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Zoban má na svém kontě nespočet výstupů do 8a francouzské
klasifikace (na písku Xa), několik prvovýstupů v Himálaji
a v posledních letech každoročně více jak 180 dní vodění ve všech
typech horolezeckých a skialpinistických terénů včetně takových
túr jako traverz Grandess Jorasses, Arete Diable nebo Innominata
Integral na Mont Blanc.
Při jednom z mnoha telefonátů, ohledně domlouvání provozních věcí
k testování produktů, se mě zeptali, zda bych nemohl napsat článek jako
úvod do katalogu. Řekl jsem si, proč ne. S Directem spolupracuji už dlouho.
Ale co napsat?
Vlastně jak dlouho používám věci od Direct Alpine? Co vlastně byla první věc
z produkce Directu? A proč vlastně padlo moje rozhodnutí na oblečení této
značky? Nakonec to bylo celkem dobré zamyšlení a spousta vzpomínek.
Úplně první věcí z Directu, která se dostala mezi mé vybavení, byly někdy
okolo roku 1996 kalhoty PATROL. Robustní, odolné „pláťáky“, které byly jak
dělané spár a komínu oblíbeného Ádru. Byly prvním kouskem, který se
dostal mezi mé tehdy používané vybavení a byly prvním kouskem, který mi
značku Direct Alpine představil.
V průběhu dalších let jsem testoval a spolupracoval na vývoji oblečení jiných
značek, ale to, co od dob PATROLŮ zůstávalo oblíbené se značkou Directu,
byly kalhoty. Vždy jsem měl alespoň jeden kousek, protože na moji postavu
mají nejlepší střihy. Pak jednou slovo dalo slovo s Dušanem Stuchlíkem
a od roku 2012 jsem součástí ambasadorského týmu Directu. Od té doby se
oblečení se šipkou stalo hlavní součástí mého šatníku.
Věci od Directu jsou pro mě jasnou volbou zejména díky jejich střihům.
Kalhoty, mikiny nebo bundy vždy perfektně sedí a neomezují mě v pohybu
při žádném z horských disciplín, kterým se věnuji. Super je, že dneska je
produktová řada tak široká, že pokryje opravdu všechny aktivity – funkční
merino trika FURRY, jako nejspodnější prvek, kalhoty CASCADE LIGHT
na skialpy, CASCADE PLUS a MORDOR pro alpinismus, JOSHUA nebo EDGE
pro skalní lezení i každodenní nošení. Na vršek je základem mikina DRAGON,
ultralehká a celosezónní ALPHA a když je velká zima tak novinka 2021 bunda
UNIQUE. To vše je pak v případě opravdu hrozných podmínek překryto
celorozepínacími kalhotami MIDI nebo DEVIL ALPINE. To samé i na vršek,
kde s ohledem na váhu téměř vždy vyhrává nad Devil Alpine bunda GUIDE.
Nicméně pokud potřebuju být za reprezentativního slušňáka na meetingu
s hosty nebo obchodním jednání, tak to dáváme taky. Kalhoty ZION, košile
KENOSHA a super designová bunda JASPER dají najevo obor v kterém děláte,
ale i perfektně vyhoví i společenštějším potřebám.
Na to, proč Direct se dá odpovědět i tak, že ho přeci dostávám. Má to ale

Radek „Zoban“ Lienerth – horský vůdce UIAGM, vedoucí HUDY lezecká stěna Brno,
UIAA iceclimbing routesetter a externí vyučující FsPS MU Brno. Člen technické komise
a lektorského sboru České asociace horských vůdců. Od roku 2012 členem Direct Alpine
test týmu.

háček. Oblečení, se kterým bych nesouzněl a nevyhovovalo by mi, bych
prostě nosit nemohl. Direct je pro mě firmou, která nestojí na místě, ale
jde dopředu. Snaží se věci posouvat jak po stránce materiálové funkčnosti,
funkčnosti střihů, tak i designu. Pro mě osobně hraje roli i to, že je domácí
českou firmou s výrobou v České republice, a hlavně se super servisem
všech věcí.
Takže děkuji za to, že můžu být součástí týmu Direct. A děkuji, že až zítra
ráno sáhnu před cestou na stěnu po jedné ze dvou oblíbených mikin
DRAGON, tak to není jen oblečení, al ej to vůně každého z těch více jak 180
dnů v roce, kdy mám tyto věci na sobě tam, kde je jim nejlíp – ve skalách,
na sněhu nebo někde vysoko nad oblaky. Ve světě, kde bez dalších
slov nabídnutý hlt vody nebo kousek čokolády, úsměv a oči mhouřené
do jiskřícího sněhu nebo vystrčený nos do bílé tmy zimní vichřice znamenají
svět bez něhož si nedokážu představit fungovat.
Hezkou sezónu a bohaté zážitky
Zoban

mountain top series

deamon

Guide lady

deamon pants

cascade lady

made in

EUROPE

45 000

Martindale cycles

Opravdový univerzál v naší topové kolekci MTS,
nezradí tě při náročném výstupu v severní stěně
a zároveň oceníš nízkou váhu při náročném treku či
jednodenních skialpových túrách.
u vývoje tohoto produktu, jsme se zaměřili
především na lehkost a funkčnost v každém detailu.
podařilo se nám toho dosáhnout s novým typem
japonského materiálu Gelanots, který dosahuje
revolučních hodnot v prodyšnosti, při zachování
výborné mechanické odolnosti. nový atletický střih
v kombinaci s propracovanou konstrukcí kapuce,
předurčuje tuto bundu k opravdovým alpským
dobrodružstvím.
MATERIAL
Main: 100% polyamid (nylon) + 100% polyurethane
+ 100% polyamid (nylon), dWr – 3l Gelanots High
breathable Hardshell, 20 000 mm H₂o,
mp 38 000 g/m²/24H

Weight

470 g (l)

Sizes

s, m, l, Xl, XXl

Style

atHletic fit

VLASTNOSTI
• pevná kapuce s více směrným regulováním,
možnost přetažení přes přilbu.
• technologie recco®.
• možnost sbalení bundy do kapuce.
• anatomicky zvýšený límec pro ochranu obličeje,
doplněný vnitřní ochranou vrstvou pro lepší
komfort.
• odvětrávací otvory v podpaží, dobře
dosažitelné i s batohem.
• kostěný centrální zip se dvěma protisměrnými
jezdci s vnitřní ochrannou légou.
• vpředu dvě velké kapsy, použitelné v sedacím
úvazku, jedna vnitřní zipová kapsa.
• tvarovaný přední spodní okraj pro pohodlné
zvedání nohou, prodloužený zadní díl.
• ve spodním okraji možnost jednoručního
stažení.
• anatomicky tvarované rukávy s regulací
spodního obvodu.
• vynikající poměr mezi váhou a odolností
použitého materiálu.
• 100 % podlepené švy.

anthracite

ocean

mountain top series

Deamon

INNOVATION material

mango/ocean
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made in

EUROPE

40 000

Martindale cycles

25 000 mm
Waterproof Rating

Velmi odolné a pohodlné hardshellové kalhoty, ideální
pro expediční nasazení, horolezectví, skialpinismus,
VHT, turistiku, lyžování.
funkčnost a jednoduchost, která eliminuje selhání, je
důležitou podmínkou pro nejnáročnější akce. materiál
Gelanots zaručuje maximální ochranu proti vodě
a větru, zároveň nabízí velmi dobrou prodyšnost
a vyniká svou lehkostí. technický, přiléhavý,
anatomický střih, neomezuje pohyb a dokonale
pasuje. kombinací kvalitního materiálu a vhodného
technologického zpracování, bylo docíleno maximální
účelnosti při zachování nízké hmotnosti.
MATERIAL
Main: 100% polyamide (nylon) + 100% polyurethane
+ 100% polyamide, dWr - 3l Gelanots® Hardshell,
20.000 mm H₂o/20.000 g/m²/24H

VLASTNOSTI
• odepínací šle.
• Zvýšený pas s ochranou zad, regulovatelný
v bocích suchým zipem. pas stažen uvnitř
protismykovou gumou.
• poklopec s vodoodpudivým zipem se dvěma
protisměrnými jezdci.
• stehenní měchová kapsa s kostěným
voděodolným zipem.
• praktická kapsa vpředu pod páskem.
• v bocích vsazeny celorozepínací vodoodpudivé
zipy s dvěma protisměrnými jezdci. Zipy
stočeny spirálově vzad pro lepší ovladatelnost
a snížení případného poškození.
• anatomicky vsazená kolena.
• recco® signal reﬂector.
• Zesílení nohavic na kotníku oděruodolnou
tkaninou.
• nohavice s ochranným návlekem.
regulovatelná šířka spodní části nohavic.

mountain top series

DEAMON Pants

Reinforcement: 87 % polyamide (nylon),
11 % polyamide (kevlar®), 2 % polyester

Weight

674 g (l)

Sizes

s, m, l, Xl, XXl

Style

atHletic fit

anthracite

anthracite/brick

ocean/brick
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Testují a používají členové:
• české asociace horských vůdců
• asociácie horských záchranárov

made in

EUROPE

50 000

Martindale cycles

20 000 mm
Waterproof Rating

GUIDE Lady

Technicky a funkčně propracovaná svrchní ochranná
bunda pro nejširší spectrum outdorových akcí. Při
tvorbě tohoto Guida jsme se zaměřili na lehkost,
funkčnost a sbalitelnost.
všechny tyto atributy se nám podařilo dosáhnout
s novým typem japonského materiálu Gelanots,
který dosahuje revolučních hodnot v prodyšnosti
při zachování výborné mechanické odolnosti.
v neposlední řadě bunda zaujme neotřelým
designem v kombinaci s řadou technických detailů
a přesným anatomickým střihem.
MATERIAL
Main 1: 100% polyamid (nylon) + 100% polyurethane
+ 100% polyamid (nylon), dWr – 3l Gelanots High
breathable Hardshell, 20 000 mm H₂o, mp
62 000 g/m²/24H
Main 2: 100% polyamid (nylon) + 100% polyurethane
+ 100% polyamid (nylon), dWr – 3l Gelanots High
breathable Hardshell, 20 000 mm H₂o,
mp 38 000 g/m²/24H

Weight

445 g (l)

Sizes

s, m, l, Xl, XXl, XXXl

Style

reGular fit

anthracite/mango
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VLASTNOSTI
• pevná a odolná kapuce s více směrným
regulováním, možnost přetažení přes přilbu.
• Zvýšený přední díl límce pro ochranu obličeje,
odvětrávací otvory, asymetrický centrální zip
nezasahuje do obličeje, možnost zajištění (magnety)
rozepnutého klínu do vnitřku kapuce.
• Zesílení odolnější tkaninou ve všech namáhaných
partiích,na ramenou, rukávech, kapuci a zádním díle.
• odvětrávací otvory v bocích, dobře dosažitelné
i s batohem, zipy protažené do předního dílu
umožňující dostupnost kapes spodních vrstev.
• kostěný centrální zip se dvěma protisměrnými jezdci
s vnitřní ochrannou légou.
• vpředu velká měchová kapsa, jedna vnitřní zipová
kapsa na cennosti, doplňková kapsa na rukávu
s odrážečem signálu recco®.
• Zesílený, prodloužený zadní díl je v pase pružně
stažen pro lepší přilnavost k zádům.
• regulace spodního obvodu rukávu pomocí velké
přepínky, která zaručí dobrý úchop v rukavicích.
spodní strana rukávu je doplněna o pruženku pro
lepší přetažení přes rukavice.
• extrémní prodyšnost a účelně zvolena kombinace
obou použitých materiálu.
• designově zapracované reﬂexní prvky.
• transportní vak pro sbalení bundy.
• 100% podlepené švy.
• anatomicky tvarované rukávy se zesílenými okraji.

brick/anthracite

ocean/brick

mountain top series

GUIDE

mango/ocean
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made in

EUROPE

40 000

Martindale cycles

22 000 mm
Waterproof Rating

Membránová bunda vyrobená ze značkového
strečového softshellového materiálu Pertex Shield.
moderní konstrukce bundy uzpůsobena jak pro
extrémní použití na zimní i letní túry do hor, skialpové
podniky, tak i do města. materiál nebrání pohybu, má
výbornou prodyšnost, vysoký vodní sloupec a zároveň
je příjemný na nošení. voděodolnost zajišťují, kromě
samotného materiálu i podlepené švy. bunda má dvě
lepené průhmatové kapsy, opatřené nepromokavým
zipem ykk, vnitřní a vnější hrudní kapsu na levé
straně. průhmatové kapsy jsou situovány níže tak,
aby bunda měla univerzálnější použití. dále je bunda
opatřena nepromokavým centrálním zipem (ykk) se
dvěmi jezdci. vertikálně i horizontálně regulovatelná
kapuce je kompatibilní s helmou, v zesíleném kšiltu
kapuce, je integrované recco. v konstrukci kapuce
použity moderní stahovací neviditelné brzdičky.
anatomicky tvarované rukávy zakončené přepínkami,
spodní lem rovněž opatřen jednoručním systémem
regulace. pro zajištění maximální ventilace při
náročných aktivitách, je bunda opatřena mohutnými
bočními větráky kompatibilními s batohem.

VLASTNOSTI
• velká kapuce s více směrným regulováním,
možnost přetažení přes horolezeckou přilbu.
• technologie recco® v kšiltu kapuce.
• propracovaný anatomicky zvýšený límec pro
ochranu obličeje.
• odvětrávací otvory v podpaží, dobře
dosažitelné i s batohem.
• dvě průhmatové kapsy v přední části, jedna
hrudní zipová kapsa.
• vnitřní kapsa na cennosti.
• spodní okraj je možno stáhnout pouze jednou
rukou.
• anatomicky tvarované rukávy s regulací
spodního obvodu.
• precizní pohodlný sřih v moderním designu.

mountain top series

ICON

MATERIAL
Main: 60 % polyester + 40 % polyurethane,
dWr, 20.000 mm
H₂o/20.000 g/m²/24H - 3l perteX® shield stretch
softshell

Weight: 547 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black/petrol

brick/ocean

grey/mango
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made in

EUROPE

MIDI Lady

Velmi lehké nepromokavé záložní kalhoty s výbornou
sbalitelností. Kvalitní funkční 3vrstvý laminát
s vynikající životností a odolností, přesto velmi lehký.
díky vyšší strečovosti velice pohodlný model kalhot
pro širší možnosti celoročního využití. ideální záložní
nepromokavé kalhoty pro vysokohorskou turistiku,
horolezectví, skialpinismus a veškeré outdoorové
aktivity.
MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon) + 100 % polyurethane
+ 100 % polyamide, dWr - 3l dermiZaX™ Hardshell
20.000 mm H₂o/8.000 g/m²/24H
Reinforcement: 87 % polyamide (nylon),
11 % polyamide (kevlar®), 2 % polyester

PAGE 62

VLASTNOSTI
• pohodlný elastický pas s poutky na opasek,
odepínací šle.
• jedna zipová kapsa, sloužící zároveň jako
praktický transportní vak při sbalení kalhot
(minimální objem a váha).
• poklopec s vodoodpudivým zipem se dvěma
protisměrnými jezdci.
• boční vodoodpudivé zipy, asymetricky
posunuté do zadních dílů (eliminace poškození),
umožňující odvětrání a především navlečení
kalhot přes boty (včetně lyžařských).
• spodní okraj nohavic s regulací obvodu,
dostatečně široký i přes lyžáky, bez nutnosti
rozepnutí zipu, doplněný zajišťovacím háčkem
pro připnutí spodní části ke šněrování.
• vnitřní strana kotníků zesílená oděruvzdornou
tkaninou.
• 100 % podlepené švy.

mountain top series

MIDI

Weight: 470 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
black-short: m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit

black

caramel

khaki
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mountain top series

EIGER

INNOVATION material

made in

EUROPE

Funkční kalhoty vysoce technického střihu pro veškeré zimní sporty. Díky hybridní
konstrukci, která využívá moderní materiály, vynikajícímu střihu a důmyslným
technickým detailům, jsou univerzálním řešením pro veškeré zimní sporty.
od lyžování, jednodenních skialpových nebo backcountry výprav, až po zimní
horolezecké aktivity na všech úrovních a bez limitů. komfortní vysoce elastický
softshellový materiál pertex®shield, který byl speciálně vyvinut pro rychlé, vysoce
aerobní, výkonnostní aktivity, je pro odlehčení kalhot doplněn ve spodní části nohavic
lehkým třívrstvým hardshellovým materiálem. nohavice jsou dostatečně široké pro
přetažení přes vysokou zimní obuv nebo lyžařské boty. systém regulace obvodu spodní
části nohavic pomocí dvou pásků se suchými zipy. dokonalý anatomický střih, vychází
z přirozeného tvaru lidského těla a kopíruje jeho pohyb při sportu. kalhoty tak bezvadně
padnou a poskytnou maximální pohodlí.

40 000

Martindale cycles

22 000

Waterproof Rating

MATERIAL
Main: 60 % polyester + 40 % polyurethane, dWr, 20.000 mm H₂o/20.000 g/m²/24H 3l perteX® shield stretch softshell
Support: 100% polyamid (nylon) + 100% polyurethan + 100% polyamid (nylon),
dWr - 3l Gelanots High breathable Hardshell, 20 000 mm H₂o, mp 62 000 g/m²/24H
Reinforcement: 87 % polyamide (nylon), 11 % polyamide (kevlar®), 2 % polyester

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pásky na bocích se suchými zipy pro regulaci obvodu pasu.
poutka na připnutí šlí. odepínací šle.
vyšší zádový panel s předpruženým pasem chrání oblast spodních zad.
vyšší zádový panel s předpruženým pasem chrání oblast spodních zad.
jedna kapsa na přední straně stehna na pravé nohavici.
dva boční voděodolné zipy, kryté ochrannou légou s protisměrnými jezdci pro odvětrávání
přebytečného tepla.
anatomicky tvarovaná kolena.
výztuže vnitřní spodní strany nohavic chrání proti poškození hranami lyží, hroty maček
a kameny.
regulace obvodu nohavice pomocí dvou pásků se suchými zipy podle zimních nebo
lyžařských bot.
integrovaný sněhový límec zakončený gumou s protiskluzovou úpravou.
doplňková regulace tvarovaného spodního okraje gumovým lankem s háčkem pro zajištění
k obuvi.

