60% větruodolnost.
Regulace teploty díky použití heiQ
adaptive.
	XS - XL, krátké XS-XL v azurově modré
M: 230 g

azurově
modrá (azo)
z: petrolejová
p: petrolejová

R4W travel SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY // 1125 // R
antracitová (ana)
z: korálově
červená
j: korálově břečťanová
červená
(ivy)
z: korálově
červená
p: korálově
červená

azurově modrá (azo)
z: petrolejová
p: petrolejová

Zpracování R’SONIC // poutka na pásek //
2 postranní kapsy // 2 kapsy na zadní části //
1 kapsa se zipem na nohavici
horizontální
modrá (hor)
z: oranžová
p: oranžová

R’shell travel: 87% polyamid,
13% elastan. 60% větruodolnost.
Regulace teploty díky použití heiQ
adaptive.
	XS - XL
M: 145 g

kamenná (roc)
z: horizontální modrá
p: horizontální modrá

Legenda: z = zip// j = jezdec // p = potisk //

= nová barva

R5
S IZOLACÍ
// 1141
// T
R5BUNDA
INSULATED
JACKET
// 1141
// 		
T
červené
kapradinová
(fer)
mechová
modrá(skb)
(skb)
redvíno
wine(rew)
(rew) nebeskáskyblue
fern(fer)
moss(mos)
(mos)
z: půlnoční
černá
z: močálová
zelená
z: půlnoční
černá
z: jonny
červená
z: midnight
z: jonny
red
z: everglade
z: midnight
j: stínová
šedá/
j: oranžová/dýňová
j: nebeská/oceánová
zp: shadow/midnight
zp: skyblue/ocean
zp: orange/pumpkin j: petrolejová/půlnoční
zp: petrol/midnight
půlnoční černá midnight (mid)
černá
modrá
petrol (per)
anthra-gravel (ang)
z: midnight
z: gravel (ang)
z: ocean
petrolejová
(per) antracitovo-štěrková
půlnoční černá (mid)
zp: citron/moss
zp:štěrková
jonny red
zp: pear
z: půlnoční
černá
z:
z: oceánová modrá
j: citrónová/mechová
j: jonny červená
j: hrušková žlutá

removable adjustable hood // 2 front pockets // 1 chest pocket // 3 inner pockets // pit zips // jacket
is stowable in chest
pocket //nastavitelná
made in China
Odnímatelná
a objemově
kapuce // 2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa //
3 vnitřní kapsy // větrání v podpaží // sbalitelná do náprsní kapsy

100% polyamide / 100g hollow fibre padding: 100% polyester (recycled)
100%
/ 100g izolace
dutého vlákna: 100% polyester (recyklovaný).
S - XXL,polyamid
XXXL in anthra-gravel
andzpetrol
SM:- XXL,
540 gXXXL v antracitovo-štěrkové a petrolejové
EUR 299,–
M: 540 g

R6
S IZOLACÍ
// 1037////TT
R6KALHOTY
INSULATED
PANTS // 1037
černá
black (blk)
(blk)
z: antracitová
z: anthra

22postranní
kapsy
// nastavitelná
šíře// front
pasuzip//
front pockets
// adjustable
waistband
přední
zip side
// postranní
zip pro
lepší oblékání
//
per // full
zip for easy
dressing
// pants are
sbalitelné
levé
stowable indothe
leftpostranní
side pocketkapsy
// made in China

100%
polyamid / 100g
100gThermo
izolaceCool
100% polyamide
Thermo
polyester
padding:Cool:
100% 100%
polyester
(recycled)
(recyklovaný).
XS - XXL
	XS
XXLg
M: -310
M: 310 g
EUR 249,–

R5w
S IZOLACÍ
// T
R5WBUNDA
INSULATED
JACKET// 1142
// 1142
// 		
T
borůvková
(blu)
blueberry
(blb)
fuchsiová
(fuc)
petrolejovo-mechová
fuchsia (fia)
petrol-moss (pes) (pes)
z: marakuja
z: granadilla
z: amarantová
z:z:mechová
z: amaranth
moss
j: ohňovázp:červená/rtěnková
flame red/lipstick
j: jablková/zelená
j: citrónová/mechová
zp: apple/green
zp: citron/moss
antracitovo-mátová
(anm)
karibská
modrá
(car)
brusinková
(cra)
anthra-mint (anm)
carribean
sea (cas)
cranberry(cra)
z: antracitová
z: tichomořská
modrá
z: korálově z.
červená
z: anthra
z.pacific
coral
j: břečťanová/
j: růžová
j: mátová/
zp: ivy/mint
zp: pink
zp: mint/ivy
mátová
břečťanová

removable adjustable
hood //nastavitelná
2 front pockets
// 1 chest
// 3 inner
pockets
pit zipskapsa
// jacket
Odnímatelná
a objemově
kapuce
// 2pocket
postranní
kapsy
// 1 //
náprsní
//
stowable
in chest
pocket
// made in//China
3isvnitřní
kapsy
// větrání
v podpaží
sbalitelná do náprsní kapsy

100% polyamid
polyamide // 100g
100g hollow
padding:
100%100%
polyester
(recycled)
100%
izolacefibre
z dutých
vláken:
polyester
(recyklovaný).
XS -- XL
XL
	XS
M:480
480gg
EUR 299,–
M:

// 1038
R6w
S IZOLACÍ
// //TT
R6WKALHOTY
INSULATED
PANTS // 1038

R5 //R6
R6 Insulation
Insulation
R5

černá
black (blk)
(blk)
z:z:černá
black

12 front
kapsapockets
na zadní
straněwaistband
// postranní
zip
// adjustable
// full side
vzip
3/4for
délce
lepší oblékání
a větrání
// sbalieasypro
dressing
// pants are
stowable
in the
telné
do zadní
kapsyin China
back pocket
// made

100%
polyamid / 100g
100gThermo
izolaceCool
100% polyamide
Thermo
polyester
padding:Cool:
100% 100%
polyester(recycled)
(recyklovaný).
XS - XL
XS
- XL g
M: 290
EUR 249,–
M: 290 g

R5
S IZOLACÍ
// TR
R5LIGhT
LIGHTBUNDA
INSULATED
JACKET// 1209
// 1209
// TR
červené víno (rew)red wine (rew)
z: ohňová červená z: flame red
j: stínová šedá/půlnoční
černá
zp: shadow/midnight
hrušková žlutá (pea)
z: půlnoční černá
pear (pea)
j: oceánová modrá/půlz: midnight
noční černá
zp: ocean/midnight

NOVÝ
DESIGN
NEW STYLE

oceánová
víno
(rew)
antracitová
močálová
zelená
ocean (oce) červenéred
wine
(rew)
(ana)(ana)
everglade
(eve)(eve) anthra
modrá (oce)
z: půlnoční
černá
z:
červená
z: kapradinová
z: pear
z: midnight
z: jonny
jonny red
z: fern
z: hrušková žlutá
j: stínová šedá/půlnoční
černá zp:
j: jonny
j: oranžová/dýňová
zp: pear
zp: shadow/midnight
zp:
jonnyčervená
red
orange/pumpkin
j: hrušková žlutá
nebeská modráblack (blk)
skyblue-fern
(skf)
moss(mos)
skyblue (skb)
černá
(blk)
nebeská
modrá
-kapradinová
mechová
(mos)
z: black
z: fern (skf )
z: petrol
z: gravel
z: černá
/
j:
nebeská
z:
kapradinová
z:
petrolejová
zp: skyblue-ocean zp: shadow/midnight
zp: petrol/midnight
zp:(skb)
jonny red
modrá-oceánová j: stínová šedá/půlnoční j: petrolejová/
z: štěrková
modrá
j: jonny červená
černá
půlnoční černá

oceánová modrá
(oce)
ocean (oce)
z: kapradinová
z: fern
j: zelená/kapradinová
zp: green/fern

