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KOLEKCE LÉTO 2019 – ÚVOD
„Změna je život“
Zima je za námi a ta, kromě parádních zimních zážitků v horách, přinesla i změnu k nám do firmy
Direct Alpine v horském údolí u Liberce. Během zimy totiž došlo k dlouho připravované změně na postu
jednatele, protože se Radek rozhodl, že se chce věnovat více vývoji samotnému než vedení firmy.
Když mě Radek oslovil, jestli bych nechtěl nastoupit do Direct Alpine na jeho pozici, byl jsem v duchu
rozhodnutý téměř okamžitě. Když se na věc dívám s odstupem, opět se mi potvrdilo, že pokud člověk někde
v pozadí své mysli o něčem sní, řízení osudu ho k cíli dříve nebo později dovede.
Radka znám totiž hodně dlouho, ještě z časů před 20 lety, kdy firma
Direct Alpine začínala, a od té doby jsme spolu podnikli i pár výletů
do hor. Z nich bych zmínil ten, který se nám nejvíce zapsal
do paměti – West Buttress na Denali. Tady Radek tehdy testoval
prototyp bundy Guide v provedení anorak.
Vždy jsem fandil jeho nadšení pro každý, byť sebemenší
detail oblečení. Jeho dětská radost z každého nového
produktu upevňovala mé rozhodnutí používat výrobky od něj.
Zpovzdálí jsem s radostí sledoval, jak se mu daří.
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Radek Novacek, founder & designer,
Mt. McKinley

Zde bych se s Vámi rád podělil o jeden příběh.
Při svém působení v USA zhruba před 10 lety jsem o jednom
zimním víkendu vyrazil na dvoudenní trek podél břehu
Lake Superior na hranicích s Kanadou. V zimě tam moc lidí
nepotkáte, a tak jsem byl překvapen, když jsem po celodenním
toulání potkal dvojici turistů.
Mé překvapení bylo ještě větší, když jsme se spolu začali bavit.
Pár byl totiž celý oblečený ve věcech od Direct Alpine. Během
rozhovoru jsem se dozvěděl, že je to pár Čechů žijících ve Státech
již desítky let. Přestože jsou americké outdoorové trhy silně ovlivněny
místními značkami, tento pár se rozhodl pro český výrobek. A navíc výrobek
od firmy mého kamaráda sídlící v mém rodném městě.
Byl jsem tehdy moc hrdý. Během našeho setkání mi pár vyprávěl, jak jsou spokojeni a že je mrzí, že firma
není zastoupena v USA. A já si tehdy uvědomil, jaký skok Radek a jeho tým udělali...
Z lokální dílničky na úroveň firmy vyrábějící oblečení, které je k vidění i daleko za hranicemi České republiky.
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Petr „Špek“ Slanina,
D.A. Test Team

Tím se dostávám zpět do současnosti, resp. k budoucnosti.
Nabídku práce pro Direct Alpine jsem přijal ze dvou důvodů.
První – pracovat v oboru, který je i mým koníčkem, s lidmi,
které znám ze skal a z hor.
Druhý – přispět k rozvoji značky Direct Alpine, abych mohl
potkávat lidi v našich super věcech stále častěji a na co
nejvzdálenějších místech.
Chci, aby naše značka maximálně využila svůj potenciál.
Abyste s ní Vy, naši zákazníci, rostli a byli úspěšní. Upřímně
věřím, že Vás s námi čeká výrazný posun kupředu.
Budeme se více věnovat barevnému sladění kolekce.
Budeme se soustředit na vyšší podporu prodeje. Budeme
maximalizovat svou obchodní a marketingovou aktivitu jak
na stávajících, tak na nových trzích a teritoriích.

Jiri Doubrava,
Direct Alpine - CEO

Zkrátka půjdeme cestou, která je pro nás typická.
Nekompromisně, přímo na vrchol nejen v kvalitě výrobků, ale
i v ucelenosti kolekce a v oblasti prodeje. Už teď se můžete
těšit na posun v dalších sezónách.
Ale hlavně: užijte si krásné léto v přírodě.
Doufám, že průvodcem Vašich zážitků bude i něco z naší nové
kolekce Direct Alpine.
Přeji Vám mnoho zážitků při plnění svých snů ve skalách,
v horách a vůbec tam, kam Vás to táhne. A doufám, že na sebe
někde narazíme.
Váš Jiří Doubrava
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Pro náročné aktivity v horských podmínkách,
pro expediční nasazení a další extrémní akce je určena řada
technických modelů Mountain Top Serie. Při vývoji tohoto oblečení
klademe důraz na maximální účelnost, pohybový komfort
a ochranu uživatele.
Používáme nejnovější technologie a špičkové komponenty,
pečlivě vybíráme inteligentní multifunkční materiály, které
i při relativně nízkých hmotnostech garantují vynikající vlastnosti
a parametry. Maximální pozornost věnujeme celkovému zpracování
modelů a jejich střihů.
Charakteristickými rysy této řady jsou technický design, funkční
doplňky, detaily pro dané použití a praktická barevnost.
Produkty Mountain Top Serie představují pro naše zákazníky jejich
jistotu v horách, na expedicích, na skalách i v běžném outdooru.
Vědí, že se na ně vždy mohou spolehnout!
Řada Mountain Top Serie reprezentuje tradiční hodnoty značky
DIRECT ALPINE - nekompromisní kvalitu, funkčnost a spolehlivost.
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guide

Pevná kapuce s vícesměrným regulováním;
možnost přetažení přes přilbu.

Špičková svrchní ochranná bunda pro nejnáročnější
nasazení. Guide je ideální bunda pro horolezectví,
skialpinismus, treking. Minimální hmotnost a zároveň
odolnost klasického hardshellu. Kombinace odolných
materiálů s minimální váhou, přesný, anatomicky padnoucí
střih, řada technických detailů a použití moderních
technologií z ní dělá ideální funkční záložní bundu, která
nikdy nezklame. Jistota, komfort a ochrana proti nepřízni
počasí během všech tvých dobrodružství v přírodě.

Kostěný centrální zip se dvěma
protisměrnými jezdci s vnitřní
ochrannou légou.

Zvýšený přední díl límce pro ochranu obličeje, odvětrávací
otvory; asymetrický centrální zip nezasahuje do obličeje;
možnost zajištění (magnety) rozepnutého klínu do vnitřku
kapuce. Zesílení v oblasti krku.

Vynikající prodyšnost
použitého materiálu.
Vpředu velká měchová kapsa; jedna vnitřní zipová
kapsa; doplňková kapsa na rukávu s prostorem
pro odrážeč signálu Recco.

Odvětrávací otvory v bocích, dobře dosažitelné i s batohem;
zipy protažené do předního dílu umožňující dostupnost
kapes spodních vrstev.

Zadní díl v pase pružně stažen
(lepší přilnavost k zádům).

Tvarovaný přední spodní okraj pro pohodlné zvedání
nohou; výrazně prodloužený zadní díl. Anatomicky
tvarované rukávy se zesílenými okraji; regulace
spodního tvarovaného obvodu rukávu.

• Testují a používají členové
Asociácie horských záchranárov.

black / anthracite

red / anthracite

blue / anthr. / gold

blue / blue / gold

material:
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Base: Hardshell 3-layer laminated GELANOTS HB - Made by Toyota Tsusho (Japan)
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO friendly)
2-layer - membrane: GELANOTS - 20.000 mm H2O/39.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PES
Reinforced shoulders, chest pocket, back, rims of sleeves and collar:
GELANOTS 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24 hr., DWR (PFOA free, ECO friendly)
100% sealed seams

gold / blue
weight:

green / blue
limited edition
416 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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guide lady
Špičková technická bunda GUIDE LADY je pro každou aktivní ženu
opět jasnou volbou do hor, na skialpy či náročný treking.
Hlavními přednostmi tohoto modelu jsou minimální hmotnost,
výborná sbalitelnost a zároveň solidní životnost a odolnost
klasického třívrstvého hardshellu. Vynikající parametry membrány
a podlepené švy zajišťují její nepromokavost. Přesný, anatomicky
padnoucí střih, řada technických detailů a použití moderních
technologií. To vše z ní dělá špičkovou horskou bundu i do extrémních
podmínek. Model pro aktivní ženy, které žijí outdoorem a chtějí být
v každém počasí vždy v pohodě.

Pevná kapuce s vícesměrným regulováním;
možnost přetažení přes přilbu.

Tvarovaný přední díl límce; asymetrický centrální zip
nezasahuje do obličeje; možnost zajištění (magnety)
rozepnutého klínu do vnitřku kapuce.

Centrální kostěný zip se dvěma
protisměrnými jezdci s vnitřní
ochrannou légou.

Vpředu dvě velké zipové kapsy; jedna vnitřní zipová kapsa;
doplňková kapsa na rukávu obsahující odrážeč signálu
Recco pro lavinové vyhledávače horské služby.

Možnost sbalení bundy do kapuce.
Odvětrávací otvory v bocích dobře dosažitelné i s batohem;
zipy protažené do předního dílu umožňující dostupnost
kapes spodních vrstev.
Zipy YKK.

Vynikající prodyšnost
použitého materiálu.

Prodloužený zadní díl.

Anatomicky tvarované rukávy;
regulace spodního tvarovaného
obvodu rukávu.

black

material:
Base: Hardshell 3-layer laminated GELANOTS HB - Made by Toyota Tsusho (Japan)
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO friendly)
2-layer - membrane: GELANOTS - 20.000 mm H2O/39.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PES
100% sealed seams
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red

blue
weight:

gold
340 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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midi

dru

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. Bez nutnosti rozepnutí zipu, doplněný
zajišťovacím háčkem pro připnutí
spodní části ke šněrování.

střih, design

Velmi lehká univerzální bunda určená pro veškeré horské, lezecké i jakékoli
další outdoorové aktivity. Anatomicky propracovaný střih a strečovost zaručuje
uživateli maximální pohodlí. Použitý materiál (Cordura) zabezpečuje dostatečnou
ochranu proti větru a zaručuje i mechanickou odolnost a dlouhou životnost této
bundy. Nízká hmotnost, dobrá sbalitelnost, vynikající prodyšnost. Ideální volba
pro lezce, alpinisty či outdoorové nadšence, ale i pro každodenní použití.
Pohodlný elastický pas, s poutky
na opasek, odepínací šle.