Weight: 565 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black

grey/mango

Špičková izolační bunda v moderním jednoduchém designu, je vyrobena
z revoluční novinky na trhu, tzv. péřové látky Thindown™.
k dosažení srovnatelného tepelného odporu, jaký má syntetická výplň,
dostačuje pouze poloviční tloušťka této látky. výhodou je tedy mnohem
menší objem výrobku ve srovnání se syntetikou. tato skutečnost, rovnoměrná
izolace po celé ploše, přirozená vlastnost peří transportovat vlhkost a vytvářet
uvnitř výrobku příjemné klima, jsou hlavními výhodami tohoto materiálu.
díky konstrukci péřové látky nedochází k migraci peří skrz vrchní či spodní
látku. proto je možné zkombinovat tuto izolaci s velice prodyšným vnějším
materiálem pertex Quantum air a vytvořit tak velmi teplou, vysoce prodyšnou
a extrémně lehkou izolační bundu, která je vhodná buď jako vrchní bunda
nebo jako spodní vrstva pod hardshellové oblečení. kapuce je izolována
syntetickou izolací pro urychlení schnutí v případě namoknutí či propocení.
bundu jsme úspěšně testovali při výstupech v alpách i v andrách a můžeme ji
tak s klidným svědomím doporučit všem horským nadšencům a vyznavačům
fast and light stylu.

40 000

Martindale cycles
(Main)

mountain top series

UNIQ

made in

EUROPE

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation 1: 85 % down + 15 % polyester - thindown™ fabric 30 g/m²,
duck down
Insulation 2: 100 % polyester (recycled) - primaloft® Gold active
40 g/m² (Hood)

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

přiléhavá kapuce se syntetickou izolací.
centrální zip se dvěmi jezdci.
dvě zipové kapsy.
elastické manžetky na koncích rukávů.
možnost sbalení do kapsy či do transportního pytlíku.
moderní jednoduchý design.
revoluční izolace thindown™.

Weight: 380 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black/petrol

brick/black

ocean/brick

mango/ocean
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mountain top series

PEAK

made in

EUROPE

Izolační vrstva pro opravdové horaly a sportovce z revolučního materiálu Thindown™.
Chcete šetřit gramy a víte kde přesně vaše tělo potřebuje zahřát a kde naopak
potřebujete volnost pohybu? Tento produkt je zkonstruován s ohledem na vaše teplotní
požadavky při rychlém výstupu v horských oblastech.
materiál thindown™ zaručí perfektní poměr teplného komfortu a odvodu vlhosti uvnitř
bundy, perteX® Quantum air nedovolí průniku větru k izolačnímu materiálu a tím
zaručí, že nebude docházet ke ztrátě tepelného komfortu. na bocích a zádech je bunda
opatřena strečovými panely pro dokonalou volnost pohybu. v případě změny počasí, lze
připnout rukávy z větru odolného materiálu. dvě velkoobjemové kapsy na hrudi poslouží
na většinu potřebných maličkostí při vaši výpravě. rukavice, skialpinistické pásy, kulich či
lyžařské brýle, se pohodlně vejdou a vše zajistíte pomocí magnetu. mobilní telefon raději
umístěte do jedné vodoodpudivé kapsy zajištěné zipem.

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation: thindown + sorona – 50% down + 35% polyester (sorona fibers)
+ 15% polyester, 45 g/m², duck down
Support 1: 89 % polyamide + 11 % polyurethane (spandex), dWr - 4 way stretch
lightweight fabric
Support 2: 90% polyamide (nylon) + 10% polyurethane (elastan) - funtional elastic fabric

VLASTNOSTI
• přiléhavý a anatomický střih neomezující v pohybu.
• dlouhý centrální zip doplněn malým zipem v zadní části pro ještě lepší komfort při oblékání.
• elastické prvky na bocíh a zádech pro volnost pohybu.
• dvě velké přední kapsy na hrudi zajištěny magnetem. jedna malá hrudní kapsa na zip
s úpravou proti vlhkosti.
• vnitřní kapsa na sbalení a transport.
• designově zapracované reﬂexní prvky.
• možnost připnutí větruodolných rukávů z materiálu perteX® Quantum air.

Weight: 320 g (l)

• revoluční izolace thindown™.designově zapracované reﬂexní prvky.

Sizes: s, m, l, Xl, XXl

• možnost připnutí větruodolných rukávů z materiálu perteX® Quantum air.

Style: atHletic fit

• revoluční izolace thindown™.
anthracite/black
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ocean

mango/ocean

made in
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EUROPE

Bestseller naší značky přepracovaný do nového modernějšíhu designu. Bunda
se vyznačuje lehkostí a velkou sbalitelností. Vnější, extrémně lehký materiál
Pertex Quantum Air, doplněn v bocích a rukávech o prodyšný strečový
materiál.
moderní elastická, vysoce prodyšná izolace alpha-polartec, bez podšívky
pro snížení váhy. anatomický střih v kombinaci s funkčním materiálem, tvoří
skvělou záložní izolační bundu vhodnou zejména pro aerobní aktivity. díky
vynikající větruodolnosti, vám zajistí ochranu v nepříznivých klimatických
podmínkách, minimalizuje ztrátu tělesné teploty. prodyšná, komfortní bunda
– jasná volba pro horolezectví, skialpinismus, ale i pohodové výlety a jakékoli
běžné outdoorové aktivity.

40 000

Martindale cycles

mountain top series

ALPHA Jacket

BORA Lady

Insulation

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation: 100% recycled polyester - polartec® aplHa
Support: 89 % polyamide (nylon) + 11 % polyurethane (spandex),
dWr - 4 way stretch lightweight fabric

VLASTNOSTI
• přiléhavá kapuce doplněna příjemným anatomickým límcem.
• dvě boční zipové kapsy nezasahující do pasu.
• rukávy s pružnými panely pro vysokou pohyblivost paží.

Weight: 368 g (l)

• v bocích vsazeny elastické panely pro lepší přilnavost izolace k tělu a maximalní
volnost pohybu.

Sizes: s, m, l, Xl, XXl

• jednoruční stahování spodního okraje bundy.

Style: atHletic fit

• praktické elastické zakončení rukávů.
anthracite/brick

ocean

brick/anthracite

mango/anthracite
19

mountain top series

ALPHA Active

made in

EUROPE

Tato vysoce funkční bunda je povinností pro každého vyznavače aktivního
pohybu. Ocení ji zejména skialpinisté, běžkaři, lezci a vysokohorští turisté.
vysoce technický hybridní model, využívá koncepce ochrany a zateplení středu
těla lehkým materiálem pertex air s extrémně prodyšnou izolací polartec
alpha. v zadní části a na rukávech je bunda doplněna o moderní, lehký
a strečový materál, který zaručuje maximalní volnost pohybu při zachování
dobré větruodolnosti. výsledkem je výborně padnoucí lehká zateplená
bunda, která zajišťuje ideální tepelný komfort při aktivitách v chladném počasí
a ochranu proti větru. Zároveň je velice prodyšná a výborně odvádí pot od těla
a tím přispívá k pohodlí uživatele. skvěle využitelná jako ochranná vrchní
vrstva proti větru nebo jako lehká izolace pod hardshellovou bundu.

40 000

Martindale cycles
(main)

Insulation

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation: 100% recycled polyester - polartec® aplHa
Support 1: 89 % polyamide (nylon) + 11 % polyurethane (spandex),
dWr - 4 way stretch lightweight fabric
Support 2: 85 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (spandex),
dWr - rip-stop stretch fabric

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•

výborně padnoucí lehká kapuce.
dvě boční zipové kapsy.
prodyšný a strečový materiál v zadní části a na rukávech.
anatomický a příjemný límec.
jednoruční stahování spodního okraje bundy.

Weight: 275 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
anthracite/brick

20

ocean/anthracite

brick/anthracite

mango/anthracite

EUROPE

Lehká, sbalitelná a hřejivá vesta Alpha v přepracované verzi. Vnější materiál
Pertex Quantum Air, je v bočních dílech doplněn materiálem Technostrech®
Grid ﬂeece, který zvyšuje svou elasticitou komfort při sportovní aktivitě
a zároveň nabídne velmi vysokou prodyšnost.
moderní izolace polartec - alpha bez podšívky pro snížení váhy a ještě vyšší
prodyšnost. anatomický střih v kombinaci s funkčním materiálem, tvoří
komfortní lehkou izolaci vhodnou zejména pro aerobní aktivity. díky vynikající
větruodolnosti vám zajistí ochranu v nepříznivých klimatických podmínkách.
vesta, která zákazníkům nesmí chybět při žádném horském výstupu,
skialpové túře nebo výletu. poslouží jako skvělá lehká záloha při všech
outdoorových aktivitách.

40 000

Martindale cycles
(main)

mountain top series

ALPHA Vest

made in

INNOVATION cut

Insulation

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation: 100% recycled polyester - polartec® aplHa
Support 1: 91 % polyester + 9 % polyurethane (elastane) - tecnostretch® Grid
ﬂeece
Support 2: 89 % polyamide + 11 % polyurethane (spandex),
dWr - 4 way stretch lightweight fabric

VLASTNOSTI
• měkký přiléhavý, hřejivý límec s anatomickou kapucou.
• účelně rozmístěné díly bez izolace pro maximální snížení váhy a volnost
pohybu.
• dvě hrudní zipové kapsy nezasahující do pasu.
• centrální zip krytý légou pro zvyšenou odolnost proti větru.
• protiskluzový prvek v zadní části dolního kraje.
• možnost sbalení do kapsy.
• rexlexní proužky pro zvýšení vaší bezpečnosti.

Weight: 230 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black

mango
21

mountain top series

MISTRAL

made in

EUROPE

Řešení pro všechny skialpinisty, lezce, horolezce. Bunda pro skutečné
sportovce. MISTRAL je dokonalou ukázkou perfektního střihu a důmyslné
kombinace funkčních materiálů.
je určena zejména pro outdoorové nadšence, kteří hledají zcela univerzální
bundu pro nejširší rozsah náročných outdoorových aktivit. Hybridní konstrukce
bundy chytře kombinuje dva druhy odolného softshellu s cordurou: silnějšího
pro vyšší ochranu a lehčího pro úsporu váhy a sbalitelnost. ramena jsou navíc
vyztužena vysoce oděruodolným materiálem s membránou. elastické díly
v bocích a na předloktích, zaručují skvělou pohyblivost a maximální prodyšnost
bundy. mistral je zkrátka dokonalou bundou pro aktivní sportovce po celý rok.
skialpy, běžky, lezení, kolo, turistika – všude se postará o maximální komfort.

55 000

Martindale cycles
(main 2)

MATERIAL
Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, dWr - abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 46 % polyamide (cordura®) + 32 % polyester (tactel®) + 14 %
polyurethane (lycra®) + 8 % polyester (coolmax®), dWr - cordura® Wbl system
Support: 80 % polyamide (nylon) + 20 % polyurethane (elastan) - functional
elastic fabric
Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (elastane) + 12 %
polyester 5.000 mm H₂o/5.000 g/m²/24H, dWr - 3l abrasion resistant softshell

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

lehká kapuce, vhodná pod přilbu, sbalitelná do límce, zajištěná zipem.
příjemný vysoký límec s regulací.
ramena zesílená vysoce oděruvzdornou tkaninou s membránou.
velké hrudní kapsy (na rukavice, skialpové pásy).
reﬂexní šití v bocích a na rukávech.
elastický spodní lem bundy.
Hybrid system - vsazení rozdílných dílů materálů podle předpokládané
fyziologické zátěže.

Weight: 440 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
anthracite/ocean
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ocean/anthracite

made in
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EUROPE

Funkční kalhoty vysoce technického střihu speciálně vyvinuté pro skialpové
a backcountry jednodenní výpravy, ledové i mixové lezení, ale i rekreační běžecké
lyžování.
technické detaily, volba materiálu i střihu – vše jsme podřídili požadavkům, které
kladete na své vybavení pro zimní sporty. Hlavní materiál umístěný na exponovaných
místech, je oděruodolný a pružný s vnitřní thermolite® vrstvou. navíc je doplněn panely
z velmi pružného, prodyšného materiálu pro účinné odvětrání přebytečného tepla.
příjemná vnitřní strana umožňuje nošení i přímo na tělo. funkční prvky maximalizují
vaše pohodlí a usnadňují úkony spojené s vaším oblíbeným sportem: otvor na spodní
zadní straně nohavic pro snadné přepínání módů „chůze – sjezd“ vašich skialpových bot
opatřený suchým zipem, aby do kalhot nepadal sníh, a poutkem pro snadnou manipulaci
v rukavicích. nohavice jsou ve spodní části vybavené zipy se dvěma protisměrnými
jezdci, které umožňují jak rozepnutí nohavice při obouvání a zouvání, tak snadný přístup
k přezkám skialpové boty. dokonalý anatomický střih vychází z přirozeného tvaru
lidského těla a kopíruje jeho pohyb při sportu. kalhoty bezvadně „sednou“ a poskytnou
maximální pohodlí.

mountain top series

REBEL

REBEL Lady

MATERIAL
Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, dWr - abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 85 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (spandex), dWr - rip-stop stretch
fabric
Support: 86 % polyamide (nylon) + 14 % polyurethane (elastan) - functional elastic fabric
Reinforcement: 87 % polyamide (nylon), 11 % polyamide (kevlar®), 2 % polyester

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

nastavitelný elastický pas s popruhem s kovovou přezkou a pouty na šle.
prostorné stehenní kapsy (např. na mapu) s voděodolnými zipy.
1 menší kapsa se zipem na přední straně vpravo (na skipas, klíče).
poklopec se zipem.
elastický panel ve spodní části zad pro maximální volnost pohybu.
krokový klín z pružného a prodyšného materiálu pro volnost pohybu a tepelný komfort.
odvětrávání přebytečného tepla prostřednictvím bočních zipů s dvousměrnými jezdci.
otvor podložený síťovinou, aby do nohavic nepadal sníh.

Weight: 489 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black/grey

anthracite/ocean

ocean
23

mountain top series

COULOIR Plus

made in

EUROPE

Svrchní softshellové kalhoty vhodné pro chladnější povětrnostní podmínky.
primárně určené pro zimní pohyb v horách, zejména skialpinismus a lyžování.
díky polohování dílů s různě směrovanou strečovostí, kalhoty výborně padnou
a umožňují vysokou pohyblivost. Hybridní kombinace materiálů zvyšuje
fyziologickou funkčnost modelu (Hybrid system). díky nové podšívce jsou nyní
lehčí a lépe odvádějí pot od pokožky. ideální kalhoty pro skialpinismus a další
zimní aktivity.
MATERIAL

40 000

Martindale cycles

Main 1: 65 % polyamide (nylon) + 23 % polyester + 12 % polyurethane, dWr,
wind resistant - 2l dynamic softshell

(main)

Support: 94 % polyester + 6 % polyurethane (elastan) - 10.000 mm H₂o/10.000
g/m²/24H, dWr - 3l dynamic softshell
Reinforcement: 73% polyamide(nylon) + 15% polyurethane (elastane)+ 12%
polyester 5.000 mm H₂o/5.000 g/m²/24H, dWr - 3l abrasion resistant softshell

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

připínací šle.
vyšší zádový panel s předpruženým pasem chrání oblast spodních zad.
poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.
dvě kapsy na zip + velká stehenní kapsa na zip.
kolena a spodní vnitřní okraje nohavic osazeny otěruvzdornou tkaninou
s membránou.
Zadní sed osazen materiálem s membránou.
boční zipy umožňují odvětrávání.
anatomicky tvarované nohavice.
nohavice osazeny funkčním sněžným návlekem.
strečová větruodolná tkanina, z rubu transportní příze pro rychlý odvod
tělesných par.
Hybrid system - vsazení rozdílných dílů materiálů podle předpokládané
fyziologické zátěže.

Weight: 685 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black/black

24

Přepracovaný bestseller do nového moderního designu. Pohodlné,
propracované celoroční kalhoty pro nejširší záběr outdoorových aktivit.
Naprosto univerzální kalhoty skvěle použitelné pro treking, horolezectví,
lezení a turistiku.
dlouhodobě velmi oblíbený model, zejména díky skvělé a účelné kombinaci
funkčních materiálů a velmi propracovanému pohodlnému střihu. díky výčesu
spodní (vnitřní) strany základních dílů, jsou velmi dobře použitelné po celý
rok. anatomicky přesný střih umožňuje naprosto volný pohyb. použity
tkaniny s vysokou pružností a v namáhaných částech (kolena, spodní okraj)
se zvýšenou odolností (kevlar). účelová kombinace tkanin s rychleschnoucí
úpravou (odvod tělesných par) a termoizolační úpravou (zvýšení tělesné
teploty).