22postranní
kapsy
1 náprsní
kapsa
2 velké
vnitřní kapsy
// vpředu,fabric
vzadu,
po stranách
front pockets
// //
1 chest
pocket
// 2//big
inner síťové
mesh pockets
// powerstretch
inserts
at front,
asides,
na spodní
straně
Powerstretch
underarm
andrukávů
back //vsadky
made inz materiálu
China

100%
polyamid / 60g
60gPrimaloft
izolace PrimaLoft
Gold Active:
100% polyester
100% polyamide
stretch padding:
100% polyester
(recycled)
(recyklovaný).
Vsadky
z merina
R’therm:
95% ,vlna,
5% elastan.
Inserts below arms:
R’therm
merino:
95% Wolle
5% elastane
SS-- xxL
XXL
M:
M: 350 g
EUR 279,–

R6
KALhOTY
R6x-LIGhT
X-LIGHT KRÁTKÉ
INSULATED
SHORTSS IZOLACÍ
// 1171// T // 1171// T

černá (blk)
black (blk)
z: antracitová
z: anthra
j: antracitová/
zp: anthra/black
černá

adjustable fixed hood // 2 front pockets // 1 chest pocket // 2 inner pockets // jacket is stowable in
chest pocket
// made in
China
Napevno
připevněná
a objemově
nastavitelná kapuce // 2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa // 2 vnitřní kapsy // sbalitelná do náprsní kapsy

Shell: 100% polyamide, R’insulation: 100% polyester (recycled)
S - XXL vrstva: 100% polyamid, R’insulation: 100% polyester (recyklovaný).
Svrchní
SL:- 420
xxLg
EUR 249,–
L: 420 g

R5
S IZOLACÍ
R5x-LIGhT
X-LIGHT VESTA
INSULATED
VEST ////1169
1169//// TR
TR

Dlouhý
zipzipper
po stranách
sbalitelné
long side
// pants//are
stowabledoinvnitřní
the inkapsy
side pocket // made in China

petrolejová
petrol(per)
(per)
z: mechová
z: moss
j: citrónová/mechová
zp: citron/moss

R5
S IZOLACÍ
// //
R5x-LIGhT
X-LIGHT BUNDA
INSULATED
JACKET// 1167
// 1167
TT

R5/R6
- PÁNSKÉ
R5/R6IZOLACE
MEN’S INSULATION

13
13

Svrchní
vrstva:
100% polyamid,
Shell: 100%
polyamide,
R’insulation:
100%polyester
polyester
R’insulation: 100%
(recycled)
(recyklovaný).
S - XXL
SM:- xxL
220 g
EUR 159,–
M: 220 g

petrolejová (per)
z: mechová petrol (per)
j: citrónová/ z: moss
mechovázp: citron/moss
antracitová
černá (blk)
(ana)
z: antracitová
black (blk)
z: anthra(ana)
antracitová j: antracitová/
anthra
z:
black
j:z:jonny
černá
zp:
jonny red zp: anthra/black
červená

22postranní
kapsy// //
náprsní
kap-//
front pockets
1 1chest
pocket
sa
// 2 vnitřní
kapsy
// sbalitelná
2 inner
pockets
// Vest
is stowabledoin
náprsní
kapsy // made in China
chest pocket

Svrchní
vrstva:
100%
Shell: 100%
polyamide,
polyamid,
R’insulation:
R’insulation:
100% polyester
100%
polyester
(recycled)
(recyklovaný).
S - XXL
SL:- 255
xxLg
EUR 179,–
L: 255 g

R5w
LIGhT
BUNDA
S JACKET
IZOLACÍ
1210
R5W
LIGHT
INSULATED
JACKET
// 1210
//
NEWDESIGN
STYLE
TR
R5
LIGHT
INSULATED
////1209
////TR
TR NOVÝ

ocean (gra)
(oce)
(rew)
everglade (eve)
marakuja
amarantová
(ama)
granadilla (grn)red wine
amaranth
(ama)
ice (ice)anthra (ana) břečťanová
ledová
ivy (ivy)(ivy)
z: pear z: lipstick
z: midnight
z: fern z: oranžová
z: rtěnková
z: z:
zelená
červená
green
z: orangez: jonny redz: korálově
z: coral
zp:zp:
pear
zp: shadow/midnight
zp:
jonny
red
zp: orange/pumpkin
j: ohňová červená/rtěnková
j: jablková/zelená
j:
korálově
červená/bruflame red/lipstick
zp: apple/green
zp:
orange/pumpkin
j: oranžová/dýňová
zp: coral/cranberry
sinková
blackpacifi
(blk)c (pac) skyblue-fern (skf)
moss(mos) cranberry(cra)
skyblue (skb)
azore
(azo)(azo)
tichomořská
modrá
brusinková (cra)
azurově
modrá
z: blackz: pink
z: fern
z: petrol
z: moss
z: ivy z: gravel
(pac)
z: břečťanová
z: mechová
zp: skyblue-ocean
zp:
shadow/midnight
zp:
petrol/midnight
zp: jonny red
pink
zp: citron/moss
zp: ivy/fores
z:zp:
růžová
j: břečťanová/lesní
j: citrónová/mechová
j: růžová

rtěnková (lip)red
lipstick
(lip)
wine (rew)
z: borůvková z: flblueberry
ame red
j: borůvková/maracuja
zp:
zp:blueberry/granadilla
shadow/midnight
amaranth
(ama)
amarantová
(ama)
pear (pea)
z: green
zelená
z:z:midnight
zp: apple/green
j: jablková/zelená
zp:
ocean/midnight

karibská
modrá
(car)
carribean
sea (cas)
ocean (oce)
z: z:
růžová
pink
z: fern
j: zp:
růžová
pink
zp: green/fern

postranní
kapsy
1 náprsní
kapsa
2 inner
velké
síťové
vnitřní //
kapsy
// vpředu,fabric
vzadu,
po stranách
22front
////1//
pocket
////22//
big
inserts
atatfront,
frontpockets
pockets
1chest
chest
pocket
big
innermesh
meshpockets
pockets
//powerstretch
powerstretch
fabric
inserts
front,
asides,
na spodní
straně
materiálu
Powerstretch
sides,
underarm
and
back
made
underarm
andrukávů
back////vsadky
madeininzChina
China

100%
polyamid//60g
60gPrimaloft
izolace PrimaLoft
Gold Active:
100% polyester
100%
stretch
100%
(recycled)
100%polyamide
polyamide
60g
Primaloft
stretchpadding:
padding:
100%polyester
polyester
(recycled)
(recyklovaný).
Vsadky
z merina
R’therm:
95%, vlna,
5% elastan.
Inserts below arms:
R’therm
merino:
95% Wolle
5% elastane
- XXL
xxL
SxS
- XXL
XS
M:
300
M:
M:350
300gg
EUR
EUR279
279,–,–