Možnost snadného sbalení
do kapuce a přichycení k sedáku
či batohu.

Poklopec s vodoodpudivým zipem se
dvěma protisměrnými jezdci.

Jedna zipová kapsa, sloužící
zároveň jako praktický transportní
vak pří sbalení kalhot.

Tvarovaný límec s navazující
jednoduchou funkční a praktickou
kapucí. Kapuce nijak neomezuje
ve výhledu či pohybu, lze výborně
použít i pod přilbu.

Asymetrický centrální zip
nezasahuje do obličeje.

Boční vodoodpudivé zipy, asymetricky
posunuté do zadních dílů (eliminace poškození),
umožňující odvětrání a především navlečení
kalhot přes boty (včetně lyžařských).

Dvě prostorné boční zipové kapsy
posunuté nahoru pro snadnou
dostupnost i se zapnutým bederním
pásem batohu, jedna praktická
hrudní kapsa.

Cordura WBL system (Wicking, Barrier,
Lightweight)  - Směsová tkanina
Coolmax® (odvod vlhkosti) + Cordura  
(oděruodolnost a pevnost), částečná
odolnost proti vodě a větru.

Spodní okraj nohavic s regulací obvodu, dostatečně
široký i přes lyžáky bez nutnosti rozepnutí zipu,
doplněný zajišťovacím háčkem pro připnutí spodní
části ke šněrování.

Prodloužený
zadní díl.
Anatomicky tvarované rukávy
ukončené elastickou lemovkou,
možnost přetažení přes zápěstí,
otvor pro palec.

Vnitřní strana kotníků zesílená
oděruvzdornou tkaninou.

Kompresně lze sbalit do vnitřní kapsy
(minimální objem a váha).

Jednoruční
stahování
tvarovaného
spodního okraje.

Testováno horským vůdcem (UIAGM) Zdeňkem Hákem
v cestě SATISFACTION - GASHERBRUM I. Háček říká:
„Kámo tyhle kalhoty mě na Gaši fakt mile překvapily!
Musel jsem hrát víc na váhu a šetřit gramy. Takže volba
zněla: MIDI. Dal jsem jim fakt záhul, ale vydržely to!!!
Upřímně, byl jsem hodně překvapenej, co vydržely a jak
dobře jsou střižený (ostatně jako všechny vaše kalhoty).
No, nějakou tu dírku od maček schytaly, to zase jo, dával
jsem jim zabrat, ale to mi zase za pár kaček opravíte jako
vždycky, že jo. MIDI byly největší pozitivní překvapení
zájezdu, co se týče výbavy. Za tyhle kalhoty velký
poděkování.“
black
greyblue / blue
blue / greyblue
				

material:

8
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Base: Hardshell 3-layer laminated DERMIZAX
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - membrane: DERMIZAX - 20.000 mm H2O / 8.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PAD
Reinforcements: Kevlar 87 % PAD + 13 % aramid (PAD)
100% sealed seams

470 g (L)

material:

sizes:

XS, S, M, L, XL, XXL

style:

unisex (REGULAR FIT)

Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.

weight:

weight:

green / blue
(limited edition)
341 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 19:13:18

cruise

cruise lady

Lehké technické kalhoty pro univerzální použití (treking, horolezectví, turistika,
kolo, město). Přesný pohodlný střih výborně pasuje a kopíruje tělo. Výjimečný
materiál (elastická Cordura) s vysokou pružností, vynikající oděruodolností
a nízkou hmotností. Finální rychleschnoucí úprava a repelence jako základní
ochrana například proti lehkému dešti. Komfortní a lehký příjemný produkt pro
univerzální nasazení během celého roku.

Lehké technické kalhoty pro univerzální použití (treking, horolezectví, turistika, kolo, město). Přesný pohodlný
střih výborně pasuje a kopíruje tělo. Výjimečný materiál (elastická Cordura) s vysokou pružností, vynikající
oděruodolností a nízkou hmotností. Finální rychleschnoucí úprava a repelence jako základní ochrana například
proti lehkému dešti. Komfortní a lehký příjemný produkt pro univerzální nasazení během celého roku.

Vyztužený pas, regulovatelný
páskem s přezkou.

Vyztužený pas, regulovatelný
páskem s přezkou.
Dvě přední a jedna zipová
boční kapsa.

Dvě přední a jedna zipová
boční kapsa.

Cordura WBL system (Wicking, Barrier,
Lightweight) - Směsová tkanina Coolmax®
(odvod vlhkosti) + Cordura (oděruodolnost
a pevnost), částečná odolnost proti vodě
a větru.

Cordura WBL system (Wicking, Barrier,
Lightweight) - Směsová tkanina Coolmax®
(odvod vlhkosti) + Cordura (oděruodolnost
a pevnost), částečná odolnost proti vodě
a větru.

Tvarovaná kolena.
Tvarovaná kolena.
Reflexní šití.

Volné jednoduché
ukončení spodního okraje
nohavic - snadnější
úprava.

Volné jednoduché ukončení spodního
okraje nohavic - snadnější úprava.

black

greyblue /
black

material:
Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.
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greyblue /
gold
weight:
sizes:

style:

blue /
greyblue

green / blue
(limited edition)

black

315 g (L)

material:

S, M, L, XL, XXL

Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.

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

men (REGULAR FIT)

black / rose

blue / rose

weight:

green / rose

280 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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cruise tech
Tyto multifunkční outdoorové kalhoty střihově vycházejí
z oblíbeného modelu CRUISE. Přesný, pohodlný střih
výborně pasuje a kopíruje tělo. Zvýšená pohyblivost
díky vsazenému krokovému klínu. Výjimečný materiál
(elastická Cordura) s vysokou pružností, vynikající
oděruodolností a nízkou hmotností je na kolenou a v zadní
části doplněn silnějším elastickým materiálem s vnitřní
coolmaxovou vrstvou. Elastický klín vsazený do spodní
části nohavice umožňuje přetažení kalhot přes mohutnější
pohorku nebo i skialpovou botu. Toto řešení zvyšuje
univerzálnost kalhot a posouvá je k celoročnímu použití.

Vyztužený pas, regulovatelný
páskem s přezkou.

Dvě přední a jedna větší zipová
stehenní kapsa.

Reflexní doplňky a šití pro noční
identifikaci.
Tvarovaná kolena.

Cordura WBL system (Wicking, Barrier, Lightweight).
Směsová tkanina Coolmax® (odvod vlhkosti)
+ Cordura (oděruodolnost a pevnost), částečná
odolnost proti vodě a větru.

Konce nohavic
s elastickým klínem.

greyblue /
black

material:
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Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.
Knees, back part: high strenght functional fabric
78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)

weight:

blue /
darkgrey

green /
blue

350 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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cruise short

cruise ¾
Designově velmi atraktivní 3/4 kalhoty pro univerzální použití
(treking, turistika, kolo, město). Moderní asymetrický design. Pohodlný
střih výborně pasuje, kopíruje tělo, zkrátka perfektně zajišťuje
komfort uživatele. Výjimečný materiál (elastická Cordura) s vysokou
pružností, vynikající oděruodolností a nízkou hmotností. Střihově
velmi propracované, lehké technické kalhoty doporučujeme jak pro
nasazení v horských podmínkách, tak pro všechny aktivity v outdooru
či každodenní nošení.

Lehké technické šortky pro univerzální použití.
Komfortní a lehký příjemný produkt pro plné nasazení
zvláště v letních horách při trekingu, horolezectví a turistice.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.
Dvě přední a jedna zipová
boční kapsa.
Vyztužený pas, regulovatelný
páskem s přezkou.
Dvě přední a jedna zipová
boční kapsa.
Kontrastní štepování kalhot.
Cordura WBL system (Wicking, Barrier,
Lightweight) - Směsová tkanina
Coolmax® (odvod vlhkosti) + Cordura
(oděruodolnost a pevnost), částečná
odolnost proti vodě a větru

Cordura WBL system (Wicking, Barrier,
Lightweight) - Směsová tkanina Coolmax®
(odvod vlhkosti) + Cordura (oděruodolnost
a pevnost), částečná odolnost proti vodě
a větru.
Praktická délka nad
kolena.

Tvarovaná kolena.
Volné, jednoduché ukončení
spodního okraje nohavic.

Volné jednoduché ukončení
spodního okraje nohavic.

greyblue /
black

greyblue /
gold

material:
Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.
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blue /
darkgrey

green / blue
(limited edition)

black

greyblue / black

245 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

Base: Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric
46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR (PFOA free, ECO Friendly)
Fabric is ceritified as bluesign® approved.

weight:

blue / black
weight:

green / blue
(limited edition)
210 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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cascade plus

cascade lady

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).

Pohodlný pas, regulovatelný
páskem s přezkou
Poklopec se dvěma
protisměrnými jezdci.

A

Dvě přední a jedna boční
kapsa, dobře dostupná
i v sedacím úvazku.

Cordura + Thermolite

C

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

C

• Doplňkové materiály:
tenká Cordura a elastický počesaný úplet.

B
D Zesílení

Funkční tkanina /
prodyšnost

D Zesílení

Cordura WBL

B

Nohavice s regulací spodního okraje,
boční krytý zip a elastický klín pro
pohodlné přetažení přes lyžáky.

Cordura WBL

Spodní okraj nohavic je možné zachytit
k botě háčkem na elastickém lanku.

• CASCADE + CASCADE LADY testují a používají
profesionální čeští horští vůdci, členové
UIAGM + Asociácia horských záchranárov:

black

darkgrey

material:
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Cordura + Thermolite

Použita technologie elastických švů.
Bezpečnostní reflexní doplňky a proužky.