50 000

Martindale cycles
(main 1 & 2)

mountain top series

CASCADE Top

made in

EUROPE

MATERIAL
Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, dWr - abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) + 17 % polyester
(aerocool) + 12 % polyurethane, dWr - abrasion resistant breathable fabric
Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane + 12 % polyester

VLASTNOSTI
• pohodlný pas doplněný komfortním páskem
• poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.
• na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou
tkaninou.
• dvě přední, jedna boční a skrytá zadní kapsa.
• Základní směsová tkanina cordura doplněna z vnitřní strany vyčesaným
polyesterem (dobře hřeje a zároveň odvádí vlhkost).
• nohavice s regulací spodního okraje, boční zip a klín pro pohodlné přetažení
přes lyžáky.
• spodní okraj nohavic je možné zachytit k botě háčkem na elastickém lanku.

Weight: 415 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
black-short: m, l, Xl, XXl
black-long: m, l, Xl
anthracite-short: m, l, Xl, XXl
anthracite-long: m, l, Xl
Style: atHletic fit
black

anthracite

anthracite/ocean

ocean
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mountain top series

CASCADE Plus

CASCADE Lady

made in

PAGE 71

EUROPE

Velmi pohodlné, propracované celoroční kalhoty pro nejširší záběr
outdoorových aktivit. Naprosto univerzální kalhoty, skvěle použitelné pro
treking, horolezectví, lezení, turistiku, kolo i každodenní nošení.
dlouhodobě velmi oblíbený model, zejména díky skvělé a účelné kombinaci
funkčních materiálů a velmi propracovanému pohodlnému střihu. díky výčesu
spodní (vnitřní) strany základních dílů, jsou velmi dobře použitelné po celý rok.
anatomicky přesný střih umožňuje naprosto volný pohyb. použity tkaniny
s vysokou pružností a v namáhaných částech (kolena, spodní okraj) se zvýšenou
odolností (cordura). účelová kombinace tkanin s rychleschnoucí úpravou (odvod
tělesných par) a termoizolační úpravou (zvýšení tělesné teploty).

50 000

Martindale cycles
(main 1 & 2)

MATERIAL
Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, dWr - abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) + 17 % polyester
(aerocool) + 12 % polyurethane, dWr - abrasion resistant breathable fabric
Support: 86 % polyamide (nylon) + 14 % polyurethane (elastan) - functional
elastic fabric
Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane + 12 % polyester

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.
poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.
dvě přední a jedna boční kapsa, dobře dostupná i v sedacím úvazku.
na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou
tkaninou.
nohavice s regulací spodního okraje, boční krytý zip a elastický klín pro
pohodlné přetažení přes lyžáky.
spodní okraj nohavic je možné zachytit k botě háčkem na elastickém lanku
bezpečnostní reﬂexní doplňky a proužky.
Základní směsová tkanina cordura doplněna z vnitřní strany vyčesaným
polyesterem (dobře hřeje a zárověň odvádí vlhkost).
doplňkové materiály: tenká cordura a elastický počesaný úplet.

Weight: 483 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
black-short: m, l, Xl, XXl
black-long: m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black
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EUROPE

Velmi poptávané kalhoty pro vysoce aerobní aktivity - skialpinismus, běh
na lyžích, ultra rychlé výstupy v horách apod.
skvěle padnoucí střich kombinuje čtyři osvědčené funkční materiály pro
dosažení optimální prodyšnosti, tepelného komfortu, odolnosti a hmotnosti
pouhých 272 g. nejsilnější materiál na kolenou a zadním dílu s příjemným
počesem, je doplněn odlehčeným oděrudolným materiálem s vysokou
prodyšností. o pohodlí se dále strarají elastické díly v sedle a krokovém klínu.
spodní část nohavic je do výšky bot vyrobena z materiálu odolného vůči
suchým zipům lyžařských bot a zároveň s minimální nasákavostí. kalhoty jsou
splněným snem všech horských nadšenců a vyznavačů fast & light stylu.

mountain top series

SONIC

BOKI Lady

MATERIAL
Main 1: 89 % polyamide (nylon) + 11 % polyurethane (spandex), dWr - 4 way
stretch lightweight fabric
Main 2: 78 % polyamide (nylon) + 12 % polyurethane (lycra®) + 10 % polyester
(coolmax®) - High strenght functional fabric
Support 1: 80 % polyamide (nylon) + 20 % polyurethane (elastan) - functional
elastic fabric
Support 2: 85 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (spandex),
dWr - stretch fabric

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pas se stahováním do gumy regulovaltelný šnůrou.
poklopec se skrytým zipem.
elastický materiál v sedle a krokovém klínu.
skvěle přístupná elastická síťovaná kapsa na stehně na drobnosti (gel, tyčinka,
rukavice apod.) a jedna zipová kapsa.
jednoduchý rozparek v dolním okraji nohavic se zipem se dvěma jezdci pro
umožnění přístupu k přezkám bot.
spodní část kalhot z vysoce odolného materiálu s minimální nasákavostí.
protiskluzová guma ve spodním lemu nohavic.
potisk direct alpine na zadní části levé nohavice.
Hybrid system - vsazení rozdílných dílů materiálů podle předpokládané
fyziologické zátěže.

Weight: 272 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
black

anthracite/ocean
27

mountain top series

LOGAN Alpha

made in

EUROPE

Skialpinistické zateplené šortky s vynikající izolací POLARTEC® Alpha
a do detailu promyšlenou konstrukcí.
účelná kombinace zvolených materiálů pro zajištění optimálního poměru
tepelného komfortu a nízké váhy. anatomický střih, příjemná měkkost
a vynikající sbalitelnost. ideální doplněk pro skialpinistické túry, freeride nebo
lyžování.

40 000

Martindale cycles
(main)

MATERIAL
Main: 100 % polyamide (nylon), dWr - perteX® Quantum air
Insulation: 100% recycled polyester - polartec® aplHa
Support 1: 85 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (spandex),
dWr - rip-stop stretch fabric

Insulation

Support 2: 86 % polyamide (nylon) + 14 % polyurethane (elastan) - functional
elastic fabric

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
28

pohodlný elastický pas s magnetickým zipem na bocích.
delší střih končící pod koleny pro lepší tepelný komfort.
dvě zipové kapsy na přední části.
regulace obvodu nohavic s doplněním v přední části gumou proti vyhrnutí.
boční magnetické zipy pro rychlejší manipulaci.
elastický materiál v rozkroku pro volnost pohybu.

Weight: 285 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black/grey

mango/anthracite

made in
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Zcela nová pánská izolační bunda. Model pro zvýšení tepelného komfortu,
použitelný během celého roku při všech outdoorových a sportovních
aktivitách.
moderní hybridní konstrukce kombinuje vysoce kvalitní materiál power
stretch na předním dílu a ramenou pro tepelný komfort se strukturovaným
materiálem power Grid na zadním dílu a koncích rukávů, pro zvýšený odvod
potu při aerobních aktivitách. měkké, funkční, výrazně strečové materiály
s vynikajícími izolačními vlastnostmi a velmi dobrou mechanickou odolností
pro maximální komfort uživatele. bunda je vhodná jako druhá vrstva nebo
svrchní slabší izolace v přechodném období. přiléhavý anatomický střih
společně s elastickým materiálem nijak neomezuje pohyb. díky použití
materiálů se značným podílem recyklovaného polyesteru, se jedná o vysoce
ekologický model.

Material

mountain top series

GRID

SAKURA Tech Lady

MATERIAL
Main 1: 57 % recycled polyester + 33 % polyamide (nylon)
+ 10 % polyurethane (spandex) - polartec® power stretch® pro
Main 2: 94% recycled polyester + 6 % polyurethane (elastan) polartec® power Grid®

VLASTNOSTI
• tvarovaný přiléhavý límec.
• anatomické boční díly s přidaným materiálem v podpaží, umožňující zvýšenou
pohyblivost paží.
• centrální zip po zapnutí neomezuje pohyb hlavy.
• dvě zipové kapsy umístěny nad bederním popruhem batohu.
• anatomicky tvarované rukávy.
• tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.
• vysoký poměr recyklovaného polyesteru - ekologický produkt.
• ploché elastické švy.
• Hybrid system - vsazení rozdílných dílů materiálů podle předpokládané
fyziologické zátěže.

Weight: 414 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: reGular fit
indigo/ocean

palisander
29

mountain top series

DRAGON

made in

EUROPE

Technická izolační bunda Dragon s kapucí je určená pro nadšené sportovce
a vyznavače maximálního výkonu.Je vyrobena z velmi lehkého (145 g/m2)
technického materiálu Technostretch® Grid Fleece. Jeho vnitřní struktura je
tvořena plastickými, jednotlivě umístěnými čtverečky.
díky tomu se v prostoru mezi tělem a materiálem, udržuje vrstva cirkulujícího
vzduchu, který zajišťuje příjemnou provozní teplotu a zároveň odvádí
přebytečnou tělesnou vlhkost. samozřejmostí je vysoká, čtyřsměrná pružnost
materiálu a vynikající sbalitelnost. jednoduchý hladký design je pro zachování
minimální celkové hmotnosti vybaven pouze nejnutnějšími prvky: přiléhavou
kapucí dostatečně hlubokou, aby zakryla oblast hlavy, krku i čela a dvěma
zipovými kapsami. anatomicky technický střih vychází z přirozeného tvaru
lidského těla a jeho pohybu při sportu. raglánový střih rukávů umožňuje
volnost pohybu při lezeckých sportech a jejich dostatečná délka zaručí překrytí
zápěstí i při vysokém zvednutí obou paží. Zadní díl je prodloužený, aby kryl i
oblast spodních zad. univerzální bunda pro veškeré sporty na všech úrovních
a bez limitů.
MATERIAL
Main: 91 % polyester + 9 % polyurethane (elastane) - tecnostretch® Grid ﬂeece

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
30

pevná kapuce s elastickým lemem.
Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.
jedna hrudní kapsa se zipem.
jedna boční kapsa se zipem na pravé straně.
prodloužený zadní díl.
tvarované raglánové rukávy zakončené elastickým lemem.
ozdobné dvojité prošití jednotlivých dílů, ozdobné detaily.

Weight: 295 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black/grey

caramel

ocean/brick

made in
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Izolační vrstva Dragon Pullover je učena pro vaše horolezecké a sportovní
aktvitiy.
podařilo se nám zkombinovat pružný, velmi lehký a prodyšný technostrech®
Grid fleece a materiál polartec® alpha, který vyniká svou vlastností dokonale
udržovat tělo v přijemném tepelném komfortu a odvadí přebytečnou tělesnou
vlhkost. přiléhavý anatomický střih, zaručuje funkčnost obou materiálu
v maximální možné míře při sportovní aktivitě. v případě potřeby pojme jedna
hrudní kapsa potřebné cennosti a neomrzí vás při použití s batohem.

Insulation

mountain top series

DRAGON Pullover

AURA Lady

MATERIAL
Main 1: 91 % polyester + 9 % polyurethane (elastane) - tecnostretch® Grid
ﬂeece
Main 2: 100% recycled polyester - polartec® aplHa
Support: 50% polyester 50% Grafen

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•

jedna hrudní kapsa se zipem na cennosti použitelná s batohem.
Hlavní zip s légou a ochranou krku.
pružné a prodyšné panely pro lepší komfort a odvod tělesné vlhkosti.
polartec® alpha v horní části zaručuje tepelný komfort vašeho těla.
anatomický střih neomezující v pohybu při sportovní aktivitě.
ozdobný prvek sloužící jako poutko.

Weight: 215 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black/brick

ocean/brick

caramel/ocean
31

mountain top series

ALPHA T-shirt

made in

EUROPE

Funkční triko do zimních podmínek z osvědčeného materiálu Polartec® Alpha.
tento materiál vyniká svou přirozenou vlastností dokonale pracovat
s termoregulací vašeho těla při zachování skvělého komfortu na holé kůži.
v oblastech, kde dochází k velkému odvodu vlhkosti, je triko doplněno o velice
prodyšný syntetický materiál s grafenem, ten zaručuje antibakteriální účinky
s dlouhou životností.

Material

MATERIAL
Main: 100% recycled polyester – polartec® alpha
Support: 50% polyester 50% Grafen

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•

anatomicky přesný střih.
důmyslně nakombinované materiály pro lepší odvod vlhkosti od těla.
v oblasti ramen zesíleno odolným materiálem.
otvory na palce při sportovním použití.
vysoký komfort nošení díky materiálu polartec® alpha.
ploché švy neomezující v pohybu při sportovní aktivitě.

Weight: 120 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black

32

FURRY Long Lady

made in
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Funkční pánské tričko z velmi lehkého 100% merino také ve variantě
s dlouhým rukávem.
sportovní propracovaný střih společně s komfortním materiálem zaručuje
komfort jak při každodenním nošení, tak na náročných horských túrách.
přírodní materiál, který je velmi příjemný na omak, podporuje přirozené
mikroklima pokožky a zabezpečuje odvod potu od těla. ideální funkční triko
pro všechny outdoorové a horské aktivity včetně dlouhých horských výstupů.

mountain top series

FURRY Long

INNOVATION cut

MATERIAL
Main: 100% merino Wool (südwolle) - 150 g/m²,
special anti-twisting yarn, 18 μm

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•

pohodlný anatomický střih.
100% přírodní materiál.
ploché, elastické švy.
boční vsazený klín pro lepší volnost pohybu.
efektní grafika.

Weight: 170 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black (mountain belt)

bri ck/ocean (alps)

mango (chemistry)
33

mountain top series

FURRY

INNOVATION cut

FURRY Lady

made in
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Celoroční funkční triko z velmi lehkého 100% merino úpletu v novém designu.
Přepracovaný sportovní střih společně s komfortním materiálem, zaručuje
komfort jak při každodenním nošení, tak na náročných horských túrách.
přírodní materiál, velmi příjemný na omak, podporující přirozené mikroklima
pokožky a zabezpečující odvod potu od těla. jde zkrátka o ideální funkční triko
pro všechny outdoorové a horské aktivity, včetně dlouhých horských výstupů
při vysokém zatížení a to i v proměnlivých povětrnostních podmínkách.
MATERIAL
Main: 100 % merino Wool (südwolle) - 150 g/m2,
special anti-twisting yarn, 18 µm

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•

pohodlný anatomický střih.
100% přírodní materiál.
ploché, elastické švy.
boční vsazený klín pro volnost pohybu.
efektní grafika.

Weight: 148 g (l)
Sizes: s, m, l, Xl, XXl
Style: atHletic fit
black (mountain belt) mango (chemistry)

34

brick (alps)

ocean (chemistry)

Direct Alpine tým ve stopě!

Guide lady  PAGE XX

MADE IN

EUROPE

22 000 mm

Waterproof Rating

RET 4,8
m². Pa/W

40 000

Martindale cycles
(Main 1)
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Outdoor Active Series

GUIDE Lady
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TALUNG
TALUNG Lady

MOUNTAINER Tech

BADILE Lady

37

Outdoor Active Series

Talung

TALUNG Lady

MADE IN
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Velmi praktická nepromokavá bunda pro většinu klasických outdoorových
aktivit vychází z našeho nejúspěšnějšího modelu – hardshellové bundy
GUIDE.
I v tomto případě jde o lehkou záložní bundu, v jednodušším provedení, ale
přitom stále velmi dobře propracovaného střihu. Lehký třívrstvý materiál
s vynikající ochranou proti pronikání vody a dostatečnou paropropustností.
Přesně střižená kapuce s regulací a štítkem. Dvě hlavní boční zipové kapsy,
dobře přístupné i se zapnutým bederním pásem batohu či se sedákem, jsou
doplněné prostornou hrudní kapsou. Anatomicky tvarované rukávy mají
v zadních dílech snadno ovladatelné zipové odvětrávání. Díky elastickému
stažení v pase, se bunda skvěle přizpůsobí spodní vrstvě oblečení. Dolní
okraj bundy je anatomicky tvarovaný pro maximální komfort a je doplněn
jednoručním stahováním.
MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane + 100 % Polyamide,
DWR - 3L DERMIZAX™ Hardshell 20.000 mm H₂O/8.000 g/m²/24H

VLASTNOSTI
• Pevná kapuce s regulováním.
• Snadno přístupné boční kapsy, jedna prostorná hrudní kapsa.
• Zadní díl v pase pružně stažen (lepší přilnavost k zádům).
• Prodloužený zadní díl.
• Odvětrávací otvory v zadní části rukávů dobře dosažitelné i s batohem.

Weight: 367 g (L)

• Anatomicky tvarované rukávy, regulace spodního tvarovaného obvodu
rukávu.

Sizes: S, M, L, XL, XXL
black: M, L, XL, XXL, XXXL

• Kvalitní voděodolné zipy.

Style: REGULAR FIT

• 100 % podlepené švy.
black
38

caramel

khaki

palisander

EUROPE

Velmi teplá a přitom lehká izolační sportovní a volnočasová bunda se
100 % recyklovanou izolací Climashield APEX. Na vnější vrstvu jsme použili
osvědčený materiál Pertex Quantum Air, podšívka je rovněž z recyklátu.
Celkově se tedy povedlo vytvořit mimořádně ekologický produkt, který
je zároveň vysoce funkční. Použité materiály zajišťují ochranu proti větru
a dostatečnou tepelnou pohodu i při silných mrazech. Bundu jsme k plné
spokojenosti testovali při výstupech do výšek přes 6 000 m n. m. Izolace
Climashield APEX navíc neztrácí svůj špičkový tepelný odpor ani při navlhnutí,
proto se hodí i na aerobní aktivity.

40 000

Martindale cycles
(Main)

MATERIAL

Outdoor Active Series

YUNGAY

MADE IN

INNOVATION material

Insulation

Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 100 % Recycled Polyester - CLIMASHIELD Apex - 102 g/m²
Lining: 100 % Recycled Polyester

VLASTNOSTI
• Anatomicky tvarovaná kapuce s regulací obvodu.
• Anatomicky přesný střih.
• Dvě hlavní zipové kapsy.
• Zipová hrudní kapsa.