R6w
SUKNĚ S IZOLACÍ
R6Wx-LIGhT
X-LIGHT INSULATED
SKIRT // 1172// T
T
R6 X-LIGHT INSULATED SHORTS // 1171// T

petrol (per)
z: moss
zp: citron/moss
černá (blk)
z: černá
černá
black (blk)
(blk)
100% polyamid,
R’insulation: 100% polyester (recycled)
j: azurově black (blk)
100% polyamide /
z:z:borůvková
blueberry
black
(blk)
R’insulation:
modrá/
S
XXL
j:
borůvková
zp:
blueberry
z: anthra
z: black
100g Thermo Cool
petrolejová
zp: anthra/black
100% polyester
zp: azore/petro
M: 220 g
EUR 159,–

antracitová
anthra (ana)
z:(ana)
anthra
z: zp:
antracitová
mint/ivy
j: mátová/břečťanová

adjustable
adjustablefixed
fixedhood
hood////22front
frontpockets
pockets////11chest
chestpocket
pocket////22inner
innerpockets
pockets////jacket
jacketisisstowable
stowableinin
chest
////made
chestpocket
pocket
madeinin
China
Napevno
připevněná
aChina
objemově
nastavitelná kapuce // 2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa // 2 vnitřní kapsy // sbalitelná do náprsní kapsy

Shell:
Shell:100%
100%polyamide,
polyamide,R’insulation:
R’insulation:100%
100%polyester
polyester(recycled)
(recycled)
SSvrchní
- XXL
XS
- XL vrstva: 100% polyamid, R’insulation: 100% polyester (recyklovaný).
xS
-350
xLg g
L:
M:420
EUR
EUR249
249,–,–
M: 350 g

R6w
KRAŤASY S IZOLACÍ
//1202//T
R5w
S IZOLACÍ
R6Wx-LIGhT
X-LIGHT INSULATED
SHORTS //1202//
R5Wx-LIGhT
X-LIGHT VESTA
INSULATED
VEST // 1170// TR
T
TR
R5
X-LIGHT
INSULATED
VEST
// 1169 // TR
NOVÝ
NEWDESIGN
STYLE


Zip
// easy
sbalitelné
full po
sidestraně
zip for
long
side dreszipper // pants are stowable in the indo
vnitřní
kapsy
sing
// skirt
is
stowable
side
pocket //inmade in China
the inside pocket // made
in China
Svrchní vrstva:
Shell: 100% polyamide,

petrolejová
petrol (per)
z:(per)
azore
azurově
zp:z: citron/moss
modrá
j: citrónová/
mechová

R5w
x-LIGhT
BUNDA SJACKET
IZOLACÍ
////1168
////TT
R5W
X-LIGHT
INSULATED
JACKET
1168
R5
X-LIGHT
INSULATED
// 1167
// T

R5/R6 MEN’S INSULATION
R5W/R6W WOMEN’S
IZOLACE INSULATION
- DÁMSKÉ

13

padding: 100%
(recyklovaný).
polyester(recycled)
xS - xL
XS - XL
M: 150 g
karibská modrá (car)
M: 150 g
z: růžová
carribean
sea (cas)
EUR 139,–
j: růžová
z: pink
amarantová
amaranth (ama)
zp: pink

(ama)
z: green
z: zp:
zelená
green
j: zelená

2 postranní
kapsy ////11chest
náprsní
2 front //
pockets
2 front pockets
1 chest pocket po//
kapsa
kapsy ////sbacket////2//
2vnitřní
inner
2 inner pockets
Vest ispockets
stowableVest
in
litelná
do náprsní
kapsy
is
stowable
in
chest
pocket
chest pocket // made in China
// made in China

Zip
sbalitelné
full po
sidestraně
zip // //pants
is stodo
vnitřní
wable
intokapsy
inner pocket //
petrol (per)
made in China z: moss

zp: citron/moss
Svrchní vrstva:
100%
petrolejová
petrol (per)
polyamid,
vrstva: 100%
(per)
z: moss Shell: Svrchní
Shell: 100% polyamide,
100% polyamide,
anthra(ana)
black (blk)
z:
mechová
R’insulation:
Shell: 100%
polyamide,
zp:
citron/moss
anthra
z: black
polyamid,
R´insulation:
R’insulation: 100%zp:z:jonny
R’insulation:
100%
polyester
j: citrónová/
red zp: anthra/black
100% polyester
R’insulation:
100% polyester100%
mechová (recycled)
polyester (recycled)
(recyklovaný).
polyester (recycled)
S - XXL
S - XXL(recyklovaný)
S - xxL
XS
- XL
xS
M: 210 g
L: 255 g - xL
EUR 179,–
M: 210 g
M:
210
antracitová
(ana)
M: 210 g g
anthra (ana)
EUR 159,–
z: antracitová
z: anthra
EUR 179,–
black (blk)
j: mátová/břečzp: mint/ivy
ťanová

z: black
zp:
azore/petro
černá
(blk)
z: černá
j: azurově modrá/
petrolejová

R7/R8 PÁNSKÁ STŘEDNÍ VRSTVA
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R7 FLEECOVÁ BUNDA S VYSOKÝM VLASEM // 1039 // T

R7 BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1186 // TR
nebeská modrá (skb)
z: nebeská modrá/zelená
j: oceánová modrá

oceánová modrá (oce)
z: oceánová modrá/limetková
j: limetková
kamenná (roc)
z: černá/citrónová
j: citrónová

černá (blk)
z: černá/nebeská modrá
j: nebeská modrá

R7

černá-stínová šedá
(blk)
z: černá-stínová šedá
j: ohňová červená/
červené víno

stínová šedá (sha)
z: stínová šedá-červené víno
půlnoční černá (mid)
j: ohňová červená/
z: hrušková žlutá
červené víno
j: hrušková žlutá

R7

R7

Úzce přiléhavá do vysoka uzavíratelná kapuce // 2 postranní kapsy // náprsní kapsa // asymetrický zip na přední straně s laserem vyrobenými větracími otvory // vsadky na spodní
straně rukávů z materiálu R’merino // vsadky na stranách ze strečového fleecu

R’therm s vysokým vlasem: 100% polyester / vsadky: R’therm 92% polyester,
8% elastan; vsadky na rukávech: R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan,
180g/m2 180g/m2
S - xxL
M: 400 g

2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa // vsadky na spodní straně rukávů z materiálu R’merino

R’therm: 92% polyester, 8% elastan; vsadky na rukávech: R’merino:
98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan, 180 g/m2
S - xxL
L: 360 g

R7 LIGhT BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1047 // TR
kapradinová (fer)
z: oranžová
j: oranžová

R8 PŘILÉhAVÉ KALhOTY ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1051 // T
černá (blk)

půlnoční černá
(mid)
z: kapradinová
j: kapradinová

Guma v pase

R’therm: 92% polyester, 8% elastan
S - xxL
M: 240 g

petrolejová (per)
z: mechová
j: mechová

černá (blk)
z: kamenná
j: nebeská modrá

2 postranní kapsy // 1 nalepená náprsní kapsa // vsadky na spodní straně rukávů z materiálu
R’merino

