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KOLEKCE LÉTO 2020 - ÚVOD

To nejkrásnější
na světě...
To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny.
To kdysi napsal Karel Čapek. V tom citátu je hluboká pravda, ta myšlenka je i součástí
mého přístupu k životu.
Proč vlastně tolik milujeme outdoor, pobyt v přírodě, v horách? Protože ty zážitky
nám zůstávají navždy. Dovolí nám hodit na chvíli všední starosti za hlavu a na pár
hodin, dnů či týdnů zúžit existenci jen na to podstatné, doslova na základní potřeby.
V těch chvílích si uvědomíme, co vlastně doopravdy potřebujeme. Jenom se najíst,
napít, být v suchu a teple a moci jít dál bez ohledu na počasí.
Velkou část z toho zabezpečují vašim zákazníkům i naše produkty. Mé toulky
přírodou jsou proto velmi často provázeny myšlenkami na Direct Alpine. A to
zejména pokud mám zrovna z vývoje půjčený některý z prototypů.
Nebylo by lepší mít tu kapsu jinak? Co takhle posunout tenhle zip? Nehodil by se
sem nějaký odvětrávací panel? Tady se trochu potím, nahraďme ten díl prodyšnějším
materiálem. Musím říct, že si toto spojení volného času a profese opravdu užívám.
Chci, aby si i naši zákazníci dokázali na svých výletech, túrách nebo expedicích užít
ničím nezkaženou jedinečnost okamžiku. Proto neváhám nazvat naši práci posláním.
Na tomto místě tradičně vyjmenovávám věci, které se nám v nové kolekci povedly,
nebo zmiňuji střípky z dění v Direct Alpine.
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Letos toho máme v kolekci i ve firmě tolik zajímavého!
Obrovský kus práce jsme udělali hlavně na dámských produktech, které doslova
překypují novinkami: nové modely, atraktivní barevná témata, dokonalé
sladění modelů mezi sebou, a to v každém detailu. Zásadně jsme rozšířili také
lezeckou sérii – i zde je mnoho nových modelů, od těch jednodušších, cenově
nejdostupnějších, až po ty špičkově propracované kousky pro nejnáročnější.
Co určitě stojí nad celou kolekcí, nad všemi novinkami a inovacemi, to je
další konkrétní posun fungování firmy směrem k ekologii.
Vedle top kvality, doživotního servisu a tedy super dlouhé životnosti našich
produktů, což je vlastně podstata trvale udržitelného rozvoje, se i zde
posouváme stále dál.
Používáme eko materiály jako Envilon z recyklovaných starých rybářských
sítí, eliminujeme PFC z našich materiálů a v kolekci se konečně objevují modely
z ekologicky pěstované bavlny (biokvalita).
Doufám, že i Vám udělají všechny tyto novinky radost.
Náš vývojový tým, v čele se zakladatelem firmy Radkem Nováčkem, do nové
kolekce opět vložil obrovský kus práce. Jsem přesvědčen, že tuto pozitivní
energii dále společně přetavíme v úspěch na trhu a u našich zákazníků.
Zkrátka naše práce, příroda, hory a skály jsou náš život. Milujeme je a cítíme
vůči nim odpovědnost. Oblečení vyrábíme s ohledem na zachování přírody
dalším generacím.
Děláme svou práci poctivě, podle našeho nejlepšího svědomí!
Proto věříme, že DIRECT ALPINE bude i nadále oblíbeným společníkem
vašich zákazníků při jejich vysněných výpravách za dobrodružstvím.

Váš Martin Munzar
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MADE IN

Pro náročné aktivity 		
v horských podmínkách, pro
expediční nasazení a další
extrémní akce je určena
řada technických modelů
Mountain Top Series.

EUROPE

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 Series 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 Series reprezentuje tradiční hodnoty značky
DIRECT ALPINE - nekompromisní kvalitu, funkčnost a spolehlivost.
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MADE IN

EUROPE

Ret: 3,27
m2. Pa/W
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Testují a používají členové:
•
České asociace horských vůdců
•
Asociácie horských záchranárov
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Guide

BESTSELLER
GUIDE LADY

PAGE

45

Vlastnosti

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

•

Pevná kapuce s více směrným regulováním; 		
možnost přetažení přes přilbu.