Funkční tkanina /
prodyšnost

Na kolenou a spodku nohavic
praktické zesílení vysoce
oděruvzdornou tkaninou.

12

A

A - Base, Knees and back: 23 % Cordura® (PAD) + 45 % PAD + 23 % Thermolite® (PES) + 9 % PUR
B - Cordura® WBL system - 46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES),
DWR finish (PFOA free, ECO Friendly)
C - functional fabric 86 % PAD + 14 % PUR (235 g/m2)
D - Knee, ankle support: 59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR

greyblue
weight:
sizes:

red

blue

blue / green
(limited edition)

black

black / rose

red

men: 490 g (L)
lady: 400 g (M)
men: S, M, L, XL, XXL

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

lady: XS, S, M, L, XL

black: S-short, M-short, L-short, XL-short

style:

men (REGULAR FIT)
lady (REGULAR FIT)

3.5.2018 19:14:21

cascade light
Odlehčená varianta našich nejúspěšnějších funkčních kalhot
CASCADE PLUS. Oproti nim jsou ještě lehčí a prodyšnější
díky hybridní kombinaci lehkých funkčních materiálů. Jasná
volba zejména na celoroční akce v horách – skialpinismus,
horolezectví, trekking a pro většinu outdoorových aktivit.
Ve spodní časti nohavic jsou umístěny zipy a elastické klíny
umožňující přetažení kalhot přes skialpovou botu nebo
pohorku. Anatomicky přesný střih umožňuje dokonalou
volnost pohybu a poskytuje mimořádné pohodlí. Použité
tkaniny s rychleschnoucí úpravou, vysokou pružností
a funkčností zabezpečují komfort uživatele i velmi dobrou
odolnost kalhot.

Pohodlný pas, regulovatelný
páskem s přezkou.
Dvě přední a jedna větší
boční kapsa,
dobře dostupná i v sedacím
úvazku.

B
A

Cordura WBL

Oděruodolná prodyšná
tkanina
Základní směsová tkanina
doplněna z vnitřní strany
polyesterem pro odvod vlhkosti.

Použita technologie
elastických švů.

C

Doplňkové materiály – lehká Cordura
a elastický vzdušný úplet.

Funkční tkanina /
prodyšnost
Bezpečnostní reflexní
štepování pro noční
identifikaci.

D
Nohavice s možností rozšíření
spodního okraje, boční zip a elastický
klín pro pohodlné přetažení přes
obuv.

Zesílení

Spodek nohavic zesílen
oděruvzdornou tkaninou.

CASCADE PLUS
blue

black

darkgrey

greyblue

material:
A - Base, Knees and back: High strenght functional fabric 78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)
B - Cordura® WBL system - lightweight abrasion resistant fabric 46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES)
+ 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES), DWR (PFOA free, ECO Friendly)
C - functional fabric 100% PES, 190 g/m2
D - Ankle support - 100% PAD
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red
weight:

blue

blue / green
(limited edition)

355 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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furry

furry lady

Celoroční funkční triko z velmi lehkého kvalitního 100% merino
úpletu. Osvědčený 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.

Nové 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.

Pohodlný, anatomický střih.

Elastické švy.

Raglánové rukávy.

Efektní grafika
vyjadřující příslušnost
k Mountain top sérii.
Pohodlný, anatomický střih.

Ploché, elastické švy.

100% přírodní materiál.

Boční panely z jednoho dílu
pro vyšší pohyblivost paží.

Efektní dámský potisk.

100% přírodní materiál.

black
black
petrol / black
petrol
blue / anthracite
      (logo)                                    (brand)                                 (brand)                                (brand)                                 (activity)

material:
100% Merino Wool (Sudwolle):
150 g/m2, special anti-twisting yarn, 18 µm

14
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black / anthracite

148 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

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

weight:

black / red

petrol

rose

weight:

118 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL,

style:

lady (REGULAR FIT)

3.5.2018 19:14:45

Pro nejširší outdoorovou veřejnost vyvíjíme již mnoho sezón produkty řady
Outdoor Active. Jde o spolehlivé modely pro každodenní outdoorové akce.
Díky kvalitním materiálům a pečlivému zpracování mohou být ale nasazeny
i v těžších podmínkách.
Ležérní a velmi pohodlné střihy a samozřejmě také použití kvalitních funkčních
materiálů garantují zákazníkovi výborný komfort jak v běžném outdooru, tak při
každodenním nošení.
Velkou pozornost věnujeme zpracování střihů i všech detailů.
Společným znakem modelů této řady je vynikající poměr cenové dostupnosti
a užitné hodnoty.
Modely Outdoor Active Serie se vyznačují nápaditým, kreativním designem
s technickými prvky a propracovanými detaily. Barevnost i detaily vycházejí
z aktuálních trendů.
I u této série naši zákazníci vždy oceňují typické přednosti produktů značky
DIRECT ALPINE, a to především ryzí účelnost, kvalitu a perfektní zpracování.

S-19-Outdoor-nove popisky-finalni.indd 15
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talung
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. Zesílené panely na ramenou a na bocích pro zvýšenou ochranu proti
mechanickému poškození. 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.

Pevná kapuce s regulováním.

Odvětrávací otvory v zadní
části rukávů dobře dosažitelné
i s batohem.

Snadno přístupné boční
kapsy, jedna prostorná
hrudní kapsa.

Zadní díl v pase pružně stažen
(lepší přilnavost k zádům).

Anatomicky tvarované
rukávy, regulace spodního
tvarovaného obvodu rukávu.

Prodloužený
zadní díl.

black

material:

16
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Base: Hardshell 3-layer laminated DERMIZAX
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - membrane: DERMIZAX - 20.000 mm H2O / 8.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PAD
Reinforced shoulders, chest pocket and back:
GELANOTS 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24 hr., DWR (PFOA free, ECO friendly)
100% sealed seams

weight:

petrol
386 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 18:57:28

talung lady

TALUNG
black

Novinka v naší kolekci! Dámská verze velice dobře přijatého 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.

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.

Jednoruční stahování
spodního okraje bundy.

black

material:
Base: Hardshell 3-layer laminated DERMIZAX
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - membrane: DERMIZAX - 20.000 mm H2O / 8.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PAD
100% sealed seams
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weight:

petrol
318 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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cliff

spike

Outdoorová letní bunda z lehkého větruodolného softshellu.
Pohodlný strečový materiál dostatečně odolný proti větru, s dobrou
mechanickou odolností a vysokou prodyšností. Velice pohodlný střih
předurčuje bundu pro nejširší použití při outdoorových
i volnočasových aktivitách. Využijete na turistiku, trekking, via ferraty,
kolo, ale i pro každodenní civilní nošení.

Novinka! Lehká a skvěle sbalitelná vesta Spike je nezbytným partnerem
pro jakéhokoliv sportovce, turistu či cestovatele. Léty prověřený elastický
materiál Swing Cool ochrání střed těla proti větru a zároveň ho díky vysoké
prodyšnosti udržuje v suchu. Přesně padnoucí střih vesty s elastickými díly
v podpaží se přizpůsobí spodním vrstvám oblečení a neomezuje v pohybu.
Vestu Spike využijete na všechny aerobní aktivity v průběhu celého roku –
kolo, in-line brusle, běh, turistika, lezení, ale i skialpy a běžky.

Límec s regulací obvodu.

Límec z příjemného
elastického materiálu.

Elasticky lemované
průramky.

Dvě boční zipové kapsy,
jedna hrudní.

Pružný a prodyšný materiál
v podpaží.

Reflexní šití u hrudní kapsy
a v bocích.

Dvě hlavní zipové kapsy,
jedna zipová hrudní.

Anatomicky tvarovaný
spodní okraj.

black / anthracite

material:
Abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR

18
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red / anthracite
weight:

Jednoruční stahování
spodního okraje.

petrol / black
335 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

anthracite / black

material:
Base: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Armpit panels: functional fabric
100% PES, 190 g/m2

petrol

red
weight:

green / petrol
230 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 18:57:49

badile

badile lady

Oblíbené kalhoty pro celoroční použití. 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 je
eliminováno jejich případné poškození. Dlouhodobě nejprodávanější technické kalhoty Direct Alpine, velmi oblíbené a osvědčené, našimi zákazníky jsou velmi pěkně nazývány „druhá kůže“.

Částečně elastický pas,
regulovatelný páskem
s přezkou.

Použita technologie
elastických švů.

Dvě přední a jedna boční kapsa,
dobře dostupné i se sedacím
úvazkem.

Základní směsová tkanina
doplněna vláknem Coolmax®
(odvod vlhkosti).

Částečně elastický pas,
regulovatelný páskem
s přezkou.
Použita technologie
elastických švů.

Dvě přední a jedna boční kapsa,
dobře dostupné i se sedacím
úvazkem.

Základní směsová tkanina
doplněna vláknem Coolmax®
(odvod vlhkosti).
Tvarovaná kolena a sed
z oděruodolné tkaniny Cordura®.

Tvarovaná kolena a sed
z oděruodolné tkaniny Cordura®.

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

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

• BADILE + BADILE LADY používají horské služby:

black /
black

material:
Base: high strenght functional fabric
78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)
Knees, back parts: abrasion resistant fabric
23 % Cordura® (PAD) + 45 % PAD + 23 % PES + 9 % PUR
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weight:
sizes:

darkgrey /
black

red /
black

485 g (L)
S, M, L, XL, XXL
darkgrey / black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short

style:

men (REGULAR FIT)

black /
black

material:
Base: high strenght functional fabric
78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)
Knees, back parts: abrasion resistant fabric
23 % Cordura® (PAD) + 45 % PAD + 23 % PES + 9 % PUR

weight:

darkgrey /
black

red /
black

390 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

19
3.5.2018 18:57:59

gavia

eira lady
Nezbytná součást šatníku každé aktivní ženy. Lehká dámská mikina, která
je skvěle využitelná po celý rok. Vyrobena z měkkého, funkčního, výrazně
strečového materiálu. Přiléhavý, přesný, prodloužený střih. Skvělý model
pro všechny zákaznice, které potřebují jednoduchou univerzální bundu nebo
mikinu pro celoroční použití. Příjemná lehká bunda na běžné nošení, veškeré
outdoorové aktivity i náročnější nasazení v horách. Atraktivní design s
asymetrickým barevným členěním.