R’therm light: 95% polyester, 5% elastan / vsadky na rukávech:
R’merino light: 100% vlna, 140g/m2
S - xxL
M: 235 g

R7w BUNDA S KAPUCÍ S VYSOKÝM VLASEM // 1040 // T
azurově modrá (azo)
z: bazénová modrá/citrónová
j: citrónová

R7W/R8W DÁMSKÁ STŘEDNÍ VRSTVA

černá (blk)
z: černá/bazénová modrá
j: bazénová modrá

R7w BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1187 // TR
marakuja (gra)
z: borůvková/rtěnková
j: rtěnková/ohňová červená

karibská modrá (car)
z: tichomořská modrá/růžová
j: růžová
fuchsiová (fuc)
z: amarantová/zelená
j: jablková/zelená

černá (blk)
z: černá/borůvková
j: borůvková/marakuja

slonová kost
z: slonová kost/tichomořská modrá
j: karibská modrá/tichomořská modrá

R7W

R7W

Úzce přiléhavá do vysoka uzavíratelná kapuce // postranní kapsy // náprsní kapsa // asymetrický zip na přední straně s laserem vyrobenými větracími otvory// vsadky na spodní straně
rukávů z materiálu R’merino // vsadky na stranách ze strečového fleecu

R’therm s vysokým vlasem: 100% polyester / vsadky: R’therm 92% polyester,
8% elastan; vsadky na rukávech: R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan,
180g/m2
S - xxL
M: 370 g

2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa // vsadky na spodní straně rukávů z materiálu R’merino

R’therm: 92% polyester, 8% elastan; vsadky na rukávech:
R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan, 180g/m2
xS - xL
M: 320 g

R7w LIGhT BUNDA ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1130 // TR
slonová kost (ivo)
z: mátová/slonová kost
j: korálově červená/brusinková

R8w PŘILÉhAVÉ KALhOTY ZE STREČOVÉhO FLEECU // 1052 // T
černá (blk)

fuchsiová (fia)
z: amarantová/mechová
j: citrónová/mechová

Guma v pase

R’therm: 92% polyester, 8% elastan
xS - xxL
M: 210 g

ledová (ice)
z: horizontální
modrá/oranžová
j: oranžová/
dýňová

azurově modrá (azo)
z: mechová/azurově
modrá
j: citrónová/mechová

R7W light

thgil W7R

R7W light

R7W light

Úzce přiléhavá kapuce // 2 postranní kapsy // asymetrický zip na přední straně // vsadky
na spodní straně rukávů z materiálu R’merino

R’therm light: 95% polyester, 5% elastan / vsadky na rukávech: R’merino light:
100% vlna, 140g/mm2
xS - xL
M: 210 g
Legenda: z = zip // j = jezdec // p = potisk // = nová barva

R7 Travel
BUNDA
// 1213
// TR
R7
TRAVEL FLEECOVÁ
FLEECE JACKET
// 1213
// TR

NOVÝ
DESIGN
NEW STYLE

kapradinová/zelená
fern / green(fer)
(fer)
z: zelená-nebeská
modrá
z: green-skyblue
j: nebeská modrá-oceánová
modrá
zp: skyblue-ocean
ocean
/ midnight
(oce)
red wine / flame
red (rew)
oceánová
modrá/půlnoční
červené
víno/ohňová červená
z: ocean-pear
z: flame red-midnight (rew)
černá (oce)
zp:
pear
zp:
red
wine-flame
red
z: oceánová modrá-hrušková žlutá z: ohňová červená-půlnoční černá
j: hrušková žlutá
j: červené víno-ohňová červená

2 front pockets // 1 chest pocket // made in Lithuania
2 postranní kapsy // 1 náprsní kapsa

R’therm: 100% polyester 8% elastane
100% polyester
SR’therm:
- XXL
- XXLg
L:S 330
L: 330 g

EUR 179,–

7W TRAVEL
Travel FLEECE
FLEECOVÁ
BUNDA
// 1214
// TRNOVÝ
RR 7W
JACKET
// 1214
// TR
NEWDESIGN
STYLE
carribeanmodrá
sea-pacific
karibská modrá-tichomořská
(car)(car)
z: pacific/pink
z: tichomořská modrá/růžová
zp: pink
j: růžová
apple-green (app)
granadilla-blueberry (gra)
z: green/amaranth
z: blueberry/lipstick
zp: fuchsia/amaranth
red
jablková-zelená (app) zp: lipstick/flame
marakuja-borůvková
(gra)
z: zelená/amarantová
z: borůvková/rtěnková
j: fuchsiová/amarantová
j: rtěnková/ohňová červená

2 front pockets // 1 chest pocket // made in Lithuania

R’therm: 100% polyester
XS - XL
2 postranní
M: 280 gkapsy // 1 náprsní kapsa
R’therm: 100% polyester
	XS - XL
M: 280 g

EUR 179,–

R9/R10 PÁNSKÁ PRVNÍ VRSTVA
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R9 MERINO TRIKO S DLOUhÝM RUKÁVEM A ZIPEM // 1147 // T
půlnoční černá (mid)
z: půlnoční černá

R9 LIGhT MERINO TRIČKO S LOGEM // 1164 // TR
petrolejová (per)
p: půlnoční černá/mechová

zelená (gre)
z: nebeská modrá

černá (blk)
z: černá

antracitovo-mechová (ams)
p: mechová/citrónová
mechová (mos)
p: půlnoční černá/
petrolejová

černá (blk)
p: červené víno/
stínová šedá

kapradinovo-půlnočně
černá (fern)
p: půlnoční černá/zelená

R’merino light: 100% vlna, 140g/m2
S - xxL
M: 130 g

R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan, 190g/m2
S - xxL
M: 250 g

R10 MERINO 3/4 PŘILÉhAVÉ KALhOTY // 1149 // T
zelená (gre)

R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů),
2% elastan, 190g/m2
S - xxL
M: 180 g

půlnoční
černá (mid)

černá (blk)

R9w MERINO TRIKO S DLOUhÝM RUKÁVEM A ZIPEM // 1148 // T
marakuja (gra)
rtěnková

břečťanovo-mátová (ivm)
p: mátová/sloní kost

R9W/R10W DÁMSKÁ PRVNÍ VRSTVA

zelená (gre)
fuchsiová

tichomořská
modrá (pac)
růžová

R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů), 2% elastan, 190g/m2
xS - xxL
M: 230 g

R10w MERINO 3/4 PŘILÉhAVÉ KALhOTY // 1150 // T
marakuja (gra)
rtěnková

R’merino: 98% vlna (16,5 mikronů),
2% elastan, 190g/m2
xS - xxL
M: 150 g

zelená (gre) tichomořská
fuchsiová
modrá (pac)
růžová

R9w LIGhT MERINO TRIČKO S LOGEM // 1165 // TR
antracitová (ana)
p: fuchsiová/mechová
fuchsiová (fia)
p: amarantová/
mechová

R’merino light: 100% vlna, 140 g/m2
xS - xL
M: 110 g

horizontální modrá (hor)
p: oranžová/ledová

brusinková (cra)
p: mátová/břečťanová

17

R9 BAVLNĚNÉ TRIČKO // 1199 // R

NOVÝ DESIGN

R9 FUNKČNÍ TRIČKO // 1159 // R
nebeská modrá (skb)
p: jonny červená

půlnoční černá
(mid)
prašanová modrá
(pob)