Weight: 385 g (L)

• Stylové 3D logo na levém rameni.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Příjemné elastické manžety na koncích rukávů.

Style: REGULAR FIT

• Prodloužený zadní díl.
anthracite

caramel/anthracite
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Outdoor Active Series

FRASER

MADE IN

EUROPE

Technické kalhoty promyšlené do nejmenšího detailu. Za teplých dnů ti tato
novinka nabídne hned čtveřici zipů pro účinné odvětrávání nohou od kyčle
po kotník.
Pružný materiál se zesílením na zadní části a kolenou pro zvýšení odolnosti
zaručuje univerzálnost při použití na tvých trekových akcích. Dvě velké
kapsy a dvě menší na nohavicích, pojmou veškeré potřebné pomůcky
do přírody. Vnitřní strana nohavic je zesílena odolným materiálem proti oděru
od trekingové obuvi.

40 000

Martindale cycles

MATERIAL

(Main 1)

50 000

Main 1: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

Martindale cycles
(Main 2)

Main 2: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®)
+ 23 % Polyester (Thermolite®) + 9 % Polyurethane,
DWR - Abrasion resistant brushed fabric
Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane
+ 12 % Polyester

Material

VLASTNOSTI
• Pevná kapuce s regulováním.
• Snadno přístupné boční kapsy, jedna prostorná hrudní kapsa.
• Zadní díl v pase pružně stažen (lepší přilnavost k zádům).
• Prodloužený zadní díl.
• Odvětrávací otvory v zadní části rukávů dobře dosažitelné i s batohem.

Weight: 507 g (L)

• Anatomicky tvarované rukávy, regulace spodního tvarovaného obvodu rukávu.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Kvalitní voděodolné zipy.

Style: REGULAR FIT

• 100 % podlepené švy.
black
40

anthracite/black

khaki/black

MADE IN
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Oblíbené kalhoty pro celoroční použití v moderním designu. Ideální pro
treking, horolezectví, turistiku a všechny outdoorové aktivity.
Léty prověřený anatomický střih zabezpečuje pohodlí každého uživatele.
Účelová kombinace dvou typů strečových a velmi odolných materiálů –
základem je elastický materiál s vnitřní coolmaxovou vrstvou a základní
rychleschnoucí úpravou (odvod tělesných par). Doplňkem je materiál Cordura
s vnitřní dodatečnou termoizolační vrstvičkou na kolenou a zadku (zvýšení
tělesné teploty). Konstrukce umožňuje absenci a přemístění některých švů,
čímž se eliminuje jejich případné poškození. Dlouhodobě nejprodávanější
technické kalhoty DIRECT ALPINE, velmi oblíbené a osvědčené. Naši zákazníci
je velmi pěkně nazývají jako “druhá kůže”.

Outdoor Active Series

BADILE

BADILE Lady

MATERIAL
Main: 78 % Polyamide (Nylon) + 12 % Polyurethane (Lycra®) + 10 % Polyester
(Coolmax®) - High strenght functional fabric
Support: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester
(Thermolite®) + 9 % Polyurethane, DWR - Abrasion resistant brushed fabric

VLASTNOSTI
• Částečně elastický pas, regulovatelný páskem s přezkou.
• Dvě přední a jedna boční kapsa, dobře dostupné i se sedacím úvazkem.
• Použita technologie elastických švů.
• Základní směsová tkanina doplněna vláknem Coolmax® (odvod vlhkosti).

Weight: 496 g (L)

• Tvarovaná kolena a sed z oděruodolné tkaniny Cordura®.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Ukončení nohavic s bočním elastickým klínem pro přetažení přes obuv (možno
i přes lyžáky). Regulace jejich obvodu elastickým lankem.

black-short: M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

• BADILE + BADILE LADY používají horské služby
black/black

anthracite
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Outdoor Active Series

MOUNTAINER Tech

MADE IN

EUROPE

Nástupce legendárních outdoorových kalhot Mountainer
v technickém provedení uspokojují dokonale všechny příznivce
původního modelu.
Ten vychází z velmi žádané klasické koncepce vyztužených kolen
a zadního sedu, v tomto případě doplněný lehčími funkčními
materiály pro vyšší funkčnost a pohodlí uživatele. Nově použitý
doplňkový ekologický materiál, zaručuje vyšší komfort nošení
a úsporu váhy. To je určuje jako ideální kalhoty pro širokou řadu
outdoorových aktivit jako je turistika, ferraty, pohyb po horách
i na každodenní nošení. Skvělý poměr komfortu, extrémně
dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči ceně. Maximální hodnota
za dobrou cenu. Kalhoty na dlouhá léta používání.

40 000

Martindale cycles
(Main 2)

MATERIAL
Material

Main 1: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex),
DWR - Rip-stop stretch fabric
Main 2: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

VLASTNOSTI
• Poutka pro připnutí šlí.
• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.
• Poklopec se dvěma protisměrnými zipy.

Weight: 470 g (L)

• Dvě zipové kapsy a jedna doplňková zipová kapsa na stehně.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Vyztužení kolen, zadního sedu a spodního vnitřního okraje nohavic.

anthracite/black-short: M, L, XL, XXL

• Anatomicky tvarovaná kolena.

Style: REGULAR FIT

• Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem, regulace šířky.
anthracite/black
42

anthracite/khaki

Techničtější a doslova multifunkční varianta našich dlouhodobě
nejoblíbenějších kalhot PATROL.
Propracovaný střih s promyšleným polohováním jednotlivých dílů
z lehkého strečového materiálu ve směru pohybu, nabízí úžasný
komfort nošení. Na kolenou a zadní části je použit silnější materiál
pro zvýšenou odolnost proti oděru. Vnitřní spodní okraj kalhot je
zesílen panelem z oděruvzdorné tkaniny.
MATERIAL

Outdoor Active Series

PATROL Tech

MADE IN

EUROPE

40 000

Martindale cycles
(Main 2)

Main 1: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex),
DWR - Rip-stop stretch fabric
Main 2: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

Material

VLASTNOSTI
• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.
• Dvě zipové kapsy.
• Jedna doplňková zipová kapsa na stehně.

Weight: 395 g (L)

• Možnost rozepnutí a odvětrávání boku kalhot.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Krokový klín pro větší pohyblivost.

anthracite/black-short: M, L, XL, XXL

• Anatomicky tvarovaná kolena.

Style: REGULAR FIT

• Zesílení vnitřní spodní části nohavic.
anthracite/black

anthracite/khaki

khaki
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Outdoor Active Series

PATROL

MADE IN

EUROPE

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití
v EKOLOGICKÉM provedení. Dlouhodobě jedny z nejprodávanějších
a našimi zákazníky nejlépe hodnocených kalhot.
Pevné, velmi odolné a pohodlné provedení s technickými doplňky.
Použitý strečový ekologický materiál zvyšuje komfort nošení.
Ideální univerzální kalhoty pro nejširší spektrum outdoorových
aktivit i běžné nošení. Skvělý poměr komfortu, dlouhé životnosti
a užitné hodnoty vůči ceně. Kalhoty na dlouhá léta.

40 000

Martindale cycles

MATERIAL

(Main)

Main: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric
Material

VLASTNOSTI
• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.
• Dvě přední zipové kapsy, jedna zipová stehenní kapsa, doplňková
zajištěná zadní kapsa.

Weight: 433 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Anatomicky tvarovaná kolena.

black/black-short: M, L, XL, XXL

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější úpravu, zkrácení.

Style: REGULAR FIT

• Dlouhodobě nejprodávanější kalhoty z kolekce Direct Alpine.
black/black
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anthracite

khaki

Tyto kalhoty využívají bezezbytku přednosti materiálu velmi
dobře známého z našeho oblíbeného modelu Badile.
Materiál je lehce počesaný, odolný větru, zajišťuje velmi dobrou
tepelnou pohodu pro chladnější dny, ale zároveň excelentní
prodyšnost. Střihově jsou kalhoty však upraveny spíše pro
konzervativnější uživatele tak, aby si mohli užít pohodlí při běžném
každodenním nošení a hikingu.

Outdoor Active Series

YUKON

MADE IN

EUROPE

MATERIAL
Main: 78 % Polyamide (Nylon) + 12 % Polyurethane (Lycra®)
+ 10 % Polyester (Coolmax®) - High strenght functional fabric

VLASTNOSTI
• Dvě přední kapsy a dvě zadní kapsy.

Weight: 382 g (L)

• Doplňková stehenní kapsa na zip.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Model doplněn ozdobnými prvky v pase.

Style: REGULAR FIT

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější úpravu, zkrácení.
anthracite
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Outdoor Active Series

TONALE pants

TONALE Pants Lady

MADE IN

PAGE 83

EUROPE

Vynikající kalhoty pro zvýšení tepelného komfortu v chladných
zimních měsících. Skvělé jako spodní elastické kalhoty.
Vhodné i jako druhá vrstva, například jako zimní běžecké kalhoty.
Měkký, výrazně strečový materiál. Přiléhavý, anatomicky přesný
střih neomezuje pohyb.
MATERIAL
Main: 88 % Polyester + 12 % Polyurethane (Elastan) - Tecnostretch™
ﬂeece Wicking Finish™

12 500

Martindale cycles

VLASTNOSTI
• Pružný pás do gumy, možnost stažení šňůrkou.

Weight: 275 g (L)

• Doplňková kapsa na zadním dílu.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Ploché, elastické švy.

Style: SPORT FIT

• Volné ukončení nohavic.
black
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palisander

MADE IN

PAGE 81

EUROPE

Sportovní bunda určena především jako druhá vrstva pro zvýšení
tepelného komfortu.
Měkký, výrazně strečový materiál doplněný o vnitřní kostičkovou
strukturu, napomáhá odvodu vlhkosti od těla při sportovní aktivitě.
Přiléhavý, anatomicky přesný střih neomezuje pohyb. Atraktivní
design s asymetrickým členěním. Ideální a univerzální bunda pro
celoroční použití. Vhodná jak na běžné nošení, tak pro veškeré
outdoorové aktivity i náročnější akce v horách.

Material

Outdoor Active Series

MALLET

ETNA Lady

MATERIAL
Main: 96 % Polyester (Recycled) + 4 % Polyurethane (Elastane) Tecnopile®

VLASTNOSTI
• Vyšší přiléhavý límec.
• Dvě přední zipové kapsy, hrudní kapsa na zip.
• Anatomický a přesný střih.

Weight: 398 g (L)

• Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Rukávy doplněny o otvory na palec.

Style: REGULAR FIT

• Materiál s vnitřní strukturou pro lepší odvod vlhkosti.
anthracite/palisander

palisander
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Outdoor Active Series

DAWSON
Košile pro chladné dny. Klasická koncepce s dobře tvarovaným
střihem a trendovými detaily.
Kontrastní štěpování a zajímavé členění dílů.
MATERIAL
Main: Quick dry bamboo - 50 % Bamboo + 50 % Polyester

VLASTNOSTI
• Dvě patkové hrudní kapsy a dvě doplňkové zipové.

Weight: 370 g (L)

• Anatomicky tvarované díly v bocích.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Tvarované rukávy s možností zajištění při vyhrnutí.

Style: REGULAR FIT

• Tvarovaný spodní okraj.
caramel
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palisander

Lehké bavlněné triko klasického volnějšího střihu v atraktivních
barvách s potisky outdoorových motivů, zdůrazňující image
každého zákazníka.
Kvalitní vzdušný bavlněný úplet s efektním melírováním. Ideální
tričko pro sport, turistiku i běžné každodenní nošení.
MATERIAL

Outdoor Active Series

BOSCO

MADE IN

EUROPE

Main: 100 % Cotton - Loop knitted fabric, 150 g/m²

Weight: 150 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT
anthracite (triangles)

khaki (triangles)

palisander (triangles)

caramel (triangles)
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Climbing Series

VIPER

BAFFIN

JASPER Lady

JASPER
ZAMBANA Lady

JOSHUA TOP

Climbing Series

JASPER

JASPER Lady

MADE IN

PAGE 80

EUROPE

Jasná volba každého lezce či bouldristy! Stylová bunda zpříjemní chladný den
v přírodě jakémukoliv outdoorovému nadšenci.
Lehký, měkký úplet od předního výrobce Polartec – Thermal Pro poskytuje
nejen vynikající tepelný komfort, ale díky svojí elasticitě, také nijak neomezuje
v pohybu. Bunda je určena nejen na lezení a bouldrování, ale i na další
outdoorové aktivity, treking a každodenní nošení.

Material

MATERIAL
Main 1: 100 % Recycled Polyester - POLARTEC® Thermal Pro® ﬂeece
Support: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex),
DWR - Rip-stop stretch fabric

VLASTNOSTI
• Příjemná odlehčená kapuce s vnějším zesílením.

Weight: 600 g (L)

• Ploché elastické švy.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Anatomicky přesný střih.
• Dvě boční zipové kapsy, jedna hrudní a jedna doplňková na rameni
52

Style: REGULAR FIT
petrol/ocean

Climbing Series

HOODIE
Volnočasová mikina s kapucí a velkou klokaní kapsou, je navržena pro
všechny outdoorové pohodáře. Její jednoduchý design je vkusně doplněn
designovými doplňky.
Bavlněný materiál vyšší gramáže, je příjemný na omak a zaručuje jak pocit
vysokého pohodlí při nošení, tak potřebnou míru tepelné izolace a odolnosti
vůči mechanickému poškození. Samozřejmostí je jeho vysoká pružnost
nezbytná pro lezecké oblečení. Hluboká volnější kapuce se stahováním kolem
obličeje a dvouvrstvou konstrukcí, využívá na vnitřní straně bavlněný materiál,
který je příjemný, teplý a nešustí kolem uší. Ležérní, volnější střih ve spojení
s pružným materiálem, zaručuje maximální volnost pohybu při sportovním
lezení, boulderingu, slackline.
MATERIAL
Main: 100 % Organic Cotton
Support: 96 % Organic Cotton + 4 % Polyurethane (Elastane)

VLASTNOSTI
• Příjemná kapuce vyložená bavlněným úpletem v kontrastní barvě.
• Stahování kapuce ozdobnou šňůrkou.

Weight: 550 g (L)

• Praktická klokaní kapsa s doplňkovou kapsou pro telefon.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Designové doplňky Direct Alpine v koženém provedení
• Padnoucí střih neomezující ve volnosti pohybu

Style: REGULAR FIT
grey/camel

grey/ocean
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Climbing Series

JOSHUA TOP
Velmi oblíbený model lezeckých kalhot v atraktivním designu, navržený pro
maximální pohodlnost a univerzálnost při sportovních aktivitách.
Propracovaný střih a kvalitní materiál s podílem elastanu, zajišťují volnost
pohybu při jakékoli aktivitě. Atraktivní sportovní vzhled předurčuje model pro
univerzální použití a co nejširší okruh zákazníků. Ideální kalhoty vhodné pro
bouldering, sportovní lezení či běžné každodenní nošení.
MATERIAL
Main: 98% Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

VLASTNOSTI
• Pevný pas s poutky pro opasky Direct Alpine.
• Dvě prostorné průhmatové kapsy v přední části.
• Velká zadní průhmatová kapsa a jedna zadní kapsa se skrytým zipem.

Weight: 360 g (L)

• Doplňkové kapsy na stehnech pro mobilní telefon a menší kapsa na kartáček.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Praktický poklopec, komfortní krokový klín.
• Anatomicky tvarovaná kolena neomezující v pohybu.

front
anthracite/lime
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petrol/lime

back
crazy mix

Style: REGULAR FIT

Climbing Series

VERDON
Pohodlné džíny moderního střihu a atraktivního designu.
Strečový materiál džínového stylu, zajišťuje vysoký komfort při nošení,
výbornou odolnost proti oděru a dlouhou životnost tkaniny. Maximální pohodlí
při lezení, boulderingu i běžném každodenním nošení díky propracovanému
střihu a krokovému klínu. Komfortní kalhoty, které už nebudete chtít
svléknout.
MATERIAL
Main: 98% Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

VLASTNOSTI
• Klasický džínový pas s poutky pro opasky Directalpine.
• Dvě pohodlné přední kapsy a dvě zadní průhmatové kapsy.

Weight: 434 g (L)

• V rozkroku vsazen krokový klín pro zvýšení pohyblivosti.

Sizes: S, M, L, XL, XXL

• Anatomicky tvarovaná kolena pro volnost pohybu.
• Moderní a účelový design pro každodnenní nošení.