Univerzální sportovní bunda pro zvýšení tepelného komfortu, vhodná jako druhá
vrstva. Měkký, výrazně strečový materiál. Přiléhavý, anatomicky přesný střih
neomezuje pohyb. Atraktivní design s asymetrickým barevným členěním. Ideální
a univerzální bunda pro celoroční použití, vhodná jak na běžné nošení,
tak pro veškeré outdoorové aktivity i náročnější akce v horách.

Kapuce součástí límce.
Vyšší, přiléhavý límec.

Ploché, elastické švy.

Ploché, elastické švy.

Anatomické boční díly
umožňují zvýšenou
pohyblivost paží.
Dvě přední zipové kapsy, hrudní
kapsa na zip.

Anatomicky
tvarované boky.

Dvě boční kapsy.

Tvarovaný, vzadu prodloužený
spodní okraj.

black

Prodloužený zadní díl.

black / petrol

petrol / blue

material:
Tecnostretch™ (Pontetorto) highly stretch fabric with quick drying,
Wicking Finish™ 88 % PES + 12 % elastan (PUR)
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petrol / green
weight:

petrol / gold
375 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

black / black

blue / petrol

rose / petrol

material:
Tecnostretch™ (Pontetorto) highly stretch fabric with quick drying,
Wicking Finish™ 88 % PES + 12 % elastan (PUR)

rose / green
weight:

gold / rose
301 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (SPORT FIT)

3.5.2018 18:58:11

tonale
Pulovr pro zvýšení tepelného komfortu.
Vhodný jako druhá vrstva. Měkký, výrazně
strečový materiál. Přiléhavý, anatomicky
přesný střih neomezuje pohyb. Atraktivní
design s asymetrickým barevným členěním.

Vyšší, přiléhavý límec.

Ploché, elastické švy.

Hrudní dostatečně velká zipová
kapsa.

Anatomické rukávy.

Tvarovaný, vzadu prodloužený
spodní okraj.

• Pullover TONALE používá
HS České republiky.

black

blue / petrol

material:
Tecnostretch™ (Pontetorto) highly stretch fabric with quick drying,
Wicking Finish™ 88 % PES + 12 % elastan (PUR)
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green / petrol
weight:

gold / petrol

311 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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mountainer

design

Legendární kalhoty v novém, vylepšeném provedení a designu.
Společně s kalhotami PATROL jde o dlouhodobě nejprodávanější
a našimi zákazníky nejlépe hodnocené kalhoty Direct Alpine. Pevné,
velmi odolné a pohodlné kalhoty s technickými doplňky. Použitý
strečový materiál zabezpečuje komfort nošení. Ideální univerzální
kalhoty pro nejširší spektrum outdoorových aktivit i běžné nošení.
Skvělý poměr komfortu, velmi dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči
ceně. Maximální hodnota za dobrou cenu, kalhoty na dlouhá léta.

mountainer tech
Na základě dlouhodobého úspěchu kalhot Mountainer dále rozšiřujeme
nejprodávanější řadu našich kalhot Mountainer o další tolik poptávaný model. 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 použité doplňkové materiály zaručují 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.

Poutka pro připnutí šlí.

Pas částečně do gumy
s regulovatelným opaskem.

Poutka pro připnutí šlí.

Pas částečně do gumy
s regulovatelným opaskem.

Poklopec se dvěma
protisměrnými zipy.
Dvě zipové kapsy a jedna
doplňková zipová kapsa na
stehně.

Dvě zipové kapsy, jedna
doplňková zipová kapsa na
stehně, jednochuchá boční.
Vyztužení kolen, zadního sedu
a spodního vnitřního okraje
nohavic (Cordura).

Anatomicky
tvarovaná kolena.

Spodní okraj nohavic s vnitřním
klínkem, regulace šířky.

material:
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Anatomicky
tvarovaná kolena.

Vyztužení kolen, zadního sedu
a spodního vnitřního okraje
nohavic.

Spodní okraj nohavic s vnitřním
klínkem, regulace šířky.

black /
black

Base: abrasion resistant fabric
60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly),
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced
ingredients by weight
Reinforcements (knees, back, bottom rims):
Cordura® 100% PAD, DWR (PFOA free, ECO friendly)

Poklopec se dvěma
protisměrnými zipy.

greyblue /
black

weight:

grey /
black

640 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

anthracite /
black

brown /
black

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

material:
Base: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Reinforcements (knees, back, bottom rims): abrasion resistant fabric
60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly), DuPontTM
Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight

black /
petrol

weight:

petrol /
greyblue

petrol /
black

green /
petrol

470 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

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

3.5.2018 18:58:30

patrol

patrol tech

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití.
Společně s kalhotami MOUNTAINER jde o dlouhodobě nejprodávanější
a našimi zákazníky nejlépe hodnocené kalhoty Direct Alpine. Pevné,
velmi odolné a pohodlné provedení s technickými doplňky. Použitý
strečový materiál zabezpečuje komfort nošení. Ideální univerzální
kalhoty pro nejširší spektrum outdoorových aktivit i běžné nošení.
Skvělý poměr komfortu, dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči ceně.
Maximální hodnota za dobrou cenu, kalhoty na dlouhá léta. Použitý
strečový materiál zvyšuje komfort nošení.

Rozšiřujeme řadu našich dlouhodobě nejoblíbenějších kalhot
PATROL doslova multifunkční variantou. Tato verze Patrolů je
výrazně posunuta směrem k techničnosti a vyšší funkčnosti.
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.

Pas částečně do gumy
s regulovatelným opaskem.

Pas částečně do gumy
s regulovatelným opaskem.

Dvě dostatečné zipové kapsy,
jedna zipová stehenní kapsa,
doplňková zajištěná zadní
kapsa.
Praktická měchová stehenní
kapsa.
Možnost rozepnutí
a odvětrání boku kalhot.

Krokový klín pro větší
pohyblivost.

Anatomicky
tvarovaná kolena.

Anatomicky
tvarovaná kolena.

Dlouhodobě nejprodávanější
kalhoty z kolekce Direct Alpine.
Zesílení vnitřní spodní části
nohavic.
Jednoduché zakončení nohavice
pro snadnější úpravu, zkrácení.

black /
black

material:
Abrasion resistant fabric 60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly),
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight

weight:
sizes:

grey /
black

petrol /
greyblue

brown /
black

481 g (L)
S, M, L, XL, XXL
greyblue / black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short

style:
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greyblue /
black

men (REGULAR FIT)

anthracite / petrol /
black
red

material:
Base: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Knees, back: Abrasion resistant fabric 60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly),
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight
Reinforcement: 59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR

weight:
sizes:

petrol /
black

black /
brown

green /
greyblue

395 g (L)
S, M, L, XL, XXL
anthr. / black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short

style:

men (REGULAR FIT)
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travel lady

beam

Nové, velmi praktické kalhoty Travel Lady potěší každou turistku a cestovatelku.
Kombinace silnějšího a odolnějšího materiálu na exponovaných místech a lehčího
a prodyšného materiálu tvoří perfektní model jak pro dlouhodobé cestování
a pobyt v přírodě, tak pro volnočasové nošení. Do detailu vyladěný střih perfektně
padne a atraktivní design upoutá na první pohled. Do velkých, snadno přístupných
stehenních kapes se vejde vše potřebné. Jsou to zkrátka parádní kalhoty na každý den.

Praktické a pohodlné lehké cestovatelské kalhoty s odepínáním nohavic na délku
šortek, nově vylepšené o možnost rozepnout spodní část po straně. Důležitý detail
pro odepínaní nebo připínaní spodních dílů bez nutnosti vyzutí bot. Zákazník kupuje
2 kalhoty v 1 produktu. Jednoduchý, dobře padnoucí střih s technickými liniemi. Velmi
příjemný strečový materiál s rychleschnoucí úpravou Quick Drying. Vychází z našeho
oblíbeného modelu Borneo. Rozšiřujeme tak tuto řadu bestsellerů o další model
pro nejširší outdoorovou veřejnost. Skvělé řešení pro cestování, turistiku, nordic
walking, ideální také jako pohodlné ležérní kalhoty pro celodenní běžné nošení.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Pas s poutky pro opasky
Direct Alpine.

Efektní detaily zvýrazňující
dámský střih.

Dvě hlavní zipové kapsy, dvě
objemné kapsy na stehnech
kryté légou a zajištěné vukem
a jedna průhmatová kapsa
na zadku.

Dvě přední kapsy. Dvě stehenní
zipové kapsy (přední a zadní).

Barevné odlišení zipů
na nohavicích pro
snadné rozlišení levé
a pravé.

Možnost odepnutí nohavic.

Anatomicky tvarovaná kolena.
Antimosquito – mechanické
vlastnosti a struktura tkaniny
napomáhají ochraně proti
bodavému hmyzu.
Praktické zipové rozepnutí
boků spodních dílů. Není
nutné sundávat boty.

Volné zakončení nohavic
pro snadné zkrácení,
elastický materiál je
umožňuje přetáhnout
přes pohorku.