černá (blk)
p: nebeská modrá

černá (blk)

zelená (gre)
p: oranžová

oranžová (ora)
p: kapradinová

vsadky z materiálu R’merino v podpaží

R’cotton: 95% bavlna (biologické zemědělství), 5% elastan
	XS - XL
M: 165 g

R’dry: 100% polyester / R’merino light: 100% vlna
S - XXL
M: 130 g

R9 FUNKČNÍ TRIČKO BASIC // 1161 // R
oranžová (ora)
p: dýňová

černá (blk)
p: antracitová

zelená (gre)
p: kapradinová

nebeská modrá (skb)
p: oceánová modrá

R’dry: 100% polyester
S - XXL
M: 130 g

R9W FUNKČNÍ TRIČKO // 1160 // R
ledová (ice)
p: dýňová
černá (blk)
p: azurově
modrá

oranžová (ora)
p: horizontální
modrá

břečťanová (ivy) azurově modrá
p: korálově
(azo)
červená
p: citrónová

R’dry: 100% polyester / R’merino light: 100% vlna
	XS - XL
M: 105 g

R9W FUNKČNÍ TRIČKO BASIC // 1162 // R
azurově modrá (azo)
p: moss
černá (blk)
p: antracitová

oranžová (ora)
p: dýňová

ledová (ice)
p: horizontální
modrá

břečťanová (ivy)
p: mátová

R’dry: 100% polyester
	XS - XL
M: 105 g

Legenda: z = zip // j = jezdec // p = potisk //

= nová barva

R12 ACCESSORIES
R12 DOPLŇKY
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BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: Casual styles W17/18
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: Casual styles W17/18
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: Casual styles W17/18
BRAND:
R'ADYS
Casual styles R12
W17/18
SEASON:
W17/18COLLECTION:NAME:
logo beanie
DESIGN BY
28.11.2016
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION:
Casual
styles W17/18
R'ADYS
COLLECTION: Casual
styles W17/18
SEASON: DESIGN
W17/18
NAME:
R12 logo beanie
SEASON:
W17/18
NAME:
R12 logo beanie
BY
28.11.2016
SKYBLUE-GREEN
DESIGN
BY
28.11.2016
SEASON: DESIGN
W17/18
NAME:
R12 logo beanie
BY
28.11.2016
logo green

R12 LIGhT
TRAVEL
KŠILTOVKA // 1179 // RR12 LOGO
// 1087 // T
R12 ČEPICE
S//LOGEM
R12 LIGHT
TRAVEL
CAP
// 1179 //
BEANIE
1087 //
BRAND:

BLACK
logo anthra

BLACK
RED WINE
SEASON:
W17/18
NAME:
R12 logo beanie MIDNIGHT-PEAR
W17/18
NAME:
beanie
logoSEASON:
anthra
logo shadow R12 logoMIDNIGHT-PEAR
RED WINE
logo shadow

azurově
břečťanová
modrá (azo)
(ivy)
p: mechová p: korálově
BLACK
logo anthra
červená

BLACK
logo anthra

SKYBLUE-GREEN
logo green

RED WINE
RED WINE logo shadow

MIDNIGHT-PEAR
MIDNIGHT-PEAR

R12 ČEPICE
// 1212 // T
R12 KNOT
BEANIE
// 1212 //
NOVÝ
DESIGN
NEW STYLE

BRAND:

tichomořská
pacifi
c (pac)
black
modrá
(pac)
(blk)

antracitová (ana)
p: jonny červená

SKYBLUE-GREEN
SKYBLUE-GREENlogo green

černá nebeská modráskyblue-green
(blk)
-zelená (skg)
(skg)

BLACK

28.11.2016

28.11.2016

BRAND: BRAND:
R'ADYS R'ADYS
COLLECTION:
Main Collection
W17/18 W17/18
COLLECTION:
Main Collection
W17/18 W17/18
NAME: W17/18
knot beanie
DESIGN BY
SEASON:
NAME:R12
DE
BRAND:
R'ADYS SEASON:
COLLECTION:
Main Collection
R'ADYS
COLLECTION:
Collection
W17/18R12 knot beanie
BRAND: BRAND:
R'ADYS
BRAND:
R'ADYS BRAND:
R'ADYS
COLLECTION:
COLLECTION:
MainCOLLECTION:
Collection
Main Collection
W17/18
Main Collection
W17/18Main
W17/18
SEASON: SEASON:
W17/18 W17/18 NAME: NAME:R12 knotR12
beanie
DESIGN BY
BY 28.11.2016
SEASON:
W17/18
SEASON:
W17/18
W17/18
NAME:
NAME:
R12
knot
NAME:
beanie
R12W17/18
knot beanie
R12 knot beanie knot beanie
DESIGN BYDESIGN BY
DESIGN BY DESIGN
28.11.2016
28
BRAND: BRAND:
R'ADYS
BRAND:
R'ADYS SEASON:
R'ADYS
COLLECTION:
COLLECTION:
MainCOLLECTION:
Collection
Main Collection
W17/18
Main
Collection
W17/18
SEASON: SEASON:
W17/18
SEASON:
W17/18 W17/18
NAME: NAME:
R12 knot
NAME:
beanie
R12 knot beanie
R12 knot beanie
DESIGN BYDESIGN BY
DESIGN BY
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016

BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: Main Collection W17/18
logo shadow
logo green
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: Main
CollectionR'ADYS
W17/18
BRAND:
SEASON:
W17/18
R12
knot beanie COLLECTION: Casual styles W17/18
DESIGN BY
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION:
Casual styles W17/18NAME:
W17/18
NAME:
R12SEASON:
knot beanie
DESIGN 28.11.2016
BY
28.11.2016
W17/18
NAME: BY
R12 logo beanie
DESIGN BY
R'ADYS
COLLECTION:
Casual
styles W17/18
SEASON: SEASON:
W17/18
NAME:
R12
logo beanie
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION: CasualDESIGN
styles W17/18

BLACK
RED WINE
MIDNIGHT-PEAR
SKYBLUE-GREEN
GRANADILLA W17/18
PACIFIC MIDNIGHT-PEAR
SEASON:
NAME: AMARANTH
R12 logoRED
beanie
DESIGN BY
28.11.2016RED WINE
BLACK
BLACK
WINE SEASON:
W17/18
NAME:
R12 logo beanie SKYBLUE-GREEN
anthra
logo shadow
logo green
BLACK logo logo
RED WINE
MIDNIGHT-PEAR
SKYBLUE-GREEN
logo lipstick
logo apple
logo
pinkBLACK
logo anthra
anthra
logo shadowPACIFIC MIDNIGHT-PEAR
logo green logo shadow
GRANADILLA
AMARANTH RED WINE
BLACK
SKYBLUE-GREEN RED WINE
logo anthra
logo shadow
logo green
logo lipstick logo anthra
logo apple logo shadow
logo pink
logo anthra
logo green logo shadow