Style: REGULAR FIT
denim
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Climbing Series

FLASH

SONORA Lady

MADE IN

EUROPE

PAGE 86

Velmi příjemné triko módního přiléhavého střihu s atraktivními, velmi
propracovanými lezeckými motivy na hrudi.
Kvalitní úplet s příměsí Lycra. Skvělé jak na lezení, tak na každodenní nošení.
MATERIAL
Main: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (Elastane), 180 g/m²

Weight: 180 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: ATHLETIC FIT
anthracite (heart)
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mango (mountains)

ocean (mountains)

stone (mountains)
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Ladies Series

AURA Lady

AURA Lady

CASCADE Lady
CASCADE Lady

MADE In

EUROPE

Ladies Series

GUIDE Lady
Technicky a funkčně propracovaná svrchní ochranná
bunda, je jasnou volbou pro každou aktivní ženu
mířící do hor, na skialpy či náročný treking.
Hlavními přednostmi tohoto Guida jsou lehkost,
funkčnost a sbalitelnost. Všechny tyto atributy
se nám podařilo dosáhnout s novým typem
japonského materiálu Gelanots, který dosahuje
revolučních hodnot v prodyšnosti při zachování
výborné mechanické odolnosti. Vynikající parametry
membrány a podlepené švy, zajišťují bundě
nepromokavost a dělají z ní špičkovou horskou
bundu i do extrémních podmínek pro ženy, které
chtějí být v pohodě.
MATERIAL
Main: 100% Polyamid (Nylon) + 100% Polyurethane
+ 100% Polyamid (Nylon), DWR – 3L Gelanots High
Breathable Hardshell, 20 000 mm H₂O, MP 62 000 g/
m²/24H

VLASTNOSTI
• Kapuce s více směrným regulováním, možnost
přetažení přes přilbu.
• Zvýšený přední díl límce pro ochranu spodní části
obličeje, asymetrický centrální zip nezasahuje
do obličeje, možnost zajištění (magnety)
rozepnutého klínu do vnitřku kapuce.
• Vnitřní vyztužení límce pro tepelný komfort v oblasti
krku.
• Odvětrávací otvory v bocích, dobře dosažitelné
i s batohem, zipy protažené do předního dílu
umožňující dostupnost kapes spodních vrstev.
• Kostěný voděodpudivý centrální zip se dvěma
protisměrnými jezdci s vnitřní ochrannou légou.
• Dvě přední kapsy jištěné voděodpudivým zipem
a kryté légou, jedna vnitřní zipová kapsa na cennosti,
doplňková kapsa na rukávu s odrážečem signálu
Recco®.
• Dolní kraj zadního dílu začištěn gumou se silikonem,
zabraňující pohybu na ostatních vrstvách oblečení.
• Anatomicky tvarované rukávy s větší přepínkou,
obsluhovatelnou i v rukavicích.
• Designově zapracované reﬂexní prvky.
• Poutka v rukávech na vepnutí zateplovacích vrstev.

Weight

345 g (M)

Sizes

XS, S, M, L, XL, XXL

Style

REGULAR FIT

anthracite/brick

• Transportní vak pro sbalení bundy.
• 100% podlepené švy.

brick/coral

coral/palisander

emerald/mango
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Ladies Series

MIDI Lady

MADE In

EUROPE

Vyslyšeli jsme přání mnoha našich zákaznic a představujeme pro ně
nové, lehké, nepromokavé kalhoty s výbornou sbalitelností, vycházející
z veleúspěšného modelu Midi.
Kvalitní funkční 3vrstvý laminát s vynikající životností a odolností, přesto velmi
lehký. Díky vyšší strečovosti velice pohodlný model kalhot pro širší možnosti
celoročního využití. Ideální záložní nepromokavé kalhoty pro vysokohorskou
turistiku, horolezectví, skialpinismus a veškeré outdoorové aktivity..
MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane + 100 % Polyamide,
DWR - 3L DERMIZAX™ Hardshell 20.000 mm H₂O/8.000 g/m²/24H
Reinforcement: 87 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyamide (Kevlar®)
+ 2 % Polyester

VLASTNOSTI
• Pohodlný elastický pas s poutky na opasek, odepínací šle.
• Jedna zipová kapsa, slouží jako praktický vak při sbalení kalhot.
• Poklopec s voděodolným zipem.
• Boční vodoodpudivé zipy, asymetricky posunuté do zadního dílu, umožnují
odvětrání a oblečení kalhot bez nutnosti zouvat boty.

Weight: 430 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Spodní okraj nohavic s regulací obvodu, doplněný zajištovacím háčkem.

palisander-short: M, L, XL, XXL

• Vnitřní strana kotníku zesílená oděruvzdornou tkaninou.

Style: REGULAR FIT

• 100 % podlepené švy.
black
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palisander

coral

Špičková dámská izolační bunda pro opravdové horolezkyně, bundu
lze vepnout do modelu Guide Lady a tím vytvořit nekompromisní komplet
pro všechny horské aktivity. Lehkost zajišťuje Pertex Quantum Air a tepelný
komfort péřová látka Thindown™.
K dosažení srovnatelného tepelného odporu, jaký má syntetická výplň,
dostačuje výrazně menší tloušťka této látky. Výhodou je tedy mnohem
menší objem výrobku ve srovnání se syntetikou. Díky konstrukci péřové
látky, nedochází k migraci peří skrz vrchní či spodní látku. Proto je možné
zkombinovat tuto izolaci s velice prodyšným vnějším materiálem Pertex
Quantum Air a vytvořit tak velmi teplou, vysoce prodyšnou a extrémně lehkou
izolační bundu, která je vhodná buď jako vrchní bunda, nebo jako spodní
vrstva pod hardshellové oblečení. Boční panely jsou odlehčeny ozdobným
prošitím, kde dochází k ještě lepší prodyšnosti.

Ladies Series

UNIQ Lady

MADE In

EUROPE

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 85 % Down + 15 % Polyester - ThindownTM Fabric 30 g/m²,
duck down

VLASTNOSTI
• Dostatečně velká zateplená kapuce.
• Zvýšený anatomický límec.
• Kostěný centrální zip krytý légou.
• Hrudní skrytá kapsa s MP3 průchodem dovntiř bundy, dvě přední kapsy jištěné
zipem, vnitřní kapsa na drobnosti.
• Reﬂexní prvky pro vaši bezpečnost.

Weight: 348 g (M)

• Delší pružné manžety s otvorem na palec do chladného počasí.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Poutka s drukem na rukávech a v půkrčníku na vepnutí do svrchní bundy Guide
lady.

Style: REGULAR FIT
anthracite

coral/brick

emerald
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Ladies Series

UNIQ Lady

ECO

MADE IN

EUROPE

Špičková izolační bunda pro slečny a paní v ECO balení. Revoluce je evoluce
a my jsme díky revoluční látce Thindown, vystřelili naši péřovku na pomyslný
Everest pohodlí a funkčnosti!
Jde o speciální úpravu pečlivě vybraného kachního peří, které je vlisováno
mezi dvě prodyšné syntetické tkaniny, díky čemuž je na bundě minimum
studených švů a s tím spojený minimální únik tepla. Navíc speciální technika
zpracování zajišťuje vynikající hřejivost při podstatně menším objemu, což
ocení všechny stále zkřehlé ženy. A co je hlavní! Jak podšívka, tak i velice
prodyšná svrchní vrstva Pertex Quantum, jsou vyrobeny z RECYKLOVANÉHO
materiálu, peří je PŘÍRODNÍHO PŮVODU z kontrolovaného chovu a tak do
vašeho šatníku míří skvěle padnoucí kousek, navýsost šetrný k přírodě.
Jedinou stopu, kterou za sebou při svých dobrodružných výpravách přírodou
zanecháte, tak bude ta za Vašemi lyžemi.

Material
Insulation

MATERIAL
Main: 100 % Recycled Polyamide, DWR - PERTEX® Quantum
Insulation: 85 % Down + 15 % Polyester - ThindownTM
Fabric 30 g/m2, duck down
Lining: 100 % Recycled Polyester

VLASTNOSTI
• Dostatečně velká zateplená kapuce.
• Zvýšený anatomický límec.
• Kostěný centrální zip krytý légou.
• Hrudní skrytá kapsa s MP3 průchodem dovntiř bundy, dvě přední kapsy jištěné
zipem, vnitřní kapsa na drobnosti.
• Reﬂexní prvky pro vaši bezpečnost.

Weight: 348 g (M)

• Delší pružné manžety s otvorem na palec do chladného počasí.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Poutka s drukem na rukávech a v půkrčníku na vepnutí do svrchní bundy Guide
lady.

Style: REGULAR FIT
caramel
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Nový design navazuje na úspěch předchozího modelu. Použitím izolace
POLARTEC® Alpha a vnějšího materiálu PERTEX® Quantum Air jsme dosáhli
lehkosti, větruodolnosti a funkčnosti.
To vše řadí Boru mezi top produkty určené pro aktivní pohyb v chladnějším
počasí, jako jsou skialpinismus, horolezectví a VHT. Je skvěle použitelná
jako klasická svrchní vrstva, ale především jako izolační vrstva vhodná
na různorodé outdorové aktivity. Boční pružné díly zaručují dostatek volnosti
při aktivním pohybu. Tato bunda dobře poslouží jako záložní varianta
do batohu, která vám v případě potřeby dodá dostatek tepelného komfortu.

Ladies Series

BORA Lady

MADE In

EUROPE

40 000

Martindale cycles

MATERIAL

Insulation

Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 100% Recycled Polyester - POLARTEC® APLHA
Support: 89 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethane (Spandex),
DWR - 4 way stretch lightweight fabric

VLASTNOSTI
• Lehká zateplená kapuce.
• Elastické díly v celé délce bočního dílu a spodního rukávu pro lepší přilnavost
celé bundy.
• Anatomicky tvarované rukávy s elastickou manžetou.

Weight: 350 g (M)

• Dvě zipové kapsy.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Stahování dolního okraje.
• Prodyšné boční díly.

Style: REGULAR FIT
anthracite/coral

brick/coral

emerald/menthol
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Ladies Series

BORA VEST Lady

MADE In

EUROPE

Lehká a dobře sbalitelná funkční dámská vesta v atraktivním designu.
Vnější extrémně lehký materiál Pertex Quantum Air v kombinaci s vysoce
prodyšnou izolací Polartec Alpha, zaručí komfort při jakýchkoli outdoorových
aktivitách v chladnějším počasí - skialpinismus, běžecké lyžování, sněžnice.
Anatomický střih využívající elastické klíny v zadním dílu, umožňuje naprosto
volný pohyb a přizpůsobí se skvěle jakékoliv dámské postavě i spodním
vrstvám oblečení.

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Insulation

Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 100 % Recycled Polyester - POLARTEC® ALPHA
Support: 91 % Polyester + 9 % Polyurethane (Elastane) - Tecnostretch® Grid
ﬂeece

VLASTNOSTI
• Vnitřní límec z materiálu Tecnostretch Grid ﬂeece.
• Elastické ukončení průramků.
• Anatomicky tvarované zakrytí ramenních kloubů zvyšuje tepelný komfort.
• Reﬂexní paspule v průramcích předního i zadního dílu pro vyšší bezpečnost.
• Dvě zipové kapsy.

Weight: 208 g (M)

• Efektní prošití předního i zadního dílu.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Možnost sbalení vesty do pravé kapsy.
• Jednoruční stahování tvarovaného spodního okraje vesty.
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Style: REGULAR FIT
black

brick/coral

emerald/mango

Dámská sportovní bunda pro zvýšení tepelného komfortu vyrobená
z měkkých, funkčních, výrazně strečových materiálů od ﬁrmy Polartec.
Moderní hybridní konstrukce kombinující vysoce kvalitní materiál Power Stretch
na horní části předního dílu a ramenou pro tepelný komfort se strukturovaným
materiálem Power Grip v kapuci, na zadním dílu a koncích rukávů pro zvýšený
obvod potu při aerobních aktivitách. Měkké, funkční, výrazně strečové
materiály s vynikajícími izolačními vlastnosti a velmi dobrou mechanickou
odolností pro maximalní komfort uživatelky. Přiléhavý anatomicky přesný střih
společně s elastickým materiálem nijak neomezuje pohyb. Bunda je vhodná
jako druhá vrstva nebo svrchní slabší izolace v přechodném období při všech
outdoorových a sportovních aktivitách.

Ladies Series

SAKURA TECH Lady

MADE In

EUROPE

Material

MATERIAL
Main 1: 57 % Recycled Polyester + 33 % Polyamide (Nylon) + 10 % Polyurethane
(Spandex) - POLARTEC® Power Stretch® Pro
Main 2: 94% Recycled Polyester + 6 % Polyurethane (Elastan) - POLARTEC®
Power Grid®

VLASTNOSTI
• Přiléhavá kapuce i konce rukávů s elastickým lemem.
• Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.
• Dvě boční zipové kapsy.
• Anatomicky tvarované rukávy.

Weight: 337 g (M)

• Tvarovaný vzadu prodloužený spodní okraj.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Ploché elastické švy.
• Atraktivní design.

Style: SPORT FIT
palisander

palisander/coral
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Ladies Series

AURA Lady

MADE In

EUROPE

Dámský pulovr hybridní kostrukce, vhodný jako první nebo druhá vrstva,
nabídné účelně zvolenou kombinaci špičkových materiálů.
Polartec Alpha v oblasti ramen, hrudního koše a krku, zajišťuje vysoký
tepelný komfort s příjemným pocitem z nošení. Do dolní části puloveru jsme
použili pružný, velmi lehký (145 g/m2) technický materiál Technostretch® Grid
Fleece. Jeho vnitřní struktura je tvořena plastickými, jednotlivě umístěnými
čtverečky. Díky tomu se v prostoru mezi tělem a materiálem udržuje vrstva
cirkulujícího vzduchu, který zajišťuje příjemnou provozní teplotu a zároveň
odvádí přebytečnou tělesnou vlhkost. Anatomicky technický střih, vychází
z přirozeného tvaru dámského těla a neomezuje v pohybu při sportu. Zadní díl
je prodloužený, aby kryl dostatečně oblast spodních zad. Dolní kraj zpevněný
pruženkou zabraňující vyhrnování.

Material
(Main 2)

MATERIAL
Main 1: 91 % Polyester + 9 % Polyurethane (Elastane) - Tecnostretch® Grid
ﬂeece
Main 2: 100% Recycled Polyester - POLARTEC® APLHA

VLASTNOSTI
• Hlavní zip s légou a ochranou krku.
• Polartec® Alpha v horní části zaručuje tepelný komfort vašeho těla.

Weight: 178 g (M)

• Anatomický střih neomezující v pohybu při sportovní aktivitě.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Ozdobný prvek sloužící jako poutku.
• Vysoký tepelný komfort při nošení.
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Style: ATHLETIC FIT
black

brick/palisander

mango/caramel

mango/palisander

MADE In

EUROPE

Svrchní softshellové kalhoty v moderním designu vhodné do chladnějších podmínek.
Primárně určené pro zimní pohyb v horách, zejména skialpinismus a lyžování.
Anatomický střih vychází z přirozeného tvaru dámského těla a dopřeje vám volnost
pohybu bez omezení. Hybridní kombinace materiálů zvyšuje fyziologickou funkčnost
modelu. Doplňkový materiál s grafenem použitý na sedlo kalhot, eliminuje bakterie
vytvořené při pohybu. Zadní díl podšitý příjemným materiálem Polartec Alpha, dodá
potřebný tepelný komfort. Decentní a přitom objemné kapsy neomezují v pohybu.
Nohavice jsou ve spodní části opatřeny oděruvzdornou tkaninou jako ochrana proti
poškození od hrany lyže a hrotů maček.

Ladies Series

COULOIR Plus Lady

INNOVATION cut

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Main: 65% Polyamide (Nylon) + 23% Polyester + 12% Polyurethane, DWR, wind resistant 2L Dynamic softshell”
Insulation

Insulation: 100% Recycled Polyester - POLARTEC® APLHA
Support: 50% Polyester 50% Grafen
Reinforcement: 73% Polyamide(Nylon) + 15% Polyurethane (Elastane) + 12% Polyester
5.000 mm H₂O/5.000 g/m²/24H, DWR - 3L abrasion resistant softshell

VLASTNOSTI
• Vyšší zádový panel chránící oblast spodních zad.
• Vnitřní část kalhot v oblasti sedla opatřena funkčním materiálem pro odvod vlhkosti.
• Regulace pasu pomocí pružného pásku.
• Zadní partie osazeny materiálem Polartec Alpha pro zvýšení tepelného komfortu.
• Skrytá kapsa na zip a levá větší stehenní kapsa na zip opatřena poutkem.
• Levý boční zip vyvedený až do pasu, pro snadné oblékání a svlékání v extrémních
podmínkách bez nutnosti odepnutí kšand a sundání vrchních vrstev.
• Boční zipy umožňující odvětrání.
• Připínací regulovatelné šle.
• Reﬂexní prvky pro zvýšení vaší bezpečnosti.

Weight: 621 g (M)

• Sněžný límec v dolní části nohavic s háčkem pro zajištění k botě.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

• Na vnitřní části spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou tkaninou.
• Dolní rozparky kryté légou a jištěné drukem pro pohodlné přetažení přes lyžařskou botu.

black

emerald
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Ladies Series

REBEL Lady

MADE In

EUROPE

Technický střih vyvinutý z pánských Rebelů určený především pro skialpové
výpravy, ledové i mixové lezení, ale i rekreační běžecké lyžování a turistické
treky.
Hlavní materiál umístěný na exponovaných místech, je oděruodolný a pružný,
s vnitřní Coolmax® vrstvou. Model je dále doplněn panely z velmi pružného
a prodyšného materiálu, pro účinné odvětrání přebytečného tepla. Velmi
příjemná vnitřní strana obou materiálů, umožňuje nošení přímo na tělo.
Pružný pas zaručuje velmi komfortní nošení. Kapsy a větráky jsou umístěny
tak, aby jste se do nich dostaly i při náročném stoupání v sedacím úvazku.
Nohavice jsou ve spodní části vybaveny ochranou proti poškození od hrany
lyže a hrotů maček. Anatomický střih vychází z přirozeného tvaru dámského
těla a kopíruje pohyb při sportu. Kalhoty bezvadně „sednou“ a poskytnou
maximální pohodlí.

50 000

Martindale cycles
(Main 2)

MATERIAL
Main 1: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester
(Thermolite®) + 9 % Polyutrethane, DWR - Abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester
(Aerocool) + 12 % Polyurethane, DWR - Abrasion resistant breathable fabric
Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon)
+ 15 % Polyurethane + 12 % Polyester

VLASTNOSTI
• Pružný pas s pasovými poutky na opasek.
• Anatomický střih.
• Jedna přední kapsa zajištěna zipem, boční měchová kapsa zajištěna zipem.