Volné jednoduché ukončení
spodního okraje nohavic.

no chemistry
mechanical antimosquito

black /
anthracite

black /
rose

material:
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Base: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Knees, back: Abrasion resistant fabric
60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly),
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight

red
weight:

petrol

petrol /
rose

303 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

material:
Lightweight fabric 94 % PAD + 6 % Spandex (PUR),
DWR (PFOA free, ECO friendly),
with quick drying finish - Moisture Managenent, UV 30+

anthracite

tobacco

weight:

375 g (L)

petrol

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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beam lady

sierra lady

Lehké dámské cestovatelské kalhoty s praktickým odepínáním nohavic na délku
šortek. Boční zipy umožňují rozepnutí spodní část nohavic po straně a odepnout nebo
připnout spodní díl bez nutnosti zouvání bot. Zákaznice kupuje 2 kalhoty v 1 produktu.
Jednoduchý, dobře padnoucí střih s technickými liniemi. Atraktivní design. Léty ověřený,
velmi příjemný strečový materiál s rychleschnoucí úpravou Quick Drying. Skvělé řešení
pro cestování, turistiku, nordic walking, ideální také jako pohodlné ležérní kalhoty pro
celodenní běžné nošení.

Praktické dámské kalhoty. Inovovaný, velmi pohodlný a univerzální střih doplněný drobnými
módními detaily. Velmi příjemný strečový materiál (s rychleschnoucí úpravou Quick Drying). Ideální
do horkých letních dnů, pro veškeré outdoorové aktivity nebo běžné každodenní nošení. Nohavice
odepínatelné pod koleny, možnost zkrácení na ¾ délku. Zákaznice kupuje 2 kalhoty v 1 produktu.
Lehký a zároveň oděruodolný materiál zajišťuje dlouhou životnost kalhot. Společně s pánským
provedením BORNEO jde o nejprodávanější letní kalhoty Direct Alpine.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.
Dvě přední kapsy. Dvě stehenní
zipové kapsy (přední a zadní).

Dvě přední, jedna zipová
stehenní kapsa. Dvě zadní
kapsy.

Rozdílné polohování strečových
dílů pro větší pohodlí.

Barevné odlišení zipů na
nohavicích pro snadné rozlišení
levé a pravé.

Možnost odepnutí nohavic.

Barevné odlišení zipů na
nohavicích pro snadné rozlišení
levé a pravé.

Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura
tkaniny napomáhají ochraně proti bodavému hmyzu.

Možnost odepnutí nohavic
v ¾ délce.

Praktické zipové rozepnutí
boků spodních dílů. Není nutné
sundávat boty.
Volné jednoduché ukončení
spodního okraje nohavic.

Volné jednoduché ukončení
spodního okraje nohavic.

no chemistry
mechanical antimosquito

material:
Lightweight fabric 94 % PAD + 6 % Spandex (PUR),
DWR (PFOA free, ECO friendly),
with quick drying finish - Moisture Managenent, UV 30+
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Antimosquito – mechanické
vlastnosti a struktura tkaniny
napomáhají ochraně proti
bodavému hmyzu.

no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite

tobacco

weight:

330 g (M)

petrol / rose

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

anthracite

material:
Lightweight fabric 94 % PAD + 6 % Spandex (PUR), DWR
(PFOA free, ECO friendly), with quick drying finish - Moisture
Managenent, UV 30+

weight:

red

petrol / rose

375 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL
anthracite: M-short, L-short, XL-short
red: M-short, L-short, XL-short

style:

lady (REGULAR FIT)
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vulcan
Nové, univerzální outdoorové a cestovatelské kalhoty
nabídnou svému majiteli opravdu velké množství kapes.
Ty jsou zajištěny zipy pro větší bezpečí nošených věcí.
Díky funkční kombinaci dvou lehkých, strečových a vysoce
prodyšných materiálů kalhoty perfektně sedí a výborně
se hodí pro použití v teplejším počasí. Materiál je velmi
pohodlný a rychle schne. Díky zipům v dolní části nohavic
je možné kalhoty zkrátit na ¾ délku. Zákazník tak pořizuje
za jednu cenu dvoje kalhoty. Využije je na široké množství
aktivit – turistiku, cestování, nordic walking, ale díky
atraktivnímu designu i pro každodenní civilní nošení.

Pas s páskem Direct Alpine.

Dvě hlavní zipové kapsy, dvě
stehenní zipové kapsy, dvě
zadní zipové kapsy.

Hybridní kombinace dvou
lehkých a vysoce prodyšných
funkčních materiálů.

UV 30+

Anatomicky tvarovaná kolena.

Možnost zkrácení na ¾ délku.

Různě barevné zipy (pro
lepší rozlišení nohavic) jsou
podloženy légou.

Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura tkaniny
napomáhají ochraně proti bodavému hmyzu.
Volné zakončení nohavic pro
snadné zkrácení.

no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite

material:
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Base: Lightweight fabric
94 % PAD + 6 % Spandex (PUR), DWR (PFOA free, ECO friendly), with
quick drying finish - Moisture Managenent, UV 30+
Side panels, pockets: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR

weight:

petrol

tobacco /
anthracite

409 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 18:59:14

vulcan short

trip

Nové letní šortky v naší kolekci určené zejména pro turistiku a cestování.
Použité elastické materiály jsou velmi pohodlné, dobře odvádějí pot od
těla a rychle schnou. Mají velké množství kapes zajištěných zipy pro větší
bezpečí nošených věcí. Jsou to zkrátka praktické šortky, které v teplém
počasí oceníte každý den.

design

Velmi inovativní šortky s možností zipového rozepnutí boků.
Toto řešení je skvělé například při strmějším stoupání, dlouhých
nástupech v horách nebo horkých letních dnech, kdy maximalizuje
odvětrávání a zvyšuje komfort uživatele. Díky pohodlnému,
ležérnímu střihu a použití lehké funkční elastické tkaniny nijak
neomezují v pohybu. Ideální pro všechny outdoorové aktivity i běžné
každodenní nošení v letních dnech. Skvělá volba také pro bouldering,
sportovní lezení či tréninkové lezení venku i v hale.

Pružný pas s páskem.

Pas s páskem Direct Alpine.

Praktická zadní
zipová kapsa.

Poklopec se skrytým zipem.

Dvě hlavní zipové kapsy.
Stehenní zipová kapsa, dvě
zadní zipové kapsy.

Strečový, rychleschnoucí
materiál.

Hybridní kombinace dvou
lehkých a vysoce prodyšných
funkčních materiálů.

UV 30+

Vyšité logo DIRECT ALPINE
na zádní části nohavice..

Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura
tkaniny napomáhají ochraně proti bodavému
hmyzu.

Zipové dělení boků.

Volné ukončení okraje
nohavic nad koleny.

Boční zipy pro odvětrání.

UV 30+

no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite

material:
Base: Lightweight fabric
94 % PAD + 6 % Spandex (PUR), DWR (PFOA free, ECO friendly), with
quick drying finish - Moisture Managenent, UV 30+
Side panels, pockets: abrasion resistant fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
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petrol
weight:

tobacco /
anthracite
269 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

anthracite

material:
Lightweight fabric 94 % PAD Full Dull + 6 % PUR, Wicking finish,
UV 30+

weight:

petrol
170 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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madeira
Atraktivní technická funkční košile s krátkým rukávem.
Ideální pro běžné každodenní nošení, cestování – zkrátka do horkých
letních dnů, ať jste kdekoli. Velmi oblíbený model, univerzální střih.

Zadní sedlo podloženo
komfortní funkční
polyesterovou pleteninou
s transportním efektem.

Strečový, rychleschnoucí
materiál.

Zipové zapínání, hrudní zipová
praktická kapsa.

Pohodlný přiléhavý střih.

UV 30+

anthracite / blue

material:
Lightweight fabric 94 % PAD Full Dull + 6 % PUR, Wicking finish,
UV 30+

28
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weight:

petrol
197 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 18:59:30

ray

sandy lady

Pánská letní košile sportovního střihu s krátkým rukávem.
Ideální pro běžné každodenní nošení, cestování – zkrátka
do horkých letních dnů, ať jste kdekoli.

Atraktivní dámská letní košile z velmi pohodlného, strečového, prodyšného materiálu.
Pohodlný, propracovaný střih, který díky elastickému materiálu vyhoví nejširšímu
okruhu zákaznic. Model ideální pro každodenní běžné nošení i outdoorové aktivity
nejen v horkém létě, ale i po celý rok.

Lehký vzdušný, výrazně
strečový materiál s příměsí
Spandexu zaručuje vysoký
komfort při nošení.

Lehký vzdušný, výrazně
strečový materiál s příměsí
Spandexu zaručuje vysoký
komfort při nošení.

Náprsní kapsa.
Pohodlný, volný otevřený
výstřih.
Rychleschnoucí
materiál.

Tvarovaný anatomický střih,
asymetrické dělení předního
dílu kontrastním štepem.

Rychleschnoucí materiál.

Tvarovaný pohodlný střih,
asymetrické dělení předního
dílu kontrastním štepem.

UV 30+
UV 30+
Volný spodní okraj.

Volný spodní okraj s rozparkem.

black / grey

material:
Lightweight (76 g/m2) 4 way stretch ripstop fabric
86 % Nylon (PAD) + 14 % Spandex® (PUR), UV 30+
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red

black / grey

petrol
weight:

135 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

material:
Lightweight (76 g/m2) 4 way stretch ripstop fabric
86 % Nylon (PAD) + 14 % Spandex® (PUR), UV 30+

red

petrol

weight:

81 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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cortina lady

cortina 3/4 lady
Letní dámské ¾ kalhoty. Velmi dobře propracovaný, komfortně tvarovaný střih.
Funkční strečový materiál zajišťuje maximální pohodlí při veškerých outdoorových
aktivitách. Pohodlné praktické „tříčtvrťáky“ pro univerzální použití.

Lehké dámské kalhoty. Zajímavý, nadčasový střih. Lehký funkční strečový materiál.
Pohodlné, velmi univerzální kalhoty pro nejširší použití. Ideální pro každodenní nošení
i veškeré aktivity v přírodě.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Dvě přední průhmatové, jedna
praktická zipová stehenní
kapsa. Dvě zadní zipové kapsy.