•

Zvýšený přední díl límce pro ochranu obličeje, odvětrávací
otvory; asymetrický centrální zip nezasahuje do obličeje;

váhou, přesný, anatomicky padnoucí střih, řada technických

možnost zajištění (magnety) rozepnutého klínu do vnitřku

detailů a použití moderních technologií z ní dělá ideální

kapuce. Zesílení v oblasti krku.

funkční záložní bundu, která nikdy nezklame. Jistota,

•

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

komfort a ochrana proti nepřízni počasí během všech tvých

kapes spodních vrstev.

dobrodružství v přírodě.
•

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

Material
Main: 3L GELANOTS HB hardshell			

•

Recco®.

Support: 3L GELANOTS hardshell			
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24H

•

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

•

Tvarovaný přední spodní okraj pro pohodlné zvedání nohou;
výrazně prodloužený zadní díl. Anatomicky tvarované

Weight: 416 g (L)

rukávy se zesílenými okraji; regulace spodního tvarovaného

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

Vpředu velká měchová kapsa; jedna vnitřní zipová kapsa;
doplňková kapsa na rukávu s prostorem pro odrážeč signálu

(100% Nylon,DWR) 20.000 mm H2O/39.000 g/m /24H
2

obvodu rukávu.
•

Možnost sbalení bundy do kapuce.

•

Vynikající prodyšnost použitého materiálu.

black/anthr. black/petrol blue/indigo green/indigo aurora/indigo
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Midi

BESTSELLER

MADE IN

EUROPE

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.
Material
Main: 3L DERMIZAX hardshell
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/8.000 g/m2/24H
Reinforcement: (87 % Kevlar + 13 % Aramid)
Colors: black
Weight: 470 g (L)
Sizes: XS, S, M, L , XL, XXL

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

TESTUJE Zdeněk “Háček” Hák
Testováno horským vůdcem (UIAGM) Zdeňkem Hákem
v cestě SATISFACTION - GASHERBRUM I. Háček říká:

Vlastnosti
•

Pohodlný elastický pas, s poutky na opasek, odepínací šle.

„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.“

•

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

•

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.

•

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

FIRST ASCENT - ALPINE STYLE

7
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MADE IN

EUROPE

Cyclone

NEW

Novinka v naší kolekci – ultralehká záložní bunda Cyclone - je
nezbytným společníkem pro horská dobrodružství na lehko.
Je určená zejména na vysokohorskou turistiku, trail-running,
Ret: 3,9
m2. Pa/W

cyklo výlety ale i skialpinismus. Díky špičkovému materiálu
Gelanots ochrání proti větru i dešti a zároveň je vysoce prodyšná.
Propracovaný střih neomezuje při pohybu. Při hmotnosti necelých
180 g by tato záložní bunda neměla chybět v batohu při žádném
horském výstupu, túře, výletu ani jakýchkoli jiných outdoorových
aktivitách.
Material
Main: 3L ultralight GELANOTS hardshell (100% Nylon, DWR),
special 7d backing; 20.000 mm H2O/67.000g/m2/24H
Weight: 179 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Přiléhavá, anatomicky tvarovaná kapuce. Možnost použití i pod
přilbu.

•

Vnitřní microfleece v oblasti brady pro vysoký komfort a ochranu.

•

Materiál s nejtenší možnou podšívkou na trhu.

•

Jedna laserem řezaná hrudní kapsa s oboustranným lepeným
zipem.

•

Bundu je možno kompresně sbalit do hrudní kapsy (minimální
objem).

•

Uvnitř hrudní kapsy je umístěn adresní štítek a poutko pro
přichycení k sedáku či batohu.

•

Anatomický střih.

•

Vylepšené jednoruční stahovaní dolního okraje; lepené průchodky.

•

Bundu je možno sbalit i do kapuce, zajistit poutky a připnout
karabinou na sedák či batoh.

black/petrol indigo/blue indigo/aurora
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Phoenix

NEW

Nová velmi lehká sofshellová bunda 		
v atraktivním designu určená na 3 sezonní
aktivity v horách i mimo ně.
Anatomicky propracovaný střih a strečovost použitého
materiálu zaručí uživateli maximální pohodlí. Nový
odlehčený funkční oděruodolný materiál dokonale ochrání

Vlastnosti
•

Dostatečně vysoký límec chránící krk.

•

Reflexní prvky na předním a zadním díle.

•

Anatomicky tvarované rukávy.

•

Jedna hrudní a jedna boční kapsa dostupná i se zapnutým
bederním pásem batohu.

proti větru a je vysoce prodyšný. Oceníte ho tedy při
jakékoliv aerobní outdoorové aktivitě. Je ideální volbou

•

Prodloužený zadní díl.

nejen pro lezce a alpinisty, ale i pro další outdoorové

•

Jednoruční stahování tvarovaného spodního okraje.

nadšence při každodenním použití na kole, in-line bruslích
či při běhu.