Weight: 355 g (M)

• Odvětrávání přebytečného tepla prostřednictvím bočních zipů.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Krokový klín z velmi pružného a prodyšného materiálu pro volnost pohybu.

Style: REGULAR FIT

• Anatomicky tvarovaná kolena.
black
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anthracite/coral

emerald/menthol

Velmi pohodlné, propracované celoroční kalhoty pro nejširší záběr
outdoorových aktivit. Naprosto univerzální kalhoty skvěle použitelné pro
treking, horolezectví, lezení, turistiku, kolo i každodenní nošení.
Dlouhodobě velmi oblíbený model, zejména díky skvělé a účelné kombinaci
funkčních materiálů a velmi propracovanému pohodlnému střihu. Díky výčesu
spodní (vnitřní) strany základních dílů, jsou velmi dobře použitelné po celý rok.
Anatomicky přesný střih umožňuje naprosto volný pohyb. Použity tkaniny
s vysokou pružností a v namáhaných částech (kolena, spodní okraj) se zvýšenou
odolností (Cordura). Účelová kombinace tkanin s rychleschnoucí úpravou (odvod
tělesných par) a termoizolační úpravou (zvýšení tělesné teploty).

Ladies Series

CASCADE Lady

MADE In

EUROPE

50 000

Martindale cycles
(Main 2)

MATERIAL
Main 1: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester
(Thermolite®) + 9 % Polyutrethane, DWR - Abrasion resistant brushed fabric
Main 2: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester
(Aerocool) + 12 % Polyurethane, DWR - Abrasion resistant breathable fabric
Support: 86 % Polyamide (Nylon) + 14 % Polyurethane (Elastan) - Functional
elastic fabric
Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane + 12 % Polyester

VLASTNOSTI
• Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.
• Dvě přední a jedna boční zvětšená kapsa, dobře dostupná i v sedacím úvazku.
• Na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou
tkaninou.
• Nohavice s regulací spodního okraje, boční zip a elastický klín pro pohodlné
přetažení přes lyžáky.
• Spodní okraj nohavic je možné zachytit k botě háčkem na elastickém lanku.

Weight: 440 g (M)

• Použita technologie elastických švů. Bezpečnostní reﬂexní doplňky a šití.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Základní směsová tkanina Cordura doplněna z vnitřní strany vyčesaným
polyesterem (dobře hřeje a zároveň odvádí vlhkost).

black-short: M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

• Doplňkové materiály: tenká Cordura a elastický počesaný úplet.
black

anthracite/coral

emerald/menthol

emerald/mango
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Ladies Series

BOKI Lady

MADE In

EUROPE

Univerzální, funkční a extrémně pohodlné dámské kalhoty pro vysoce aerobní
aktivity - rychlé výstupy v horách, náročné via ferraty, skialpinismus, běh
na lyžích apod. - jsme doplnili o materiál šetrný k životnímu prostředí.
Skvěle padnoucí anatomicky tvarovaný střih kombinuje tři funkční materiály,
pro dosažení optimální prodyšnosti, tepelného komfortu a zároveň zachování
vysoké odolnosti. Silnější materiál na kolenou a zadním dílu s příjemnou
coolmaxovou vrstvou, je doplněn odlehčeným oděruodolným materiálem
s vysokou prodyšností. O pohodlí se dále starají elastické díly v sedle
a v podkolenní. Kalhoty jsou určené pro nejširší záběr outdoorových aktivit
po celý rok a splněným snem všech horských nadšenkyň a vyznavaček fast &
light stylu.
MATERIAL
Main 1: 89 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethane (Spandex), DWR - 4 way
stretch lightweight fabric
Main 2: 78 % Polyamide (Nylon) + 12 % Polyurethane (Lycra®) + 10 % Polyester
(Coolmax®) - High strenght functional fabric
Support: 84 % Polyamide (Nylon) + 16 % Polyurethane (Elastan) - Functional
elastic fabric

VLASTNOSTI
• Pohodlný pas se širokou elastickou gumou s logem DA.
• Skvěle přístupná elastická síťovaná kapsa na stehně na drobnosti (gel, tyčinka,
rukavice apod.) a jedna zipová kapsa.
• Reﬂexní paspule na stehnech a v dolních rozparcích pro vyšší pasivní
bezpečnost.
• Potisk Direct Alpine na zadní části levé nohavice.

Weight: 258 g (M)

• Konce nohavic s bočními zipy a elastickým klínem pro pohodlné přetažení přes
lyžáky a pohorky.
• Protiskluzová guma ve spodním lemu nohavic.
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Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT
black

palisander

emerald

MADE In

EUROPE

Lehká, lehce sbalitelná sukně z prvotřídních materiálů PERTEX® Quantum
Air a POLARTEC® Alpha. Tento produkt je určen pro každou ženu vystavenou
nepřízni počasí.
Stane se vděčným pomocníkem a designovým doplňkem na vašich
outdoroových cestách. Sukně je navrhovaná k Bora lady jako jeden celek,
avšak je vhodná i k mnoha dalším produktům díky své čistotě a jednoduchosti.
Novinkou je boční magnetický zip, který zabezpečí snadné oblečení sukně
přes kalhoty v náročném terénu a zároveň poslouží jako rozparek pro
volnější pohyb. Pružný pas a anatomicky řešený střih, zabezpečí dokonalé
přizpůsobení vašemu tělu.

Ladies Series

SKIRT ALPHA Lady

40 000

Martindale cycles

Insulation

MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 100% Recycled Polyester - POLARTEC® APLHA
Support: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane (Spandex), DWR
- 4 way stretch lightweight fabric

VLASTNOSTI
• Pružný pas.
• Magnetický celorozepínací zip se dvěma jezdci.

Weight: 120 g (M)

• Elastické a prodyšné boční díly.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Kapsička na zadním díle zajištěná zipem.
• Pružný dolní kraj.

Style: REGULAR FIT
black

black/coral

coral/palisander

emerald/menthol
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Ladies Series

BETTY Lady

MADE In

EUROPE

Sportovní zateplená sukně s vynikající ekologickou izolací Primaloft® Gold
Active pro zajištění vysokého tepelného komfortu.
Anatomický střih, minimální váha, příjemná měkkost, splývavost a vynikající
sbalitelnost.

40 000

MATERIAL

Martindale cycles

Main 1: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 133g/m², 100% Recycled Polyester - PrimaLoft® Gold Active
Insulation

VLASTNOSTI
• Elastický pas doplněn o regulaci přezkou.
• Celorozepínací zip na boku, protilehlý bok s možností zipového rozšíření sukně
pro lepší pohyblivost při stoupaní.

Weight: 222 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Kompresně lze sbalit do vnitřní kapsy (minimální objem a váha).
• Jednoruční stahování spodního okraje sukně..
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Style: REGULAR FIT
black

emerald

Dámské merino triko také s dlouhým rukávem. I u tohoto modelu používáme
oblíbený hřejivý přírodní materiál s přirozeným antibakteriálním účinkem
v lehčí gramáži.
Kvalitní, na omak příjemný 100% merino úplet, který se spolu s propracovaným
střihem trika postará o vysoké pohodlí jak při běžném každodenním nošení,
tak při sportovních aktivitách jako je lyžování, turistika nebo horské výstupy.
Jedná se o ideální triko pro celoroční použití.

Ladies Series

FURRY Long Lady

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 100 % Merino Wool (Südwolle) - 150 g/m², special anti-twisting
yarn, 18 µm

VLASTNOSTI
Weight: 130 g (M)

• Pohodlný, anatomický střih.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• 100 % přírodní materiál.
• Efektní graﬁka.

palisander
(dreamcatcher)

Style: REGULAR FIT
coral (nature)

khaki (hillside)

menthol (hillside)
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Ladies Series

FURRY Lady

MADE In

EUROPE

Dámské funkční triko z velmi lehkého kvalitního 100% merino úpletu.
Výborně padnoucí sportovní střih společně s komfortním materiálem, zaručuje
pohodlí jak při každodenním nošení, tak na náročných horských túrách.
Přírodní materiál, velmi příjemný na omak, podporující přirozené mikroklima
pokožky a zabezpečující odvod potu od těla. Jde zkrátka o ideální funkční triko
pro všechny outdoorové a horské aktivity včetně dlouhých horských výstupů
při vysokém zatížení a to i v proměnlivých povětrnostních podmínkách.
MATERIAL
Main: 100 % Merino Wool (Südwolle) - 150 g/m², special anti-twisting
yarn, 18 µm

VLASTNOSTI
• Pohodlný, anatomický střih.

Weight: 118 g (M)

• Efektní dámský potisk.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Elastické švy.

Style: REGULAR FIT

• 100 % přírodní materiál.
black (nature)
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palisander (nature)

coral (nature)

khaki (hillside)

menthol (canoe)
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Ladies Series

Ladies Series

TALUNG Lady

MADE In

EUROPE

Dámská verze velice úspěšného modelu turistické hardshellové bundy Talung.
Tato praktická nepromokavá bunda, je jednodušší konstrukce, ale díky
pečlivě propracovanému střihu výborně padne.
Nabídne tak svojí majitelce úžasný komfort nošení a zároveň vysokou úroveň
ochrany proti nepřízni počasí. Přesně střižená kapuce s kšiltem a dvojsměrným
stahováním neomezuje rozhled. Dvě prostorné hlavní zipové kapsy jsou
doplněny jednou hrudní a jednou vnitřní kapsou, pojmou tak vše potřebné.
Střih bundy je záměrně prodloužen kvůli vyšší ochraně. Ozdobné prošití bundy
kolem kapes, v dolním lemu a na koncích rukávů, podtrhuje dámský vzhled
modelu. Jedná se tedy o ideální bundu nejen na turistiku a středně náročné
akce v horách, ale i na každodenní civilní nošení.
MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane + 100 % Polyamide,
DWR - 3L DERMIZAX™ Hardshell 20.000 mm H₂O/8.000 g/m²/24H

VLASTNOSTI
• Anatomicky střižená, dobře padnoucí kapuce s vícesměrným stahováním.
• Vysoký ochranný límec pod bradu.
• Dvě hlavní zipové kapsy, jedna zipová hrudní a doplňková vnitřní zipová kapsa.
• Atraktivní ozdobné prošití a detaily.

Weight: 318 g (M)

• Jednoruční stahování spodního okraje bundy.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Kvalitní voděodolné zipy.

Style: REGULAR FI

• 100 % podlepené švy.
coral/palisander
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palisander/brick

khaki/coral

Dámský volnočasový kabát skýtající variabilitu při jeho použití. Ať už se
rozhodnte prozkoumat městskou džungli při teplotách kolem 0°C a nebo
aktivně sportovat v -10°C bude vaše tělo cítit dostatečný tepelný komfort.
Tento produkt je inspirovaný běžným životem většiny z nás. Kabát vás
dostatečně zahřeje při činnostech všedních dnů, jako jsou přebíhání do auta, či
předávání dětí do školek a škol. Zároveň disponuje vysokou mírou prodyšnosti.
Je výborným společníkem do mrazivého počasí na aktivní pohyb, bez nutnosti
navlékat mnoho vrstev. Neomezuje v pohybu díky možnosti rozepnutí
rozparku a centrálního zipu v dolní části. Variabilitu využití šlo dosáhnout díky
lehkému Pertex Quantum Air na svrchní straně a revolučního zateplovacího
materiálu Thindown™ s kachním peřím.

Ladies Series

CLERET Lady

MADE In

EUROPE

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Support: 100 % Recycled Polyamide, DWR - PERTEX® Quantum
Insulation: 50% down + 35% Polyester (Sorona Fibe rs) + 15% Polyester Thindown + Sorona, 60 g/m2, duck down

VLASTNOSTI
• Moderní velká kapuce s asymetrickýcm stahováním.
• Asymetrický kostěný centrální zip s dvoucestným rozepínáním v matném
provedení.
• Zajištění rozepnutého kabátu v průkrčníku pomocí magnetů.
• Dvě boční průhmatové kapsy. Vnitřní síťovaná kapsa a kapsa na mobilní telefon.
• Dolní kraje rukávu zakončené příjemnou lemovací gumičkou.

Weight: 436 g (M)

• Dolní zipový rozparek na zadním díle, pro zyvýšení volnosti při aktivním pohybu.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Vysoký tepelný komfort při malé celkové hmotnosti díky péřové látce
Thindown™.

Style: REGULAR FIT
anthracite

emerald
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Ladies Series

JASPER Lady

MADE In

EUROPE

Dámská bunda v novém, atraktivním designu je takřka povinností pro
všechny prochladlé ženy a dívky. Špičkový měkký a elastický úplet
od předního výrobce Polartec – Thermal Pro jim poskytne vynikající tepelný
komfort.
Konce rukávů a spodní lem, jsou navíc zesíleny odolnějším materiálem pro
zvýšení ochrany proti oděru. Volnější anatomický střih příjemně padne
a poskytuje pohodlí při jakékoliv nenáročné sportovní či outdoorové aktivitě.
Bundu tak použijete při nejrůznějších výpravách do přírody, trekingu, lezení,
ale i při každodenním civilním nošení.

Insulation

MATERIAL
Main: 100 % Recycled Polyester - POLARTEC® Thermal Pro® ﬂeece

VLASTNOSTI
• Efektní potisk vnitřku kapuce.
• Kapuce s regulací obvodu.
• Dvě boční zipové kapsy.

Weight: 520 g (M)

• Reﬂexní detaily na koncích rukávů pro vyšší bezpečnost.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Konce rukávů a spodní lem zesíleny odolnějším materiálem.
• Anatomicky přesný střih.
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Style: REGULAR FIT
palisander/brick

Sportovní dámská bunda určená především jako druhá vrstva tepelného
komfortu pro celoroční použití.
Měkký, výrazně strečový materiál spolu s anatomickým střihem, doplněným
o asymetrické členění, neomezuje v pohybu a zaručuje komfortní nošení při
většině vašich sportovních aktivit. Boční díly jsou kontrastně otočeny rubem
nahoru a dodávaji výrobku nevšední look. Límec příjemně obepíná krk a chrání
jej před nepřízní počasí. Dlouhé rukávy zakončeny pružným lemem a otvorem
na palec, umožní přetažení rukávu přes hřbet ruky. Jedna skrytá kapsa
poslouží jak na drobnosti, tak i na telefon.

Ladies Series

ETNA Lady

MADE In

EUROPE

Insulation

MATERIAL
Main: 96 % Polyester (Recycled) + 4 % Polyurethane (Elastane) - Tecnopile®

VLASTNOSTI
• Vyšší přiléhavý límec.
• Skrytá boční kapsa na cennosti.
• Anatomický a přesný střih.

Weight: 305 g (M)

• Rukávy doplněny o otvory na palec.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Materiál s vnitřní strukturou pro lepší odvod vlhkosti.

Style: REGULAR FIT

• Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.
anthracite

palisander

coral
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Ladies Series

BADILE Lady

MADE In

EUROPE

Oblíbené kalhoty pro celoroční použití v moderním designu. Ideální pro
treking, horolezectví, turistiku a všechny outdoorové aktivity.
Léty prověřený anatomický střih, zabezpečuje pohodlí každého uživatele.
Účelová kombinace dvou typů strečových a velmi odolných materiálů –
základem je elastický materiál s vnitřní coolmaxovou vrstvou a základní
rychleschnoucí úpravou (odvod tělesných par). Doplňkem je materiál Cordura
s vnitřní dodatečnou termoizolační vrstvičkou na kolenou a zadku (zvýšení
tělesné teploty). Konstrukce umožňuje absenci a přemístění některých švů,
čímž se eliminuje jejich případné poškození. Dlouhodobě nejprodávanější
technické kalhoty DIRECT ALPINE, velmi oblíbené a osvědčené. Naši zákazníci
je velmi pěkně nazývají jako „druhá kůže”.
MATERIAL
Main: 78 % Polyamide (Nylon) + 12 % Polyurethane (Lycra® ) + 10 % Polyester
(Coolmax®) - High strenght functional fabric
Support: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester
(Thermolite®) + 9 % Polyurethane, DWR - Abrasion resistant brushed fabric

VLASTNOSTI
• Částečně elastický pas, regulovatelný páskem s přezkou.
• Dvě přední a jedna boční kapsa, dobře dostupné i se sedacím úvazkem.
• Použita technologie elastických švů.
• Základní směsová tkanina doplněna vláknem Coolmax® (odvod vlhkosti).

Weight: 432 g (M)

• Tvarovaná kolena a sed z oděruodolné tkaniny Cordura®.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Ukončení nohavic s bočním elastickým klínem pro přetažení přes obuv (možno
i přes lyžáky). Regulace jejich obvodu elastickým lankem.

Style: REGULAR FIT
black/black

82

anthracite

emerald

Kalhoty pro zvýšení tepelného komfortu. Vhodné jako druhá vrstva, díky
doplňkům a střihu použitelné jako dámské legíny.
Měkký, výrazně strečový materiál. Přiléhavý, anatomicky přesný střih
neomezuje pohyb.

Ladies Series

TONALE Pants Lady

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 88 % Polyester + 12 % Polyurethane (Elastan) - Tecnostretch™ ﬂeece
Wicking Finish™

12 500

Martindale cycles

VLASTNOSTI
• Pružný pas do gumy.
• Doplňková kapsa pod pasem.

Weight: 200 g (M)

• Boční reﬂexní paspule.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Ploché, elastické švy.