Částečně elastický pas s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Dvě přední průhmatové, jedna
praktická zipová stehenní
kapsa. Jedna zadní zipová
kapsa.

Anatomicky tvarovaný střih
s vloženými bočními díly.

Anatomicky tvarovaný střih
s vloženými bočními díly.

Na spodním okraji praktické
elastické stahovaní.
Jednoduché zakončení nohavice
pro snadnější úpravu, zkrácení.

black / red

material:
Abrasion resistant fabric:
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR.
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anthracite /
grey

red
weight:

petrol

anthracite /
grey

rose

290 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

material:
Abrasion resistant fabric:
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR.

red

petrol
weight:

rose

230 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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cortina short lady

jasmin lady

Letní dámské šortky ideální pro každodenní nošení ve městě či v přírodě.
Lehký a vzdušný strečový materiál zabezpečující pohodlí i v horkých dnech.

Lehká, pohodlná volnočasová sukně vhodná pro každodenní běžné nošení
i lehčí outdoorové aktivity. Pohodlný strečový materiál pro maximální
komfort zákaznice.

Částečně elastický pás s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Částečně elastický pás s poutky
pro opasky Direct Alpine.

Dvě přední průhmatové, jedna
zadní zipová kapsa.

Anatomicky tvarovaný střih
s vloženými bočními díly
a předním dělením.

Funkčně tvarovaný spodní okraj
s praktickým zipovým
rozparkem pro zlepšení pohybu
nohou.

Jednoduché boční
kapsy.

Regulace délky
předního dílu.
Jednoduché ukončení spodního
okraje nohavic.

anthracite /
grey

material:
Abrasion resistant fabric:
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR.
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Regulace obvodu
spodního okraje.

red

petrol
weight:

black / red

rose
150 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

material:
Abrasion resistant fabric:
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR.

anthracite

red
weight:

petrol

rose

167 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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bosco
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 i běžné
každodenní nošení zejména v teplém letním období.

material:
100% cotton, 150 g/m2

32
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weight:

black - brand

black - pulse

red - running free

blue - my friend

petrol - pulse

gold - my friend

150 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 19:25:31

Lezcům ve skalách i na umělých stěnách, boulderistům,
slacklinerům a všem dalším outdoorovým nadšencům je určena
řada produktů Climbing Serie.
Tyto modely vyvíjíme pro skalní lezení, trénink a celkově pohyb
v lezeckém prostředí.
Toto ležérní a přitom velmi funkční oblečení oslovuje zejména
aktivní uživatele.
Design s důrazem na lezeckou image, atraktivní detaily v
kombinaci aktuálních barev a vzorů nabízí zajímavou, moderní
řadu produktů.
Emoce, image, komfort a kvalita – to jsou typické znaky této
série, určené pro dynamickou lezeckou komunitu.
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tacul

gaia lady

střih, materiál

Univerzální outdoorová bunda s velmi propracovaným anatomickým střihem a praktickou
kapucí. Pozornost si zaslouží nová hybridní kombinace materiálů – v bocích vsazeny elastické
díly pro vyšší prodyšnost, funkčnost a pohodlí i při náročnějších aktivitách. Pohodlný strečový
materiál, dostatečně odolný proti větru a s dobrou mechanickou odolností. Přiléhavý střih, nízká
hmotnost. Vysoká prodyšnost. Skvělá lezecká bunda do dlouhých alpských
či tatranských stěn, zároveň ale velmi dobře
využitelná pro jakékoli outdoorové aktivity od
kola, turistiky až po zimní běžkování nebo
běhání.

Tvarovaný, příjemný límec,
s navazující jednoduchou,
funkční, praktickou kapucí, která
nijak neomezuje ve výhledu či
pohybu.

Dámská outdoorová bunda s velmi propracovaným anatomickým střihem. Pozornost
si zaslouží nová hybridní kombinace materiálů – v bocích vsazeny elastické díly
pro vyšší prodyšnost, funkčnost a pohodlí i při náročnějších aktivitách. Pohodlný
strečový materiál s výbornou mechanickou odolností zajišťuje pohodlí a zabezpečuje
skvělou ochranu proti větru. Přiléhavý střih, nízká hmotnost, vysoká prodyšnost.
Skvělá lezecká bunda do dlouhých alpských či tatranských stěn, zároveň ale velmi
dobře využitelná pro jakékoli
outdoorové aktivity od kola,
turistiky až po zimní běžkování
Praktická kapuce,
která nijak neomezuje
nebo běhání. Dlouhodobě
ve výhledu či pohybu.
testovaná v rámci celé škály
outdoorových aktivit, s ryze
Vnitřní tvarovaný
pozitivním hodnocením všech
elastický límec.
členek našeho test teamu.

Reflexní šití u hrudní kapsy
a v bocích.
Díly v podpaží
z vysoce
elastického
a prodyšného
materiálu pro
lepší odvětrávání.

Dvě boční zipové kapsy,
jedna doplňková hrudní.

Díly v podpaží
z vysoce
elastického
a prodyšného
materiálu pro
lepší odvětrávání.

Dvě boční zipové
kapsy, jedna hrudní
kapsa.
Prodloužený zadní díl.
Jednoručně
regulovatelný spodní
okraj.

Prodloužený
zadní díl.
Regulovatelný spodní
okraj (jednoručně).

Anatomicky
tvarované
rukávy ukončené
elastickou
lemovkou.

Anatomicky
tvarované
rukávy ukončené
elastickou
manžetou.

Možnost snadného sbalení do
kapuce a přichycení k sedáku či
batohu.

anthracite /
black

red /
anthracite

material:
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Base: abraision resistant elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Side panels: functional fabric 100% PES, 190 g/m2

petrol / black

green / petrol

anthracite / black

red

343 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

Base: abraision resistant elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Side panels: functional fabric 100% PES, 190 g/m2

weight:

petrol
weight:

rose / black

295 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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kaiser

kaiser 3/4

Ochranné sportovní lehké kalhoty jednoduššího
technického střihu. Lehký, funkční, přitom odolný
materiál s vysokou prodyšností. Pohodlný střih
neomezující pohyb, ideální pro horské a sportovní
lezení, ferraty nebo těžší treking. Jsou ale velmi
často využívané pro jakékoli aktivity od kola,
turistiky až po zimní běžkování nebo běhání.

Elastický pas,
regulovatelný páskem.

Zákazníky velmi žádané lehké ¾ letní kalhoty
technického střihu. Kombinace funkčních materiálů,
které vycházejí z oblíbených kalhot KAISER nebo
bundy TACUL. Pohodlný střih neomezující pohyb,
ideální pro lezení, bouldering, treking či jiné
outdoorové aktivity.

Elastický pas,
regulovatelný šňůrou.

Dvě přední zipové kapsy.
Zjednodušeně
vypracovaný poklopec,
pohodlí při použití
úvazku.

Zjednodušeně vypracovaný
poklopec, pohodlí při použití
úvazku.

Rozdílné polohování
strečových dílů zaručuje
vysokou pohyblivost.

Dvě přední zipové kapsy.

Polohování strečových
dílů zaručuje vysokou
pohyblivost.

Na kolenou, ve spodku nohavic
a lemu kapes vsazeny panely
z oděruvzdorné tkaniny.

Na kolenou a zadním
sedu vsazeny panely
z pevnější tkaniny.

Tvarovaný spodní okraj
s pohodným volným ukončením.

anthracite

material:
Base: abraision resistant elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Knee support: abrasion resistant fabric 59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR
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red

anthracite

petrol

360 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

Base: abraision resistant elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Knee, back support: high strenght functional fabric
78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)

weight:

weight:

red

petrol

255 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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civetta lady

civetta 3/4 lady
Oblíbený model technického střihu ve zkráceném letním provedení.
Kombinace lehkých funkčních materiálů pro maximální pohodlí. Anatomicky přesný
střih neomezující pohyb, ideální zejména pro pohyb v horách, ferraty nebo i těžší
trekking. Výborně použitelné jsou ale i na jakékoli outdoorové a sportovní aktivity od
kola, turistiky, in-line brusle až po běhání.

Dámské sportovní lehké kalhoty
tvarovaného technického střihu. Lehký
funkční materiál. Pohodlný přesný střih
neomezující pohyb, ideální zejména pohyb
v horách, ferraty nebo i těžší treking. Jsou
ale velmi často využívané pro jakékoli
aktivity od kola, turistiky až po zimní
běžkování nebo běhání.

Elastický pas,
regulovatelný páskem.

Elastický pas,
regulovatelný páskem.

Dvě přední zipové kapsy.

Dvě přední zipové kapsy.

Rozdílné polohování
strečových dílů zaručuje
vysokou pohyblivost.
Na kolenou a ve spodku nohavic
vsazeny panely z oděruvzdorné
tkaniny.

Sedlo a spodní zadní část
nohavice s vysoce elastickým
a prodyšným materiálem.

Na kolenou a ve spodku nohavic
vsazeny panely z oděruvzdorné
tkaniny.

anthracite

material:

36
climbing s19-UBRANE 2STR..indd 68

Base: Rip-stop elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Knee support: abrasion resistant fabric
59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR

red

petrol

rose

anthracite

300 g (M)

material:

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)

Base: abrasion resistant elastic fabric
85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex® (PUR), DWR
Saddle, back sides of legs: functional fabric
100% PES, 190 g/m2
Knee support: abrasion resistant fabric
59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR

weight:

red

rose / black
weight:

rose / rose

258 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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edge lady

edge
Odolné volné lezecké kalhoty ležérního střihu.
Robustní, velmi odolný materiál. Vhodné nejen na
lezení, ale i na každodenní civilní nošení.

Pevný širší pas doplněný
popruhem s širokými poutky
pro opasky Direct Alpine.

Vedle dlouhodobě úspěšných pánských
EDGE přinášíme ze stejné příjemné
bavlněné tkaniny také dámský model.
Lezecké kalhoty propracovaného
anatomického střihu. Příjemný, lehce
strečový bavlněný materiál. Vhodné
nejen na lezení, ale i na každodenní
civilní nošení.