Material
Main: 4 way stretch lightweight fabric
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR)
Weight: 219 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite

anthracite/petrol

blue/indigo

indigo/aurora
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Cruise

MADE IN

EUROPE

BESTSELLER
CRUISE LADY PAGE 46

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,

Ret: 3,67
m2. Pa/W

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.
Material
Main: Cordura® WBL system 				
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Weight: 315 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

black

greyblue/ blue/
indigo
black greyblue

•

Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

Tvarovaná kolena.

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic – snadnější
úprava.

•

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.

11
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MADE IN

EUROPE

Cruise 3/4
Designově velmi atraktivní 3/4 kalhoty pro univerzální použití
(treking, turistika, kolo, město).

•

Dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

•

Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

•

Kontrastní štepování kalhot.

propracované, lehké technické kalhoty doporučujeme jak pro

•

Tvarovaná kolena.

nasazení v horských podmínkách, tak pro všechny aktivity

•

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

Moderní asymetrický design. Pohodlný střih výborně pasuje,
Ret: 3,67
m2. Pa/W

Vlastnosti

kopíruje tělo, zkrátka perfektně zajišťuje komfort uživatele.
Výjimečný materiál (elastická Cordura) s vysokou pružností,
vynikající oděruodolností a nízkou hmotností. Střihově velmi

v outdooru či každodenní nošení.
Material
Main: Cordura® WBL system
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Weight: 245 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

indigo/
blue

greyblue/
black

MADE IN

EUROPE

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

Ret: 3,67
m . Pa/W
2

Material
Main: Cordura® WBL system
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Weight: 210 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

•

Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

Praktická délka nad kolena.

•

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

black

greyblue/black
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Cascade Plus

MADE IN

EUROPE

BESTSELLER
CASCADE LADY PAGE

47

Velmi pohodlné, propracované celoroční kalhoty pro nejširší
záběr outdoorových aktivit. Naprosto univerzální kalhoty, skvěle
použitelné pro treking, horolezectví, lezení, turistiku, kolo 		

CASCADE PLUS testují a používají profesionální
čeští a slovenští horští vůdci, členové UIAGM +
Asociácia horských záchranárov.

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).
Material
Main 1: Abrasion resistant brushed fabric 			
(23 % Cordura® + 45 % PAD + 23 % Thermolite® + 9 % PUR, DWR)
Main 2: Cordura® WBL system 				
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Support: Functional elastic fabric
(84 % Nylon + 16 % Elastan)
Reinforcement: (59 % Nylon + 33 % PES + 8 % PUR)
Weight: 483 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
black:
blue:

Vlastnosti

M-short, L-short, XL-short, XXL-short
M-long, L-long, XL-long, XXL-long
M-short, L-short, XL-short, XXL-short

Style: REGULAR FIT

black greyblue blue

indigo green aurora

•

Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

Poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.

•

Na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce
oděruvzdornou tkaninou.

•

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

•

Bezpečnostní reflexní doplňky a proužky.

•

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

•

Doplňkové materiály: tenká Cordura a elastický
počesaný úplet.

•

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.

13
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MADE IN

EUROPE

Cascade Light

BESTSELLER

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.
Material
Main 1: High strenght functional fabric 			
(78 % Nylon + 10 % Coolmax® +12 % Lycra®)
Main 2: Cordura® WBL system 				
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Support: Elastic fabric (80 % Nylon + 20 % Elastan)
Weight: 355 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL

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

Vlastnosti
•

Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

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

•

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

•

Bezpečnostní reflexní štepování pro noční identifikaci.

•

Spodek nohavic zesílen oděruvzdornou tkaninou.

•

Použita technologie elastických švů.

•

Doplňkové materiály – lehká Cordura a elastický vzdušný úplet.

•

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

black

greyblue

blue/
indigo

aurora/
indigo
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MADE IN

Dragon

EUROPE

DRAGON LADY PAGE 48

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
Tecnostretch® 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. Anatomický 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: Tecnostretch® grid fleece (91% PES + 9% Elastan)
Weight: 295 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: SPORT FIT

black/grey

Vlastnosti
•

Pevná kapuce s elastickým lemem.

•

Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

•

Tvarované raglánové rukávy zakončené elastickým lemem.

•

Jedna boční kapsa se zipem na pravé straně.