Style: SPORT FIT

• Volné ukončení nohavic.
black

palisader

menthol
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Ladies Series

TOFANA Lady

MADE In

EUROPE

Izolační sukně s vynikající recyklovanou a tedy ekologickou izolací PrimaLoft®
Gold active.
Jednoduchý, avšak dobře propracovaný střich, nízká váha, měkkost a velmi
dobrá sbalitelnost. Skvělá na většinu zimních aktivit, lyžování, outdoor,
turistiku i pro běžné každodenní nošení.

40 000

Martindale cycles

MATERIAL
Main: 100 % Polyamide (Nylon), DWR - PERTEX® Quantum Air
Insulation: 133g/m2, 100% Recycled Polyester - PrimaLoft® Gold Active
Support: 86 % Polyamide (Nylon) + 14 % Polyurethane (Elastan) - Functional
elastic fabric

VLASTNOSTI
• Elastický pohodlný pas.

Weight: 165 g (M)

• V bocích elastické klíny z teplé strečové textilie pro zvýšenou pohyblivost.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Efektně prošité logo v předním díle.
• Kompresně lze sbalit do vnitřní kapsy (minimální objem a váha).
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Style: REGULAR FIT
black/black

emerald/black

Ladies Series

ZAMBANA Lady
Bavlněné volnočasové dámské kalhoty určené pro lezení, bouldering, lehký
treking i každodenní nošení.
Příjemný elastický bavlněný materiál, zaručuje pohodlí při nošení i volnost
pohybu. Hladký design kalhot je zdoben barevně odlišeným sedlem, které
opticky zmenšuje sedací partie a lichotí ženské postavě. Další zdobení zajišťuje
prošití a vyšité logo Direct Alpine. Vstupy do bočních kapes jsou podloženy
barevně kontrastními panely. Sportovní střih s tvarovanými koleny, krokovým
klínem a zadním sedlem z pružného materiálu, uznává křivky ženského
těla. Využívá přirozenou pružnost materiálu pro volnost pohybu zejména při
lezení. Pas je zakončen pohodlnou širokou gumou s potiskem Direct Alpine
a tak kalhoty padnou většině žen. Ideální kalhoty pro každý den a všechny
nenáročné aktivity.
MATERIAL
Main: 98% Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

VLASTNOSTI
• Široká guma v pase s logem Direct Alpine.
• Dvě boční průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.
• Jedna zadní průhmatová kapsa.
• Poklopec se zipem.
• Krokový klín.
• Elastické sedlo s ozdobným prošitím.

Weight: 312 g (M)

• Ozdobné prošití nohavic.

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

• Efektní ozdobná výšivka loga Direct Alpine na zadním díle.
• Spodní okraj nohavic předpružený gumou.

Style: REGULAR FIT
anthracite

petrol
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Ladies Series

SONORA Lady

MADE In

EUROPE

Velmi příjemné triko módního přiléhavého střihu s atraktivním motivem.
Kvalitní úplet s příměsí Lykra. Skvělé jak na lezení, tak každodenní nošení.
MATERIAL
Main: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (Elastan), 180 g/m²

Weight: 119 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT
anthracite (heart)
86

brick (nature)

petrol (nature)

stone (nature)

87

Accessories

KAMENY

MADE In

EUROPE

Přiléhavá čepice z vysokojakostní pleteniny (Merino + acryl)
s vnitřní ﬂeecovou vrstvou.
MATERIAL
Main: 50 % Merino Wool Schoeller + 50 % Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 60 g
Sizes: M, L
Style: unisex

anthracite/grey

anthracite/mango

ocean/brick

MADE In

EUROPE

BAGGY
Přiléhavá čepice z vysokojakostní pleteniny (Merino + acryl)
s vnitřní ﬂeecovou vrstvou.
MATERIAL

grey

brick

ocean

mango

palisander

emerald

Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 67 g
Sizes: M, L
Style: unisex

88

Zajímavý klasický pletený kulich z hrubé příze, doplněný
velice komfortní vnitřní ﬂeecovou vrstvou.

Accessories

BAFFIN

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 84 g
Sizes: M, L
Style: unisex

anthracite/ocean

brick/ocean

ocean/mango

emerald/mango

MADE In

EUROPE

SLASH
Výborně padnoucí kulich z prodyšné akrylové pleteniny
s vnitřní ﬂeeceovou vrstvou v neotřelém designu.
MATERIAL
Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 65 g
Sizes: M, L
Style: unisex
anthracite/grey

anthracite/ocean

ocean/anthracite

ocean/mango
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Accessories

SMURF

MADE In

EUROPE

Moderní kulich s převisem, vyroben z prodyšné akrylové
pleteniny s vnitřní ﬂeeceovou vrstvou.
MATERIAL
Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 72 g
Sizes: M, L
Style: unisex

anthracite

emerald

mango

MADE In

EUROPE

DAISY LADY

INNOVATION cut

Dámská čepice atraktivního a moderního vzhledu. Příjemná
vnitřní ﬂeecová vrstva pro komfortní nošení.
MATERIAL
Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece
Weight: 83 g
Sizes: S, M
Style: lady
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emerald/grey

palisander/coral

mango/grey

Hřejivá zimní čelenka z hrubé pleteniny. Příjemná vnitřní
ﬂeecová vrstva. Ochrana hlavy při všech zimních sportovních
aktivitách - běžky, skialpy, turistika.

Accessories

VIPER

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 100% Acrylic
Inside: 100 % Polyester ﬂeece

grey

brick

ocean

coral

emerald

menthol

Weight: 56 g
Sizes: M, L
Style: unisex

mango

MADE In

EUROPE

SWIFT
Funkční čepice se zajímavým designem. Materiál zajišťuje velmi
dobré termoregulační vlastnosti a rychlé schnutí. Vhodná pro
helmu pro široké spektrum zimních nebo horských aktivit jako
skialpinismus, běžecké lyžování, horolezectví, treking, běh.

anthracite/grey

anthracite/mango

MATERIAL
Main: 85 % Polyester + 15 % Polyutherane (Elastan)
Weight: 33 g
Sizes: M, L
Style: unisex

ocean

palisander/coral

emerald/menthol
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Accessories

STRIPE

MADE In

EUROPE

Funkční čelenka se zajímavým designem. Probroušený tenký
materiál, zajišťuje velmi dobré termoregulační vlastnosti
a rychlé schnutí. Vhodná pod helmu pro široké spektrum
aktivit po celý rok.
MATERIAL
Main: 85 % Polyester + 15 % Polyutherane (Elastan)

anthracite/mango

anthracite/coral

ocean

coral/palisander

emerald

menthol

Weight: 12 g
Sizes: uni
Style: unisex

mango/ocean

MADE In

EUROPE

TROLL
Lehká trendy čepice ze 100 % merino vlny s logem D.A.
MATERIAL
Main: 100 % Merino Wool (Südwolle) - 150 g/m²,
special anti-twisting yarn, 18 µm
Weight: 34 g
Sizes: uni
Style: unisex

black
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palisander

ocean

Lehká ochranná kukla ze 100 % merino vlny. Spolehlivá ochrana obličeje
pro nejrůznější sportovní aktivity. Anatomicky tvarovaný střih.

Accessories

TROLL BALACLAVA

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 100 % Merino Wool (Südwolle) - 150 g/m²,
special anti-twisting yarn, 18 µm
Weight: 50 g
Sizes: uni
Style: unisex

black

MADE In

EUROPE

TROLL TUNNEL
Multifunkční nákrčník ze 100 % merino vlny. Skvělý doplněk k oblečení,
který přispěje k vaší pohodě a ochrání vás v nepříznivých podmínkách
ať už v outdooru, na horách, při běžné turistice či na kole. Stažením
elastického lanka v horním lemu lze změnit na čepici.
MATERIAL
Main: 100 % Merino Wool (Südwolle) - 150 g/m², special anti-twisting
yarn, 18 µm
Weight: 40 g
Sizes: uni
Style: unisex
black

palisander

ocean
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Accessories

BALACLAVA

MADE In

EUROPE

Ochranná kukla z kvalitního materiálu Polartec Powerstretch.
Spolehlivá ochrana obličeje pro nejrůznější aktivity.
Anatomicky tvarovaný střih. Prodloužený a tvarovaný přední,
spodní okraj. Všechny švy elastické a ploché.
Material

MATERIAL
Main: 57 % Recycled Polyester + 33 % Polyamide (Nylon)
+ 10 % Polyurethane (Spandex) - POLARTEC® Power
Stretch® Pro
black

Weight: 40 g
Sizes: M, L
Style: unisex

MADE In

EUROPE

MULTI
Multifunkční šatek z polyesterového strečového mikrovlákna.
Vysoká elasticita materiálu, umožňuje mnoho variant použití
- čelenka, šátek na krk, potítko na ruku, v létě pod přilbu
a další. Skvělý doplněk k oblečení, který přispěje k tvojí
pohodě a ochrání tě v nepříznivých podmínkách, ať už
v outdooru, na horách, při běžné turistice či na kole.
MATERIAL
Main: 100 % Polyester - microﬁbre ﬂeece
Weight: 30 g
Sizes: uni
Style: unisex
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black

brick

emerald

ocean

Přiléhavá čepice vyrobená z funkčních materiálů Tecnostretch
a Tecnostretch Grid Fleece.

Accessories

LAPON

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 88 % Polyester + 12 % Polyurethane (Elastan) - Tecnostretch™
ﬂeece Wicking Finish™
Support: 91 % Polyester + 9 % Polyurethane (Elastane) - Tecnostretch®
Grid ﬂeece

black

Weight: 38 g
Sizes: M, L
Style: unisex

MADE In

EUROPE

VASA
Příjemná sportovní čepice z kvalitního materiálu Polartec Powerstretch.
Vzdušná, rychleschnoucí čepice s příjemnou hřejivostí praktická pro
nejrůznější aktivity. Čtyřdílná tvarovaná horní část se zdvojeným
pružným čelenkovým dílem. Všechny švy eastické a ploché.

Material

MATERIAL
Main: 57 % Recycled Polyester + 33 % Polyamide (Nylon) +
10 % Polyurethane (Spandex) - POLARTEC® Power Stretch® Pro

black

Weight: 30 g
Sizes: M, L
Style: unisex
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Accessories

THERMO MITT
Palčákové membránové rukavice s osvědčenou izolací PrimaLoft®, vnitřní ﬂeece vložka. Zesílení
kůží na dlaních a palci. Jednoruční stahovaní dlouhého okraje, popruh s regulací pro zavěšení
rukavice. Regulace zapěstí. Neoprenový návlek na okraji předloktí proti úniku tepla. Reﬂexní prvky.

Material

MATERIAL
Main: 49 % Polyamide + 30 % Polyurethane + 15 % Polyester
+ 6 % Polyurethane (Elastan), 10.000 H₂O - Eurotex membrane
Support: nappa-Leather
Lining: 100 % Polyester ﬂeece
Insulation: 133 g/m² 100 % Recycled Polyester - PrimaLoft® Silver
black

Weight: 240 g
Sizes: S, M, L, XL
Style: unisex

ALPEN
Mémbránové rukavice se syntetickou izolací a vnitřním
rychleschnoucím materiálem, jsou jasnou volbou pro vaše
horolezecká dobrodružství. Použití kvalitní kůže na všech místech,
kde dochazí ke zvýšenému opotřebení, zajišťuje vysokou životnost
rukavic. Gelové protektory zabrání nežádoucím otlakům při lezení.
MATERIAL
Main: 1Goat Leather a Softshell fabric, 94% Polyester
+ 6% Polyurethane (Spandex), 10.000 mm H₂O/5.000 g/m²/24H
- TPU membrane.
Support(palm): Goat Leather and Polyurethane
Insulation: 100% Polyesterr

VLASTNOSTI
• Předtvarované prsty pro lepší úchop.
• Jednoruční stažení na zápěstí a na konci návleku.
• Gelové protektory pro lepší ochranu prstů při lezení.
• Škrabka na lyžařské brýle v případě námrazy.
• Možnost ovládat mobilní zařízení v rukavici.
• Poutko pro karabinu při zavěšení na lezecký úvazek.
• Kůže a zesílená dlaň pro zvýšení životnosti.

Weight: 190 g
Sizes: S, M, L
Style: unisex
black
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caramel

Accessories

ALPEN MITT
Tříprstové, mémbránové rukavice se syntetickou izolací
a vnitřním rychleschnoucím materiálem jsou jasnou volbou
pro vaše horolezecká dobrodružství. Použití kvalitní kůže
na všech místech, kde dochazí ke zvýšenému opotřebení,
zajišťuje vysokou životnost rukavic. Gelové protektory
zabrání nežádoucím otlakům při lezení.
MATERIAL
Main: Goat Leather a Softshell fabric, 94% Polyester +
6% Polyurethane (Spandex), 10.000 mm H₂O/5.000 g/m²/24H
- TPU membrane.
Support(palm): Goat Leather and Polyurethane
Insulation: 100% Polyesterr

VLASTNOSTI
• Předtvarované prsty pro lepší úchop.
• Jednoruční stažení na zápěstí a na konci návleku.
• Gelové protektory pro lepší ochranu prstů při
lezení.
• Škrabka na lyžařské brýle v případě námrazy.
• Možnost ovládat mobilní zařízení v rukavici.
• Poutko pro karabinu při zavěšení na lezecký
úvazek.
• Kůže a zesílená dlaň pro zvýšení životnosti.

Weight: 190 g
Sizes: S, M, L
Style: unisex
black

caramel

MONS
Multifunkční membránové rukavice se syntetickou izolací
a vnitřním rychleschnoucím materiálem jsou jasnou volbou
pro vaše outdoorová dobrodružství. Použití kvalitní kůže
na všech místech, kde dochazí ke zvýšenému opotřebení,
zajišťuje vysokou životnost rukavic.
MATERIAL

VLASTNOSTI
• Předtvarované prsty pro lepší úchop.
• Stažení návleku na zápěstí pro dokonalé přilnutí
k ruce.
• Poutko pro karabinu při zavěšení na lezecký
úvazek.
• Možnost očištění lyžařských brýlí pomocí savého
materiálu na palci.

Main: Goat Leather a Softshell fabric, 94% Polyester +
6% Polyurethane (Spandex), 10.000 mm H₂O/5.000 g/m²/24H
- TPU membrane.

• Reﬂexní prvky pro zvýšení vaší bezpečnosti.

Support(palm): Goat Leather

Weight: 205 g

Insulation: 100% Polyester

• Kůže a zesílená dlaň pro zvýšení životnosti.

Sizes: S, M, L

black

caramel

Style: unisex
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Accessories

EXPRESS PLUS
Prstové softshellové rukavice. Protismykové zesílení dlaní a prstů.
Anatomický střih, neoprenové ukončení zapěstí, velmi praktický
membránový převlek přes vršek rukavice proti větru a vlhku. Reﬂexní
prvky. Úprava pro ovládání dotykového displeje.
MATERIAL
Main: 47 % Polyester + 22 % Polyurethane + 10 % Polyamide
+ 7 % Polyurethane (Elastan) + 7 % PolycH₂Orid + 7 % Polyisoprene
(Elastodien) - Windproof Eurotex softshell
Support: Nappa-Leather, Neoprene wristband
Overﬂap: 49 % Polyamide + 30 % Polyurethane + 15 % Polyester
+ 6 % Polyurethane (Elastan), 10.000 H₂O - Eurotex membrane
Lining: 100 % Polyester ﬂeece

Weight: 117 g

black

Sizes: S, M, L, XL
Style: unisex

SKIN
Zateplovací tenké vlněné rukavice využivatelné jak samostatné, např.
na běhání nebo ve stanu, tak jako zateplovací vrstva do nepromokavých
rukavic. Úplet kombinující vlnu s elastanem, je velmi příjemný a zároveň
odolný.
MATERIAL
Main: 95 % Merino Wool + 5 % Polyurethane (Elastan)
Weight: 20 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: unisex
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black

Celoroční, středně silné sportovní ponožky na širokou škálu aktivit.
Ponožky jsou vybaveny unikátním zpevněním v oblasti kotníku, které
zabraňuje přetáčení a posunování ponožky. Funkčnost zvyšuje podíl
coolmaxového vlákna pro odvod potu a zesílení v oblasti paty a prstů,
které zabraňuje otlakům.

Accessories

MALGA

MADE In

EUROPE

MATERIAL
Main: 32 % Polyamide + 30 % Cotton + 16 % Polyester (Coolmax)
+ 12 % Polypropylene + 10 % Polyurethane (Elastan)
Weight: 60 g
Sizes: 35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

stone

emerald

palisander

Style: unisex

MADE In

EUROPE

ASPEN
Vysoké lyžařské ponožky. Technický zimní model s vysokým podílem
vlny od švýcarské značky Schoeller. Díky multisložkové přízi ponožka
perfektně izoluje, zárověň je vysoce oděrudolná a rychle schne. Pro
omezení zápachu, je materiál ošetřen ionty stříbra. Samozřejmostí je
vyztužení namáhaných částí - pata, prsty a holeň.
MATERIAL
Main: 54 % Merino Wool + 17 % Polyamide + 14 % Polypropylene +
10 % Polyurethane (Elastan) + 5 % Cotton
Weight: 119 g
Sizes: 35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

anthracite

Style: unisex
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BELT BASIC

MADE In

EUROPE

Univerzální popruhový opasek s moderní kovovou sponou.
MATERIAL
Main: 100 % Polyamide
Weight: 40 g
Sizes: uni
Style: unisex

black

BELT

MADE In

EUROPE

Pevný popruhový opasek s vytkanými motivy a kovovou
pevnostní přezkou.
MATERIAL
Main: 100 % Polyamide
Weight: 106 g
Sizes: uni
Style: unisex

100

black

Accessories

HOOK
Velmi pohodlný pružný univerzální popruhový opasek
s elegantní kovovou sponou. Dodáváme v dárkové papírové
krabičce.
MATERIAL
Main: 70% Polypropylene, 10% PES, 20% latex
Weight: 100 g
Sizes: uni
Style: unisex
black

BRACES D.A.