horizontální modrá (hor)
p: oranžová

DESIGN BY

DESIGN BY

DESIGN BY
MIDNIGHT-PEAR

28.11.2016
28.11.2016

CARRIBEAN
SEA
APPLE APPLE
CARRIBEAN
SEA
ivory/pink/pacific/carribean
sea
granadilla/h
SKYBLUE-GREEN
fuchsia/anthra/green/apple
ivory/pink/pacific/carribean
seaAPPLE
28.11.2016
CARRIBEAN
SEA
fuchsia/anthra/green/appleLIPSTICK LIPSTICK gr
CARRIBEAN
SEA
APPLE
CARRIBEAN
CARRIBEAN
SEA CARRIBEAN
SEA
SEA
LIPSTICK LIPSTICK LIPSTICK
APPLE APPLE APPLE
logo green
SKYBLUE-GREEN
fuchsia/anthra/green/apple
fuchsia/anthra/green/apple
ivory/pink/pacific/carribean
ivory/pink/pacific/carribean
ivory/pink/pacific/carribean
sea
sea
sea fuchsia/anthra/green/apple
granadilla/haze/flame
granadilla/haze/flame
granadilla/haze/flame
red/lipstick
red/lipstick
red/lipstick
fuchsia/anthra/green/apple
fuchsia/anthra/green/apple
LIPSTICK LIPSTICK LIPSTICK
CARRIBEAN
CARRIBEAN
SEA CARRIBEAN
SEA
SEA
APPLE APPLE APPLE
logo green
fuchsia/anthra/green/apple
fuchsia/anthra/green/apple
fuchsia/anthra/green/apple

karibská modrá jablková (app)
carribean sea (cas)
(cas) apple (app)

MIDNIGHT-PEAR

RED WINERED WINE
MIDNIGHT
MIDNIGHT
midnight/flame red/misty/red wine
midnight/ocean/pear
green/f
midnight/ocean/pear
RED WINERED WINE midnight/flame red/misty/red wine
MIDNIGHT
OCEAN OCEAN
RED WINERED WINERED WINE
MIDNIGHTMIDNIGHTMIDNIGHT MIDNIGHT
OCEAN OCEAN OCEAN

midnight/ocean/pear
green/fog/skyblue/ocean
MIDNIGHT-PEAR midnight/flame
SKYBLUE-GREEN
midnight/ocean/pear
green/fog/skyblue/oc
midnight/flame
red/misty/red
midnight/flame
red/misty/red
winered/misty/red
wine
wine midnight/ocean/pear
midnight/ocean/pear
midnight/ocean/pear
green/fog/skyblue/ocean
green/fog/skyblue/ocean
green/fog/skyblue/ocean
RED WINERED WINERED WINE
MIDNIGHTMIDNIGHTMIDNIGHT
OCEAN OCEAN OCEAN

RED WINE

PACIFIC
BLACK GRANADILLA
RED WINE
MIDNIGHT-PEAR
SKYBLUE-GREEN
CARRIBEAN
SEAAMARANTH
GRANADILLAčervené
AMARANTH LIPSTICK
PACIFIC logo green
GRANADILLA
AMARANTH
PACIFIC APPLE
logo anthra
logo shadow
amarantová
rtěnková PACIFIC
(lip)
červené víno
půlnoční
oceánová
marakuja
půlnoční
logo lipstick RED WINE
logo pinkSKYBLUE-GREEN
kapradinová (fer) oceánová modrá BLACK
logo anthra
logo
shadowlogo appleMIDNIGHT-PEAR
logo green
GRANADILLA
AMARANTH
PACIFIC černáAMARANTH
PACIFIC
BLACK
RED
WINE logo lipstick
MIDNIGHT-PEAR
SKYBLUE-GREEN
logo apple
logo pink
logoGRANADILLA
lipstick
logo apple
logo
pink
ivory/pink/pacific/carribean
sea
granadilla/haze/flame
red/lipstick
LIPSTICK
CARRIBEAN
SEA
GRANADILLA
AMARANTH
GRANADILLA
AMARANTH
PACIFIC
fuchsia/anthra/green/apple
APPLE
granadilla
midnight-pear
red
lipstick
(lip)
red
wine
(rew)
midnight (mid)
logo lipstick
logo apple logo anthra
logo pink
logo shadowamaranth
logo green
logo
shadowwine
logo
green
AMARANTH
logo lipstick
logo apple logo pink
logo pink
logoGRANADILLA
lipstick
logologo
pink apple
vínoPACIFIC
(rew)
logo
lipstick logo apple
(ama)
(rew)
černá ocean
(mid) (oce)
modrá (oce)
(grn)
-hrušková
žlutá
fuchsia/anthra/green/apple
p: oranžová
(oce) p: jonny redlogo anthra
logo
lipstick
logo apple
logo pink
(grn)
(ama)
(mip) (mip) (rew)
Adjustable size by Velcro at back side //
flap
made inChina
midnight/ocean/pear
midnight/ocean/pear
midnight/ocean/pear

headbandfleecová
inside
// made
inChina
nastavení velikosti pomocí suchého zipu na zadní straně with fleece
zapracovaná
čelenka

R’shell travel:
polyamide,
13% 13%
elastane.
R’shell87%
travel:
87% polyamid,
elastan.
60% wind
Temperature
60%resistant
větruodolnost.
Regulujeregulation
teplotu díkythrough
použití
the useheiQ
of heiQ.
adaptive.
one sizejedna velikost
60 g 60 g
EUR 29,–

GRANADILLA
logo lipstick

AMARANTH
logo apple

AMARANTH
logo apple
GRANADILLA
logo lipstick

red/misty/red wine
REDmidnight/flame
WINE

BRAND:
SEASON:

R12 PRUhOVANÁ
ČEPICE // 1185 // T
R12 HOOPED
BEANIE
// 1185 // 

with fleece
headbandfleecová
inside
// made
inGermany
zapracovaná
čelenka

100% acrylic
/ Lining:
100% polyester
100% akryl
/ podšívka:
100% polyester
one sizejedna velikost
60 g 60 g
EUR
29,–
RED WINE
MIDNIGHT
GRANADILLA
logo lipstick

R'ADYS
BRAND:
W17/18
SEASON:

MIDNIGHTmidnight/ocean/pear
midnight/ocean/pear

R'ADYS BRAND:
BRAND:
Main Collection
R'ADYS
W17/18
COLLECTION:
Main
Collection
W17/18
R'ADYS
COLLECTION:
Main
Collection
W17/18
BRAND: COLLECTION:
R'ADYS
COLLECTION:
BRAND:
Main
R'ADYS
Collection
W17/18
COLLECTION:
Main
Collection W17/18
BRAND:
R'ADYS
COLLECTION:
Main
Collection
W17/18
W17/18SEASON:
SEASON:
R12 zigzag
W17/18
beanie
NAME:
zigzag
DESIGN
beanie
DESIGN
W17/18
NAME:
zigzag
beanie
DESIGN
BY BY 28.11.2016
SEASON: NAME:
W17/18
NAME:
SEASON: R12R12
W17/18
zigzag
beanieR12R12
NAME:
R12BYzigzag beanie
DESIGN
DESIGN
28.11.2016
BY
SEASON:
W17/18
NAME:
zigzag
beanie
DESIGN
BY BY 28.11.2016

BRAND:
SEASON:

PINK/PACIFIC/IVORY
PINK/PACIFIC/IVORY

PACIFIC
logo pink

28.11.2016

R12 hÁČKOVANÁ
ČELENKA
// 1183 // T
R12 CROTCHED
HEADBAND
// 1183 //
oceán. modrápůlnoční
tichomořská
fuchsiová
hrušková žlutá (ocp)
černá (mid)
modrá (pac)
(fuc)
midnight (mid) pacific (pac) fuchsia (fia)
ocean-pear (ocp)

PINK/PACIFIC/IVORY PINK/PACIFIC/IVORY
PINK/PACIFIC/IVORY
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
PINK/PACIFIC/IVORY
PINK/PACIFIC/IVORY
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
PINK/PACIFIC/IVORY
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
DESIGN BY DESIGN BY
28.11.2016 28.11.2016

R'ADYS
W17/18

W17/18 Main Collection W17/18
BRAND: COLLECTION:
R'ADYS Main Collection
COLLECTION:
SEASON:NAME:W17/18 R12 zigzag beanie
NAME:
R12 zigzag beanie

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE

DESIGN BY

BRAND:
R'ADYS
Main Collection
W17/18 Main Collection W17/18
BRAND: COLLECTION:
R'ADYS
COLLECTION:
DESIGN BY28.11.2016
28.11.2016
SEASON:
W17/18
SEASON:NAME:W17/18 R12 zigzag beanie
NAME:
R12 zigzag beanie

DESIGN BY

DESIGN BY28.11.2016

28.11.2016

SKYBLUE/OCEAN/GREEN
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

PINK/PACIFIC/IVORY

SKYBLUE/OCEAN/GREEN
SKYBLUE/OCEAN/GREEN

PACIFIC
logo pink

OCEANgreen/fog/skyblue/ocean
green/fog/skyblue/ocean

půlnoční černá
(mid)(mir) skyblue
amaranth (ama)
black (blk)
pink (pin)
forest (for)
midnight-red wine
(ivy)amarantová
midnight (mid)
petrolejová
černá
růžová
lesní (for)
amarantová
(ama) petrol (per)
nebeská(skb)
modráivy
(skb)
(per)
(blk)
(pin)
(ama)

with fleece
headbandfleecová
inside
// made
inGermany
zapracovaná
čelenka

AMARANTH
logo apple

28.11.2016
28.11.2016

R12 ČEPICE
CIK-CAK
// 1083 // T
R12 ZIGZAG
BEANIE
// 1083 //

Main Collection
W17/18
R'ADYSCOLLECTION: COLLECTION:
Main
Collection W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie
W17/18
NAME:
R12 zigzag beanie

50% wool,
/ Lining:
100% 100%
polyester
50%50%
vlna,acrylic
50% akryl
/ podšívka:
polyester
one sizejedna velikost
EUR 49,–
85 g 85OCEAN
g

GRANADILLAPACIFIC
logo lipsticklogo pink
PACIFIC
AMARANTH
logo pink
logo apple

nebeská
oceánová stínová šedá
marakuja
granadilla
(grn) skyblue (skg) oceean (oce) midnight
(mid)
amaranth (ama) slonová
ivorykost
(ivo)(ivo)ocean
(oce) modrá (oce)
oceánová
modrá (skg) modrá (oce)
(sha)
(grn)
BRAND:
SEASON:

green/fog/skyblue/ocean
green/fog/skyblue/ocean
green/fog/skyblue/ocean

PINK/PACIFIC/IVORY

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
PINK/PACIFIC/IVORY
PINK/PACIFIC/IVORY

with fleece
headbandfleecová
inside
// made
inGermany
zapracovaná
čelenka

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT
OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

petrolejová
nebeská modrá
lesní (for)
azurově
petrol (per) (per)skyblue (skb)(skb)forest (for)
azore (azo)
modrá (azo)

AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK
AMARANTH/FUCHSIA/APPLE
GRANADILLA/BLUEBERRY/LIPSTICK

MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE

zapracovaná fleecová vnitřní podšívka
with fleece lining inside
//made in Germany

50% vlna, 50% akryl / podšívka: 100% polyester
50% wool,
/ Lining:
100% 100%
polyesterr
/ Lining:
100% 100%
polyester
50%50%
vlna,acrylic
50% akryl
/ podšívka:
polyester 50% wool,
50%50%
vlna,acrylic
50% akryl
/ podšívka:
polyester 50% wool, 50% acrylic / Lining: 100% polyester
jedna velikost
one sizejedna velikost
one sizejedna velikost
one size
70 g
90 g 90 g
80 g 80 g
70 g
EUR 49,–
EUR 49,–
EUR 39,–
SKYBLUE/OCEAN/GREEN SKYBLUE/OCEAN/GREEN

R12 ANDSKÁ ČEPICE // 1211 // T
R12 LOS ANDES BEANIE
// 1211 //
NOVÝ
NEW STYLE
DESIGN
BRAND:
BRAND:
SEASON:

BRAND:
SEASON:

BRAND:
SEASON:
R'ADYS

R'ADYS
COLLECTION: Main Collection W17/18
W17/18
NAME:
R12 beanie los Andes
COLLECTION: Main Collection W17/18

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

DESIGN BY

BRAND:
R'ADYSBRAND:
R'ADYS COLLECTION:
R'ADYS
COLLECTION:
Main Collection
COLLECTION:
MainW17/18
Collection
Main Collection
W17/18
W17/18
W17/18
NAME:
R12
beanie
los Andes
DESIGN BY
SEASON: SEASON:
W17/18
SEASON:
W17/18 NAME:
W17/18 NAME:
R12 beanie
NAME:
R12
los Andes
beanie
R12losbeanie
Andeslos Andes
DESIGN BY DESIGN BY
DESIGN BY
28.11.2016 28.11.2016
28.11.2016
BRAND:
R'ADYSBRAND:
R'ADYS COLLECTION:
R'ADYS
COLLECTION:
Main Collection
COLLECTION:
MainW17/18
Collection
Main Collection
W17/18 W17/18
SEASON:
W17/18
SEASON:
W17/18 NAME:
W17/18 NAME:
R12 beanie
NAME:
R12
los Andes
beanie
R12losbeanie
Andeslos Andes
DESIGN BY DESIGN BY
DESIGN BY
28.11.2016 28.11.2016
28.11.2016

28.11.2016
28.11.2016

LIPSTICK LIPSTICK LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame
haze /blueberry/granadilla/flame
haze /blueberry/granadilla/flame
red/lipstick red/lipstick
red/lipstick
LIPSTICK LIPSTICK Zopf/Bommel:
LIPSTICK Zopf/Bommel:
lipstick
Zopf/Bommel:
lipstick lipstick
APPLE
APPLE APPLE
OCEAN
OCEAN OCEAN
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
lipstick
Zopf/Bommel:
lipstick lipstick
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
fog/skyblue/ocean/fern/green
fog/skyblue/ocean/fern/green
fog/skyblue/ocean/fern/green
OCEAN
OCEAN Zopf/Bommel:
OCEAN
APPLE
APPLE Zopf/Bommel:
APPLE
Zopf/Bommel:
appleZopf/Bommel:
apple apple
Zopf/Bommel:
oceanZopf/Bommel:
ocean ocean
fog/skyblue/ocean/fern/green
fog/skyblue/ocean/fern/green
fog/skyblue/ocean/fern/green
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
oceanZopf/Bommel:
ocean ocean
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
appleZopf/Bommel:
apple apple