•

Jedna hrudní kapsa se zipem.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Ozdobné dvojité prošití jednotlivých dílů, ozdobné detaily.

indigo/blue indigo/aurora
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MADE IN

EUROPE

Furry

BESTSELLER
FURRY LADY PAGE

49

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.
Material
Main: 100% Merino Wool (Sudwolle)
150 g/m2, special anti-twisting yarn, 18 µm
Weight: 148 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
black (logo): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Pohodlný, anatomický střih.

•

100% přírodní materiál.

•

Raglánové rukávy.

•

Ploché, elastické švy.

•

Efektní grafika.

•

Boční panely z jednoho dílu pro vyšší pohyblivost paží.

black
(logo)

black
(brand)

petrol
(brand)

blue
(brand)

indigo/aurora
(brand)
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MADE IN

Pro nejširší outdoorovou
veřejnost vyvíjíme již mnoho
sezón produkty řady
Outdoor Active Series.

EUROPE

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 Series 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.
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Talung

BESTSELLER

MADE IN

EUROPE

TALUNG LADY PAGE 50

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.
Material
Main: 3L DERMIZAX hardshell
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/8.000 g/m2/24H
Support: 3L GELANOTS Hardshell
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24H
100% sealed seems
Weight: 386 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
black: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Style: REGULAR FIT

black

petrol

Vlastnosti
•

Pevná kapuce s regulováním.

•

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

•

Prodloužený zadní díl.

•

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.

•

Kvalitní voděodolné zipy.

19
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MADE IN

EUROPE

Spike

SPIKE LADY

PAGE

51

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.
Material
Base: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Functional fabric
(80 % PAD + 20 % Elastan)
Weight: 230 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Límec z příjemného elastického materiálu.

•

Elasticky lemované průramky.

•

Dvě hlavní zipové kapsy, jedna zipová hrudní.

•

Pružný a prodyšný materiál v podpaží.

•

Reflexní šití u hrudní kapsy a v bocích.

•

Jednoruční stahování spodního okraje.

anthracite/
black

petrol

blue/
indigo

indigo
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Sprint

MADE IN

EUROPE

NEW

Nové odlehčené vysoce pohodlné kraťasy.
Jednoduchý, ale anatomicky přesný střih a strečovost použitého
materiálu poskytnou majiteli maximální pohodlí při aerobních
aktivitách v teplejším počasí. Použitý odlehčený funkční materiál
je oděruodolný a vysoce prodyšný. Prodyšnost je dále podpořena
laserem vyřezanými větracími otvory v krokovém klínu. Kraťasy jsou
skvělé pro většinu outdoorových aktivit - běhání, kolo, in-line brusle,
turistiku, lezení.
Material
Main: 4 way stretch double weave fabric
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR); 109 g/m2
Weight: 112 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

anthracite

petrol

indigo

•

Pas do gumy se zajištěním šňůrkou.

•

Skrytý zip v poklopci.

•

Jedna boční kapsa na drobnosti.

•

Laserem vyřezané větrací otvory v krokovém klínu.

•

Praktická délka nad kolena.

21
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MADE IN

EUROPE

Gavia

EIRA LADY

PAGE

52

Vlastnosti
•

Vyšší, přiléhavý límec.

Univerzální sportovní bunda pro zvýšení tepelného komfortu,

•

Dvě přední zipové kapsy, hrudní kapsa na zip.

vhodná jako druhá vrstva.

•

Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.

Měkký, výrazně strečový materiál. Přiléhavý, anatomicky přesný

•

Ploché, elastické švy.

•

Anatomické boční díly umožňují zvýšenou pohyblivost paží.

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.
Material
Main: Tecnostretch™ fleece Wicking Finish™ 		
(88 % PES + 12 % Elastan)

black

black/petrol petrol/blue

Weight: 375 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

MADE IN

EUROPE

Gavia Tech
Technicky zdokonalený model izolační mikiny, speciálně vyvinuté
pro aktivně strávený čas a veškeré sporty v průběhu celého roku.
Treking, lezení, kolo, ale i zimní lyžování a jednodenní skialpové nebo
backcountry výpravy.
Mikina vhodně kombinuje vlastnosti dvou funkčních materiálů. Panely
chránící trup a oblast krku vpředu i vzadu jsou pro vyšší míru izolace
vyrobeny ze silnějšího pružného materiálu Tecnostretch®. Panely, které
vyžadují vyšší pružnost pro maximální volnost pohybu, vyšší prodyšnost
a nižší izolaci, jsou z nového, velmi lehkého, pružného technického