MADE In

EUROPE

Suchými zipy regulovatelné šle určené pro kalhoty Direct
Alpine s integrovanými poutky. Poutka na kalhotách jsou
umístěna tak, aby při jejich vrstvení stačilo provléknout všemi
poutky jen jedny šle.
MATERIAL
Main: 97 % Polyester + 3 % Polyurethane (Elastan)
Weight: 70 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: unisex

black
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Certiﬁkát GOTS

Certiﬁkát GOTS (Global Organic Textile Standard) je certiﬁkační systém,
který zahrnuje přísné ekologické normy pro pěstování biobavlny, ale
také základní sociální a ekonomické podmínky pro zaměstnance, a je
tedy zárukou podmínek Fair Trade. Systém GOTS zahrnuje jak samotné
pěstování bavlny, tak i celý proces jejího zpracování až do podoby
ﬁnálního materiálu.

Coolmax®

Coolmax® je technicky vysoce vyspělý materiál speciálně vyvinutý,
aby odváděl pot uživatele a zvyšoval tak pohodlí nošení. Pleteniny
Coolmax® jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaných polyesterových
vláken ADVANSA se zvětšenou povrchovou plochou. Toto speciální
vlákno se čtyřmi nebo šesti kanálky vyváří velmi efektivní transportní
systém, který pohlcuje tělesnou vlhkost a transportuje ji do horních
vrstev tkaniny. Ideální jako prádlo pro horké letní dny či náročnější
outdoorové aktivity. Velmi efektivní je jeho využití jako vnitřní kontaktní
vrstvy i u lehkých softshellových materiálů, zpříjemňuje tak pocit
uživatele při nošení a zvyšuje funkčnost daného oblečení.

Cordura®

CORDURA® je trvanlivý, univerzální a spolehlivý materiál vyrobený
technologií velmi pevných vláken. Je velmi odolný vůči mechanickému
namáhání, oděru, a z něj vyrobené oblečení má výbornou mechanickou
odolnost a velmi dlouhou životnost.

Dermizax™

Příze Dermizax™ je na dotek měkčí, jemnější a hladší než bavlna
a syntetické příze. Schne dvakrát rychleji, a umožňuje tak udržet
optimální mikroklima mezi výrobkem a pokožkou. K pokožce se chová
šetrně a brán jejímu zapocení a zapaření. Díky unikátní patentované
co-polymerové technologii výroby získávají výrobky z příze Dermizax™
zcela nové kvalitativní a estetické vlastnosti.

DuPont Sorona – Espol Vlákno Sorona® je vyrobené z obnovitelných organických surovin.
Tkanina obsahuje 37 hmotnostních % materiálu obnovitelného
rostlinného původu. Látky z vláken Sorona® jsou velmi měkké, pevné
a rychleschnoucí. Oblečení z tohoto materiálu je příjemné na nošení,
elastické, pohodlné a zároveň vysoce odolné vůči mechanickému
namáhání a oděru.
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Dynamic softshell

2 nebo 3 vrstvý laminát s dokonalou propustností. Tento materiál
byl vyvinut se zvláštním důrazem na propustnost pro vodní páru,
nízkou váhu a dostatečnou ochranu proti větru a vodě. Lehký
splývavý laminát s vnitřní izolační vlněnou vrstvou. Uživateli zajišťuje
vynikající komfort a odvětrávání i při náročnější outdoorové aktivitě
a zároveň zabezpečuje skvělou ochranu proti větru. 3 vrstvá varianta
s membránou zajišťuje i dostatečnou voděodolnost.

Envilon

Materiál obsahuje 60% Nylonu, který je získáván recyklací starých
rybářských sítí. Zároveň je při výrobním procesu ušetřeno 30% energie
a vody. Celý výrobní cyklus látky je tak velmi šetrný k životnímu
prostředí, a zároveň dochází k odběru odpadu z velmi znečištěných
moří.

Gelanots

Měkký a elastický hardshell s tenkou neporézní hydroﬁlní membránou.
Přesto se vyznačuje vynikající voděodolností, větruodolností a výbornou
prodyšností. Membrána Gelanots umožňuje vysoký uživatelský komfort
během i těch nejtěžších outdoorových aktivit. Vyrábí Toyota Tsusho
(Japonsko).

Gelanots HB

Extrémně tenká neporézní hydroﬁlní membrána (12–15 micronů) se
vyznačuje vynikající voděodolností a zároveň extrémní prodyšností.
Díky těmto vlastnostem Gelanots HB udržuje optimální tělesnou teplotu
a komfort uvnitř oděvu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Prodyšnost
až 39.000 g/m2/24h. Vyrábí Toyota Tsusho (Japonsko).

Hybridní systém

Využití kombinace různých druhů funkčních materiálů a jejich unikátních
vlastností pro maximální funkčnost celku. Například použití izolačních
materiálů pro vysoký tepelný komfort s prodyšnými díly pro rychlý
transport vodních par od těla. Například u produktů CASCADE PLUS, ALPHA
ACTIVE.

OekoTex Standart 100
Mezinárodní testovací a certiﬁkační systém zaměřený na ekologickou
výrobu textilií. Zkušební kritéria a metody jsou standardizované
a zahrnují například zjišťování Ph hodnot, obsah formaldehydu, různých
karcinogenních látek, alergenů atd. Pokud konkrétní látka projde
souborem testování, je možné po dobu 1 roku používat k této látce symbol
Oeko tex 100.
Pertex Quantum®

Je nejlehčí materiál vyráběný značkou Pertex s opravdu muší váhou
kolem 30 g/m2. Používají nitě nejlepší kvality s maximálním počtem
vláken. Pertex Quantum®vykazuje nejlepší hodnoty v poměru pevnost /
hmotnost.

Pertex® Quantum Air

Více otevřeně tkaná struktura materiálu Quantum Air umožňuje
proudění vzduchu přes látku zajišťuje rovnováhu mezi odolností proti
větru a prodyšností. Pomáhá regulovat tělesné teplo a udržuje pohodlí
po delší dobu. Výrobky z Pertex® Quantum Air jsou ideální pro intenzivní
horské aktivity. Trvalá vodoodpudivá povrchová úprava (DWR) zajišťuje
ochranu proti lehkému dešti a sněhu. Vykazuje nejlepší hodnoty v poměru
pevnost / hmotnost.

Pertex Shield®

Poskytuje jedinečnou ochranu proti větru a dešti v kombinaci s vynikající
prodyšností. Jedná se o 3 vrstvý elastický softshell s hydroﬁlní neporézní
membránou. Vrchní vrstvu tvoří odolná tkanina ze směsi PES+PAD, spodní
vrstvou je jemný polysester. Díky unikátní metodě laminace materiál
vykazuje vynikající voděodolnost a zároveň excelentní paropropustnost.

Polartec® Alpha®

Syntetická izolace, která nabízí kombinaci lehké tepelné ochrany
a perfektní prodyšnosti. Polartec Alpha izolace je velmi odolná a má
stabilnější konstrukci než jiné syntetické izolace, vnitřní strana napomáhá
svou stavbou rychlému odvodu vlhkosti od těla. To umožňuje produkty
z Polartec Alpha využít pro širším spektrum outdoorových činností než by
dovolovala klasická izolace.

Polartec® Power Stretch Pro® Látky Polartec® Power Stretch® Pro se dokonale přizpůsobují
tvaru těla svojí nadprůměrnou strečovostí, ve 4 směrech. Materiály jsou
velmi pohodlné, s vynikajícími termoizolačními schopnostmi a skvělou
prodyšností. Řada z nich má patentované složení se dvěma různými
povrchy jedinečných vlastností: trvanlivá, hladká vnější vrstva je odolná
proti větru a oděru, zatímco měkká vnitřní izolační vrstva uchovává tělo
v suchu, teple a pohodlí odváděním vlhkosti. Ideální celoroční nebo zimní
izolační vrstva, velmi komfortní, s velmi dobrou odolností a životností.
Polartec® Thermall Pro® Momentálně technicky nejdokonalejší, odlehčený, prodyšný materiál.
100% polyesterové složení je mimořádně trvanlivé a rychle schne. Na rozdíl
od běžných vrstvených tkanin si i po opakovaném praní udrží svou izolační
schopnost a nežmolkuje. Materiál Polartec® Thermal Pro® udržuje lidské
tělo v teple a pohodlí v různorodých podmínkách.

Tecnostretch

Pontetorto Tecnostretch je materiál s vynikající elasticitou a prodyšností.
Zabezpečující ochranu proti chladu jako vnější nebo druhá vrstva oblečení.
Hladká vnější vrstva je dobře odolná proti větru a zabraňuje oděru, zatímco
izolační vnitřní vrstva uchovává tělo v suchu, teple a pohodlí odváděním
vlhkosti. Ideální celoroční nebo zimní vnitřní vrstva, velmi pohodlná a s dobrou
odolností a životností. Ideální volba pro pulovery či bundy na jakékoli
outdoorové aktivity nebo každodenní běžné nošení.

Thermolite®

Materiál Thermolite® je vynikající a lehký termoizolační materiál. Nebo jako
vnitřní vrstva kombinované textilie, která napomáhá ochraně proti chladu. Své
skvělé vlastnosti si zachovává, i když je vlhká. Principielně je o pleteniny nebo
softshelly z dutých vláken ADVANSA, jejichž vzduchem naplněná vnitřní dutina
zvyšuje izolační schopnosti materiálu. Výrobky z Thermolite jsou pohodlné
a lehká, zvyšují ochranu proti chladu jak za běžných podmínek, tak v mokru
a umožňují přitom uživateli dokonalou volnost pohybu.

Thindown™ Fabric

Světový unikát - péřová látka, která umožňuje pracovat s peřím, jako se
standardní látkou. Látka je vyrobena z RDS kachního peří zbaveného brk,
které je chemicky ﬁxováno (15% Polyester) mezi dvě tenké vrstvy netkané
textilie. Tento materiál je považován za nejteplejší izolaci ve vztahu
k hmotnosti a objemu. Péřová látka bezvadně dýchá, odvádí vlhkost a udržuje
tělesný komfort. Díky rovnoměrnému rozložení peří a jeho ﬁxaci nedochází
k sesypávání peří a tvorbě studených míst, při zvlhnutí se neslepuje tudíž
hřeje, snadná údržba praním (oproti standardnímu peří vydrží bez změny
minimálně 30 pracích cyklů). Konstrukce péřové látky odstraňuje problém
s migraci peří skrz vrchní či spodní látku. Materiál má certiﬁkaci Oekotex.

Polartec® Wind ProTm Wind ProTM je pletenina s těsnou konstrukcí zajišťující odolnost proti
větru, přičemž je zachována dobrá prodyšnost. Tato silnější počesaná
pletenina (ﬂeece) byla vytvořena pro využití i v nejnáročnějších
podmínkách.
Primaloft® Gold

Primaloft® Silver

PrimaLoft® Gold je velmi účinná mikrovlákenná izolace s nejlepší
sbalitelností na trhu. Skvěle chrání proti zimě, je nesmáčivá, izolační
vlastnosti si uchovává i vlhká. Díky své opravdu výjimečně dobré
stlačitelnosti umožňuje snadné kompresní sbalení do minimálního
objemu. Snadná a nenáročná údržba i běžným šetrným praním. Oblečení
z PrimaLoft® Gold je prostě izolační jistota v horách i ve městě, je teplé,
příjemné, sbalitelné a lehké. Špička mezi izolačními materiály díky kombinaci
izolačních vlastností a současné sbalitelnosti do minimálního objemu.
PrimaLoft® Silver je známá mikrovlákenná izolace která zajišťuje výbornou
ochranu proti chladu. Je přitom velmi lehká, nesmáčivá, velmi odolná proti
vodě a dobře stlačitelná. Velmi snadná a nenáročná údržba i běžným
šetrným praním. Izolační vlastnosti tkaniny PrimaLoft® Silver uchovávají
tělo v teple, suchu a pohodlí i za extrémních podmínek.

Richter by Südwolle 100% merino vlna z nejkvalitnějších přízí dodávaných ﬁrmou Südwolle
Group. Merino vlna má díky unikátní struktuře vláken výjimečnou hřejivost,
antibakteriální schopnost a schopnost rychlého zahřátí absorbované
vlhkosti. Všechny tyto jedinečné schopnosti dodávají výrobkům z merino
vlny jedinečné funkční vlastnosti a vynikající uživatelský komfort.
Swing cool

Měkká a pohodlná tkanina. Příjemně chladivá na dotek a pohlcující tělesnou
vlhkost. Vysoká trvanlivost - její komfortní vlastnosti zůstanou zachovány
i po řadě vyprání.

Materials

Polartec® Power GridTm Power GridTM je patentovaná pletenina s konstrukcí zvyšující
tepelněizolační vlastnosti a prodyšnost a zároveň snižující hmotnost
pleteniny. Použitý geometrický vzor zlepšuje kompresní vlastnosti
pleteniny a propůjčuje jí technický styl. Pletenina Power GridTM má
minimalistický design, který maximalizuje její výkon.

Thindown™ + Sorona®
Světově první péřová tkanina s vláknem Sorona® s vynikajícími
termoregulačními vlastnostmi. Patentovaný proces kombinuje prachové peří
s vlákny Sorona®.
neVeR oUT oF STock

Modely, u kterých můžete počítat se skladovou dostupností
ve standardních velikostech během celé hlavní prodejní sezóny. Stav skladu
je stále monitorován a dojde-li z nestandardních a neočekávatelných příčin
k vyprodání některé z velikostí, je připravena operativní dovýroba s dodací
lhůtou přibližně jednoho měsíce od Vaší objednávky. Po sezóně, v období
případných posezónních výprodejů, již ale plnou dostupnost ve všech
velikostech není možné garantovat.

Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů je v Direct Alpine vyvíjet nové produkty, aby jejich výroba
co nejméně zatížila životní prostředí. Jednou z těchto nových cest je využití procesu recyklace.
Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž
životního prostředí. Produkty, na kterých je využit proces recyklace jsou označeny těmito logy:

Material
Hlavní textilie oděvu jsou vyrobeny
z recyklovaného materiálu.

Insulation
Izolační náplň je vyrobena
z recyklovaného materiálu.

Material & Insulation
Hlavní textilie oděvu a izolační náplň jsou
vyrobeny z recyklovaného materiálu.

BLUESIGN představuje vizi o odpovědné a trvale udržitelné výrobě textilních spotřebních výrobků.
BLUESIGN je systém, který poskytuje bezpečnější a udržitelnější prostředí pro práci i pro život.
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Promo materials

ﬂag 4 m

marker EU

ﬂag 2 m

cardboard screen (50 x 100 cm)

lunghta ﬂag

cardboard screen (21 x 29 cm)

sticker logo (6 x 2,5 cm)

marker CZ

Direct Alpine velikostní tabulka
pánské – bundy, pulovry

sticker skitour
(8 cm)

door sticker
„territory“ - big
(15 x 15 cm)

výška
rukáv – délka paže

dámské – bundy, pulovry

XS
S
m
40–42 44–46 48–50

l
52–54

Xl
XXl
XXXl
56–58 60–62 64–68

168–174

172–178

176–182

180–186 184–190 188–192 188–192

73

76

79

82

85

88

sticker climber
(8 cm)

l
46–48

Xl
50–52

157–163

161–167

165–171

169–175

173–179

68

71

74

77

80

93

96

100

104

108

88

91

95

99

103

93

96

100

104

108

112

116

obvod boků

obvod hrudi

89

92

96

100

104

108

112

obvod hrudi

dámské – kalhoty

XS
40–42

S
44–46

m
48–50

l
52–54

Xl
56–58

XXl
60–62

168–174

172–178

176–182

180–186

184–190

188–192

vnitřní délka kalhot

79

81

84

87

90

92

vnitřní délka kalhot

obvod pasu

75

78

82

86

90

94

obvod boků

93

96

100

104

108

112

džínová vel. (přibližná)

30

31

32

34

35

37

rukavice

XS

S

m

l

Xl

34–36

38–40

42–44

46–48

50–52

157–163

161–167

165–171

169–175

173–179

77

80

83

86

89

obvod pasu

67

70

74

78

82

obvod boků

93

96

100

104

108

džínová vel. (přibližná)

26

28

29

31

32

výška

Verze SHORT: délka kalhoty M -4 cm, L -6 cm, XL -8 cm
Tolerance +/- 1 cm

Verze SHORT: délka kalhoty M/L -4 cm, XL -6 cm, XXL -8 cm
Verze LONG: délka kalhoty M/L +6 cm, XL +4 cm, XXL +4 cm
Tolerance +/- 1 cm
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m
42–44

rukáv – délka paže

obvod boků

výška

S
38–40

88
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100% FUNKČNÍ OBLEČENÍ
100% POZÁRUČNÍ SERVIS
90% VYROBENO V ČR

www.directalpine.com
facebook.com
instagram.com

/directalpine- CZ
/directalpine.eu - DE
/directalpinecz

Kateřinská 138, Liberec 17
Czech Republic (EU)
Barvy produktů v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev.
Váha produktů je orientační.
Veškeré informace uvedené v katalogu jsou ověřeny k datu tisku.
Vytisknuto na recyklovaný papír a vyrobeno v Evropě.
Foto: Jiří “Bóša” Bošek, Zdeněk “Háček” Hák, Radek “Zoban” Lienerth,
Pavel “Důša” Dušek
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