Regulovatelný pas s popruhem
a kovovou přezkou.

Pohodlné průhmatové
jeansové kapsy, zadní
jeansové kapsy.

Pohodlné průhmatové jeansové kapsy
plus jedna doplňková, zadní jeansové
kapsy.

V rozkroku vsazen krokový klín
pro zvýšení pohyblivosti.
Robustní plátno s efektním
sepráním, vysráženo.
Přiléhavý střih.
Bavlněné plátno s elastanem,
s efektním sepráním, vysráženo.
Anatomicky vsazená kolena,
spodní okraj zesílen manžetou.

Anatomicky tvarovaná kolena.

Volný, ležérní, rovný střih.

anthracite

material:
98 % cotton + 2 % elastane (PUR), 230 g/m2
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petrol

anthracite / anthracite /
gold
green

green

465 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

98 % cotton + 2 % elastane (PUR), 230 g/m2

style:

men (REGULAR FIT)

weight:

weight:

petrol /
gold

390 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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zion

verdon

Skvělé letní kalhoty ze 100% lněné tkaniny. Ideální volba
pro horké letní dny. Díky chladivému efektu lnu jsou kalhoty
vhodné pro všechny volnočasové aktivity, a to nejen během
horkých letních dní. Pružný materiál v pase a v zadním sedle
a komfortní střih zvyšují pohodu při nošení. Primárně jsou
Ziony volnočasové kalhoty pro sportovní lezení a bouldering,
ale máme je k plné spokojenosti vyzkoušené
i při výletech do přírody, trekkingu, pohybu
po horách – prostě skvělé letní kalhoty na
každý den.
Pas s pružným zadním
sedlem doplněný o
popruhové stahovaní.

Velmi žádané lehké „lezecké“ džínové kalhoty jsou opět v naší nabídce.
Perfektně padnoucí střih s krokovým klínem pro vyšší pohyblivost nohou
a velmi kvalitní elastický denim jsou zárukou opravdu vysokého komfortu
nošení. A to nejen při lezení či boulderingu. Díky atraktivnímu designu,
zajímavým doplňkům a efektnímu kontrastnímu štepování pevnou nití jsou
tyto kalhoty vhodné i na turistiku a každodenní civilní nošení.
Možnost použití
klasického opasku.

Pas s poutky pro opasky
Direct Alpine.

Dvě hlubší
průhmatové kapsy.
Dvě stehenní
doplňkové.

Dvě přední, snadno dostupné
průhmatové kapsy, dvě kapsy na
zadku a kapsa na telefon na stehně.
Efektní zášivky
a kontrastní štepování
silnou nití.

V rozkroku vsazený klín
pro vyšší pohyblivost.

Krokový klín pro
zvýšenou pohyblivost
nohou.

Anatomicky
tvarovaná kolena.
Tvarovaná kolena.

Pod kolenem umístěn
zajišťovací pásek pro možnost
zkrácení kalhot na 3/4 délku.

Tvarovaný volný střih nohavic
s efektním kontrastním
štepováním.

Vyšité logo
Direct Alpine
na zadní části
nohavice.

Volné zakončení
nohavic pro
snadné zkrácení.
denim

sand / black sand / petrol

material:
Base: 100% linen, 174g/m2
Supplement: 96 % cotton + 4 % elastan (PUR), softened, shrunk
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362 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

Denim fabric: 98 % Cotton + 2 % Elastane (PUR)

style:

men (REGULAR FIT)

weight:

weight:

430 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)

3.5.2018 21:08:16

bishop
Nové kalhoty moderního progresivního
designu rozšiřují naši nabídku „lezeckých“
kalhot. Použitý, léty prověřený lehký
a elastický materiál se společně s anatomicky
přesným střihem a výrazně tvarovanými
koleny starají o maximální pohodlí majitele
při jakékoliv outdoorové aktivitě. Kalhoty jsou
vhodné jak na lezení a bouldrování, tak i na
další sporty v přírodě, turistiku a v neposlední
řadě i na každodenní volnočasové nošení.

Regulovatelný pas s páskem
s kovovou sponou a poutky
pro opasky Direct Alpine.

Dvě průhmatové kapsy, jedna
průhmatová zadní kapsa.

Poutko na kartáček
a pytlík s magnéziem.

Anatomicky tvarovaná kolena.
VERDON
denim

Možnost zajištění konce nohavic
elastickým lankem.

black

material:
96 % cotton + 4 % elastan (PUR),
softened, shrunk

climbing s19-UBRANE 2STR..indd 71

green /
black

petrol /
gold
weight:

blue / petr./
gold

Vyšité logo Direct Alpine
na zadní části nohavice.

gold /
petrol

335 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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boulder
Nové kalhoty primárně navržené pro lezce a milovníky
pohybu ve vertikálách. Při jejich konstrukci kombinujeme
naše dlouhodobě osvědčené materiály pro zvýšení
odolnosti a zároveň zajištění pohodlí i při náročném lezení
či extrémním boulderingu. Lehký a prodyšný strečový
základní materiál kalhot je na stehnech a kolenou
doplněn silnějším plátnem s větší odolností
proti oděru. Komfortní široká guma s minimem
švů v pase je pohodlná i při použití se sedacím
úvazkem. Boulder jsou ideální kalhoty pro
pohyb ve skalách, sportovní i halové lezení,
ferraty a bouldering.

Elastický pas s vysokou gumou
s minimem švů pro komfortní
použití se sedákem.
Poutko na pytlík
s magnéziem.

Průhmatová boční kapsa s vnitřním
poutkem pro připnutí klíčů.

Hybridní kombinace
silnějšího odolného
materiálu s lehčím
a prodyšnějším.

Jednoduchá úprava délky
nohavic díky textilní
šňůrce na jejich konci.

JOSHUA
petrol / gold

black

material:
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Base: 98 % cotton + 2 % elastane (PUR), 230g/m2
Saddle, pocket, back parts:
96 % cotton + 4 % elastane (PUR), softened, shrunk

green /
black
weight:

petrol / petrol / gold /
black
black
287 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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joshua

joshua 3/4

Léty osvědčený materiál v atraktivním mladém designu, zkrátka univerzální
a velmi pohodlné „lezecké“ kalhoty v cool provedení. Propracovaný střih
a kvalitní materiál s podílem elastanu zajišťují pohodlí uživatele při jakékoli
aktivitě. Atraktivní asymetrické barevné provedení s kontrastními švy.
Model pro univerzální použití a co nejširší okruh zákazníků.
Kalhoty ideální pro bouldering, sportovní lezení
či běžné každodenní nošení.

Poutko na pytlík
s magnéziem.

Osvědčený materiál, cool design. Díky použití
elastické tkaniny neomezují v pohybu. Volný
příjemný ležérní střih. Ideální sportovní
„tříčtvrťáky“ na bouldering, sportovní
lezení či každodenní nošení v letních dnech.
Atraktivní barvy s asymetrickým dělením,
doplněné potiskem, efektní kontrastní štepy.

Regulovatelný pas s popruhem
a přezkou doplněn poutky
pro opasky Directalpine.

Praktický poklopec,
komfortní elastický
krokový klín.

Prostorné jednoduché kapsy,
dvě přední, jedna doplňková.

Stehna a zadek
horizontálně strečový
materiál. Kolena vertikálně
strečový. Pro maximální
komfort a skvělou
pohyblivost.
Neomezuje v pohybu.

Prostorné jednoduché kapsy,
dvě přední, jedna doplňková
a jedna zajištěná zadní.
Kontrastní elastické štepovaní
a designové detaily tvoří
atraktivní ležérní styl.

Poutko na pytlík
s magnéziem.

Pružný pas s regulací
na šňůru.

Bez poklopce
pro maximální
pohodlí při použití
sedacího úvazku.

Stehna a zadek
horizontálně strečový
materiál. Kolena vertikálně
strečový. Pro maximální
komfort a skvělou
pohyblivost.
Neomezuje v pohybu.

Elastický krokový klín.
Tvarovaná kolena.

Tvarovaná kolena.

black /
blue

green /
black

petrol /
gold

material:
96 % cotton + 4 % elastan (PUR), softened, shrunk
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blue / petr./ crazy mix
gold
weight:

gold /
petrol

black / blue

335 g (L)

material:

sizes:

S, M, L, XL, XXL

96 % cotton + 4 % elastan (PUR), softened, shrunk

style:

men (REGULAR FIT)

green / black

weight:

petrol / gold

250 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (REGULAR FIT)
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yuka lady

yuka 3/4 lady

Dámské volnočasové kalhoty z příjemného strečového materiálu v mladém
atraktivním designu. Zkrátka univerzální a velmi pohodlné, nejen „lezecké“
kalhoty. Díky propracovanému komfortnímu střihu jsou skvělé jak pro lezení či
bouldering, tak pro každodenní běžné nošení. Atraktivní asymetrické barevné
provedení s kontrastními švy podtrhuje outdoorovou image každé zákaznice.

Oblíbený model technického střihu ve zkráceném letním provedení. Kombinace
lehkých funkčních materiálů pro maximální pohodlí. Anatomicky přesný střih
neomezující pohyb, ideální zejména pro pohyb v horách, ferraty nebo i těžší trekking.
Výborně použitelné jsou ale i na jakékoli outdoorové a sportovní aktivity od kola,
turistiky, in-line brusle až po běhání.
Poutko na pytlík s
magnéziem.

Regulovatelný pas s popruhem
a přezkou doplněn poutky
pro opasky Directalpine.

Regulovatelný pas
s popruhem
a přezkou doplněn
poutky
pro opasky
Directalpine.

Prostorné jednoduché kapsy,
dvě přední, jedna doplňková
a jedna zajištěná zadní.

Praktický asymetrický
poklopec.