CARRIBEANCARRIBEAN
SEA
CARRIBEAN
SEA
SEA
ivory/pacific/pink/carribean
ivory/pacific/pink/carribean
ivory/pacific/pink/carribean
sea
sea
sea
CARRIBEANCARRIBEAN
SEA
CARRIBEAN
SEA
SEAcarribean
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
sea
carribeancarribean
sea
sea

karibská modrá
jablková rtěnková oceánová
apple (app) lipstick
carribean sea(car)
(lip) (oce)
modrá (oce)
(app) (lip)ocean
(cas)
Zopf/Bommel:
Zopf/Bommel:
carribean
Zopf/Bommel:
sea
carribeancarribean
sea
sea

zapracovaná fleecová
čelenka
CARRIBEAN
SEA
ivory/pacific/pink/carribean
sea
with fleece headband
inside
// made inGermany
CARRIBEAN SEA
Zopf/Bommel: carribean sea

LIPSTICK
haze /blueberry/granadilla/flame red/lipstick
LIPSTICK
Zopf/Bommel: lipstick

APPLE
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: lipstick
APPLE
Zopf/Bommel: apple
anthra/amaranth/fuchsia/apple/green
Zopf/Bommel: apple

50% vlna, 50% akryl / podšívka: 100% polyester
50% wool, 50% acrylic / Lining: 100% polyester
jedna velikost
one size
100 g
100 g
EUR 49,–
Zopf/Bommel: carribean sea

OCEAN
fog/skyblue/ocean/fern/green
OCEAN
Zopf/Bommel: ocean
fog/skyblue/ocean/fern/green
Zopf/Bommel: ocean

MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
SKYBLUE/OCEAN/GREEN
MIDNIGHT/SHADOW/RED
WINE
SKYBLUE/OCEAN/GREEN

OCEAN/PEAR/MIDNIGHT OCEAN/PEAR/MIDNIGHT

MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE
MIDNIGHT/SHADOW/RED WINE

RS 2C JEZDCI ZIPŮ // 1151
oceánová modrá/
půlnoční černá (ocm)

oranžová/dýňová (orp)

fuchsiová/
amarantová (fua)

mátová/břečťanová (mii)

oblázková/kamenná
(pro)

citrónová/mechová (cim)

korálově červená/
brusinková (coc)

rtěnková/ohňová červená
(lif )

světle šedá/
stínová šedá (msh)

černá (blk)

ohňová červená/
červené víno (fte)

štěrková/antracitová (gan)

zelená/kapradinová
(grf )

azurově modrá/petrolejová
(azp)

nebeská/oceánová
modrá (sko)

petrolejová/půlnoční černá
(pem)

mlhově šedá (fog)

růžová (pin)

jablková/zelená
(app)

hrušková žlutá (pea)

stínová šedá/půlnoční
černá (shm)
karibská modrá/
tichomořská modrá (cas)
marakuja/borůvková
(gra)

Balení obsahuje: 10 kusů.
Legenda: z = zip // = nová barva

PÁNSKÁ

R’ADYS PRŮVODCE VELIKOSTMI

VRCHNÍ KUSY
obvod přes prsa v cm
obvod v pase v cm
obvod boků v cm
délka paží v cm

DÁMSKÁ

KALHOTY
obvod v pase v cm
obvod boků v cm
délka nohavic v cm
délka nohavic u KRÁTKÝCH v cm
délka nohavic u DLOUHÝCH v cm
VRCHNÍ KUSY
obvod přes prsa v cm
obvod v pase v cm
obvod boků v cm
délka paží v cm
KALHOTY
obvod v pase v cm
obvod boků v cm
délka nohavic v cm
délka nohavic u KRÁTKÝCH v cm
délka nohavic u DLOUHÝCH v cm

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

84 - 90
73 - 79
83 - 89
71.5 - 77.5

90 - 96
79 - 85
89 - 95
74.5 - 80.5

96 - 102
85 - 91
95 - 101
77.5 - 83.5

102 - 108
91 - 97
101 - 107
80.5 - 86.5

108 - 114
97 - 103
107 - 113
83.5 - 89.5

114 - 120
103 - 109
113 - 119
86.5 - 92.5

120 - 126
109 - 115
119 - 125
86.5 - 92.5

73 - 79
83 - 89
101.5 - 107.5
95.5 - 101.5
107.5 - 113.5
76 - 82
66 - 72
83 - 89
69.5 - 75.5
66 - 72
83 - 89
101.5 - 107.5
95.5 - 101.5
107.5 - 113.5

79 - 85
85 - 91
89 - 95
95 - 101
104.5 - 110.5 107.5 - 113.5
98.5 - 104.5 101.5 - 107.5
110.5 - 116.5 113.5 - 119.5
82 - 88
72 - 78
89 - 95
72.5 - 78.5

88 - 94
78 - 84
95 - 101
75.5 - 81.5

72 - 78
78 - 84
89 - 95
95 - 101
104.5 - 110.5 107.5 - 113.5
98.5 - 104.5 101.5 - 107.5
110.5 - 116.5 113.5 - 119.5

91 - 97
101 - 107
110.5 - 116.5
104.5 - 110.5
116.5 - 122.5
94 - 100
84 - 90
101 - 107
78.5 - 84.5
84 - 90
101 - 107
110.5 - 116.5
104.5 - 110.5
116.5 - 122.5

97 - 103
103 - 109
109 - 115
107 - 113
113 - 119
119 - 125
113.5 - 119.5 116.5 - 122.5 119.5 - 125.5
107.5 - 113.5 110.5 - 116.5 113.5 - 119.5
119.5 - 125.5 122.5 - 128.5 125.5 - 131.5
100 - 106
90 - 96
107 - 113
81.5 - 87.5

106 - 112
96 - 102
113 - 119
84.5 - 90.5

90 - 96
96 - 102
107 - 113
113 - 119
113.5 - 119.5 116.5 - 122.5
107.5 - 113.5 110.5 - 116.5
119.5 - 125.5 122.5 - 128.5

BEZEŠVÁ
TEChNOLOGIE R'SONIC
Lehké, měkké, ploché a elastické spoje
vznikají díky laserové technologii
CAD, která materiál nařeže a pomocí
vysokofrekvenční technologie voděodolně spojí. Oblečení R’ADYS získává
díky tomuto zpracování čistý a jednoduchý vzhled. K tomuto jedinečnému
provedení přispívají také laserem
upravené, lepené detaily, jako jsou
například plochá poutka.
inovativní
měkké
ploché
elastické
nepropustné

nízká hmotnost
laserem seříznuté
a zapečetěné hrany
funkční materiály
nejsou narušeny
stehy

[5 - 8 mm]

[13 - 20 mm]

CENTRÁLA FIRMY
R’ADYS AG
Ipsachstrasse 8
Ch-2560 Nidau
Switzerland
T: +41 32 333 13 13
F: +41 32 333 13 14
info@radys.com
www.radys.com

ZASTOUPENÍ PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
INA SPORT spol. s r. o.
Dusíkova 3
638 00 Brno
inasport@inasport.cz
www.inasport.cz

Fotografie byly pořízeny ve Val d’Anniviers
Iwan Schuwey
www.mulaﬀ.ch