Kontrastní elastické štepovaní
a designové detaily tvoří
atraktivní ležérní styl.

Stehna a zadek
horizontálně strečový
materiál. Kolena vertikálně
strečový. Pro maximální
komfort a skvělou
pohyblivost.
Neomezuje v pohybu.

Prostorné
jednoduché kapsy,
dvě přední, jedna
doplňková
a jedna zajištěná
zadní.

Praktický asymetrický
poklopec.

Komfortní elastický
krokový klín.

Tvarovaná kolena.

Stehna a zadek
horizontálně strečový
materiál. Kolena vertikálně
strečový. Pro maximální
komfort a skvělou
pohyblivost.
Neomezuje v pohybu.

V sedu komfortní
elastický krokový klín.

Tvarovaná kolena.
Volná pohodlná
3/4 délka kalhot.

black / red

red / gold

material:
96 % cotton + 4 % elastan (PUR), softened, shrunk
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petrol / red green / gold gold / petrol

black / red

red / gold

315 g (M)

material:

sizes:

XS, S, M, L, XL

96 % cotton + 4 % elastan (PUR), softened, shrunk

style:

lady (REGULAR FIT)

weight:

petrol / red
weight:

green / gold

270 g (M)

sizes:

XS, S, M, L, XL

style:

lady (REGULAR FIT)
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flash
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.

black - art

petrol - hard ice

material:
94 % cotton + 6 % elastan (PUR), print 17 x 24 cm
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weight:

black - carabiners

petrol - carabiners

cinnamon - tree

180 g (L)

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

men (SPORT FIT)
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active

Sportovní čepice pro aktivní pohyb. Strečový lehký materiál.
Vnitřní celoobvodový coolmaxový lem pro odvod potu.
Regulace obvodu elastickým lankem.

black

material:
Base: Lightweight fabric
94 % PAD Full Dull + 6 % PUR
With Wicking finish.
Inner sweatband: Coolmax Active
(100% PES)

petrol

weight:

62 g

sizes:

uni

style:

unisex

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 a další. 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.
Efektní potisk s motivy Direct Alpine.

material:
100% PES microfibre (technical fibre)

weight:

30 g

sizes:

uni

style:

unisex
black - logo

petrol

blue / green
(limited edition)
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belt basic

belt

Univerzální popruhový opasek s moderní kovovou sponou.

Pevný popruhový opasek s vytkanými motivy a kovovou pevnostní přezkou.
Pevnostní šití umožní v krajním případě použití i pro zajištění při lezení nebo štandování.
black

aztek

black logo

material:
100% PAD

40 g

material:

sizes:

uni - 118 cm
2,5 cm width

100% PAD

style:

unisex

weight:

hook

weight:

106 g

sizes:

uni - 125 cm
3,8 cm width

style:

unisex

braces D.A.

Novinka! Pružný univerzální popruhový opasek s elegantní
kovovou sponou.

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.

black

material:
70 % Polypropylene + 10 % PES + 20 % latex

black
weight:
sizes:
style:
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100 g

material:

uni - 110 cm
4 cm width

97 % PES + 3 % elastan (PUR)

unisex

weight:

70 g

sizes:

S, M, L, XL, XXL

style:

unisex
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materials
4wayTex®

Moisture management

4WAYTEX jsou naše materiály se sendvičovou strukturou. Obvykle jde o softshelly s velmi dobrými
parametry prodyšnosti a dostatečnou odolností proti větru nebo vodě. Oblečení z materiálu
4WAYTEX je ideální pro veškeré běžné outdoorové aktivity či každodenní nošení. Zabezpečuje
komfort a pohodlí uživatele za každého počasí.

Speciálně upravená polyamidová tkanina pro zvýšený transport vlhkosti na vnější povrch
textilie. Vynikající funkčnost zabezpečující odvod potu od těla a udržení komfortu uživatele i při
náročnějších outdoorových aktivitách.

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, například u kalhot BADILE, CRUISE, bundy DRU.

Polartec® Power Dry®
Materiály Polartec® Power Dry® pro maximálně efektivní a rychlý transport vlhkosti od těla.
Pokožka uživatele zůstává suchá i při náročné outdoorové aktivitě, oblečení je velmi příjemné
na dotek. Ideální pro běžce, bikery, horolezce, lyžaře, prostě všechny outdoorové nadšence.
Všechny materiály této série jsou tvořeny patentovanou dvojitou pletenou strukturou, která
používá dva různé druhy příze na každé straně látky. Tím vznikají dva různé povrchy: jeden
optimalizovaný pro odvod vlhkosti z kůže a druhý pro rychlé schnutí.

Coolmax® All Season Technology
Materiál Coolmax® All Season Technology je vynikající a lehký termoizolační materiál. Používaný
buď jako úplet pro teplé zimní spodní prádlo. 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, jejichž vzduchem naplněná vnitřní dutina zvyšuje
izolační schopnosti materiálu. Výrobky z Coolmax All Season T. jsou pohodlné a lehké, zvyšují
ochranu proti chladu jak za běžných podmínek, tak v mokru a umožňují přitom uživateli dokonalou
volnost pohybu.
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.
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.
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.
Freshcool
Freshcool je kombinace dvou technologií v jedné textilii. V první řadě skvěle zajišťuje odvod potu od
těla jeho rychlý transport od pokožky. Vnější vrstva chrání materiál proti vodě, znečištění a skvrnám.
Dokonalá funkčnost ideální pro oblečení určené všem outdoorovým nadšencům.
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).

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

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.

Nature top friendly
Vývoj i výroba našich produktů je kompletně realizován v zemích s maximálními ekologickými
standardy. Ty jsou dány jak vysokou životní úrovní, tak samozřejmě legislativou. V praxi to
znamená, že při výrobě či barvení látek se veškeré odpady ekologicky likvidují, odpadní vody
se při výstupu z továren čistí. Oblečení Nature Top Friendly se vyrábí výhradně v evropských
zemích, a to z materiálů, které také z Evropy pocházejí. Minimalizuje se tedy i ekologická
stopa spočívající v přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti. Vše se tak realizuje pouze v rámci
evropských zemí. Na konkrétních produktech dále označujeme jejich eventuální výrobu
z recyklovaného materiálu či možnost další snadné recyklace.

Bluesign®
Nezávislá bluesign® norma je reakcí na rostoucí poptávku po textilních výrobcích, které
jsou šetrné k životnímu prostředí, nepředstavují žádné zdravotní riziko a šetří prostředky na
výrobu v největší možné míře. Bluesign® - je zkratka pro ekologicky vyrobený výrobek, který
je zároveň šetrný k životnímu prostředí a svědomitě využívá přírodních zdrojů. Nezávislé a
mezinárodně uznávané označení kvality.

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
Inteligentní konstrukce oblečení, jejíž hlavním smyslem je docílit optimální funkčnosti výrobku
a tím zajistit ten nejlepší možný komfort pro uživatele. Optimální funkčnost výrobku (“WWV” –
nepropustnost pro vodu, odolnosti proti větru, propustnost pro páru). V zásadě se jedná o spojení
membránového a nemembránového materiálu doplněného funkčním úpletem pro optimalizaci
funkce. U softshellových bund jde například o použití prodyšnějšího materiálu v bocích, loktech, na
zádech, prostě všude tam kde se uživatel více potí a kde potřebuje intenzivněji odvětrávat. Základ
bundy je přitom s membránou

NEVER OUT OF STOCK program
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.
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promo materials
flag 4 m

flag 2 m

cardboard screen
(50 x 100 cm)

marker
EU

marker
CZ

lunghta flag

cardboard screen
(21 x 29 cm)

sticker logo
(6 x 2,5 cm)

door sticker „territory“ - big
(15 x 15 cm)
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GUIDE.......................................6
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HOOK......................................45

VULCAN..................................26
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JASMIN LADY........................31
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JOSHUA..................................43

YUKA 3/4 LADY....................42
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BASIC..........................45

LADY...................36

TECH......................10

3/4..........................43
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MADEIRA................................28
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Direct Alpine velikostní tabulka
pánské - bundy, pulovry

dámské - bundy, pulovry

XS
40-42

S
44-46

M
48-50

L
52-54

XL
56-58

XXL
60-62
výška

XS
34 - 36

S
38 - 40

M
42 - 44

L
46 - 48

XL
50 - 52
173-179

168-174

172-178

176-182

180-186

184-190

188-192

157-163

161-167

165-171

169-175

rukáv - délka paže

73

76

79

82

85

88

rukáv - délka paže

68

71

74

77

80

obvod boků

93

96

100

104

108

112

obvod boků

93

96

100

104

108

obvod hrudi

89

92

96

100

104

108

obvod hrudi

88

91

95

99

103

výška

dámské - kalhoty

XS
40-42

S
44-46

M
48-50

L
52-54

XL
56-58

XXL
60-62

výška

XS
34 - 36

S
38 - 40

M
42 - 44

L
46 - 48

XL
50 - 52

157-163

161-167

165-171

169-175

173-179
89

168-174

172-178

176-182

180-186

184-190

188-192

vnitřní délka kalhot

79

81

84

87

90

92

vnitřní délka kalhot

77

80

83

86

obvod pasu

75

78

82

86

90

94

obvod pasu

67

70

74

78

82

obvod boků

93

96

100

104

108

112

obvod boků

93

96

100

104

108

džínová vel. (přibližná)

30

31

32

34

35

37

džínová vel. (přibližná)

26

28

29

31

32

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

Verze SHORT: délka kalhoty M/L -4cm, XL -6cm, XXL -8cm
Tolerance +/- 1 cm
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LADY......................17

3/4...........................35

pánské - kalhoty
sticker climber
(8 cm)

TECH......................23

CRUISE

BADILE....................................19

výška

sticker alpinist
(8 cm)

PATROL

ACTIVE....................................44

obvod dlaně

S

M

L

XL

19

20,5

22

23,5

čepice

obvod hlavy

S

M

L

40-50

47-55

55-65

47
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