Material
Main: Tecnostretch™ fleece Wicking Finish™
(88 % PES + 12 % Elastan)
Support: Tecnostretch grid fleece
(91 % PES + 9 % Elastan)
Weight: 282 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

materiálu Tecnostretch® Grid Fleece. Vnitřní struktura tohoto materiálu

•

Funkční kombinace dvou technických materiálů.

je tvořena plastickými, jednotlivě umístěnými čtverečky. Díky tomuto

•

Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

vzoru se v prostoru mezi tělem a materiálem udržuje nepatrná vrstva

•

Anatomický střih.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Vyšší límec s panelovou konstrukcí.

teplého vzduchu a zároveň je zajištěno účinné odvádění přebytečné
tělesné vlhkosti. Jednoduchý hladký design je pro zachování minimální
celkové hmotnosti vybaven pouze nejnutnějšími prvky. Jediná, laserem
řezaná a lepená kapsa je umístěna na hrudi. Technický střih vychází
z přirozeného tvaru lidského těla a jeho pohybu při sportu. Anatomický

•

Jedna hrudní kapsa se zipem.

•

Anatomicky tvarované raglánové rukávy zakončené
elastickým lemem.

tvar loktů a raglánový střih rukávů umožňuje volnost pohybu při
lezeckých sportech a jejich dostatečná délka zaručí překrytí zápěstí i při
vysokém zvednutí obou paží. Zadní díl jsme prodloužili, aby kryl 		
i oblast spodních zad.
black/petrol indigo/blue
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MADE IN

EUROPE

Mountainer
Legendární kalhoty v EKOLOGICKÉM provedení. Společně s kalhotami

Vlastnosti

PATROL jde o dlouhodobě nejprodávanější a našimi zákazníky nejlépe

•

Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.

hodnocené kalhoty Direct Alpine.

•

Poklopec se dvěma protisměrnými zipy.

•

Poutka pro připnutí šlí.

•

Dvě zipové kapsy, jedna doplňková zipová kapsa na stehně,
jednoduchá boční.

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

•

Vyztužení kolen, zadního sedu a spodního vnitřního okraje nohavic
(Cordura).

•

Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem, regulace šířky.

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.

Material
Main: Abrasion resistant Envilon® fabric 				
(60 % Recycled Nylon + 40 % Sorona®, DWR)
Reinforcement: Cordura® (100% PAD, DWR)
Weight: 535 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

black/ greyblue/ indigo/
black
black
black
MADE IN

Mountainer Tech

EUROPE

BESTSELLER
Vlastnosti

Na základě dlouhodobého úspěchu kalhot Mountainer jsme rozšířili

•

Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.

nejprodávanější řadu našich kalhot Mountainer o další tolik poptávaný

•

Poklopec se dvěma protisměrnými zipy.

•

Poutka pro připnutí šlí.

•

Dvě zipové kapsy a jedna doplňková zipová kapsa na stehně.

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

•

Vyztužení kolen, zadního sedu a spodního vnitřního okraje
nohavic.

materiály zaručují vyšší komfort nošení a úsporu váhy. To je určuje

•

Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem, regulace šířky.

jako ideální kalhoty pro širokou řadu outdoorových aktivit jako je

Weight: 470 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
anthracite/black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short
black/petrol:
M-short, L-short, XL-short, XXL-short
Style: REGULAR FIT

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

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.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Abrasion resistant fabric Sorona®				
(60 % Nylon + 40 % PES, DWR)

23
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MADE IN

EUROPE

Patrol

BESTSELLER

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití.

Vlastnosti

Nyní v exkluzivním EKOLOGICKÉM provedení.

•

Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.

•

Dvě dostatečné zipové kapsy, jedna zipová stehenní kapsa,
doplňková zajištěná zadní kapsa.

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

•

Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější úpravu, zkrácení.

•

Dlouhodobě nejprodávanější kalhoty z kolekce Direct Alpine.

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.
Material
Main: Abrasion resistant Envilon® fabric
(60 % Recycled Nylon + 40 % DuPont Sorona®, DWR)
Weight: 433 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
black/black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short
Style: REGULAR FIT
MADE IN

EUROPE

Patrol Tech

black/
black

greyblue/ petrol/
black
greyblue

BESTSELLER

Rozšířili jsme řadu našich dlouhodobě nejoblíbenějších kalhot
PATROL o techničtější a doslova multifunkční variantu.

Vlastnosti
•

Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.

•

Krokový klín pro větší pohyblivost.

jednotlivých dílů z lehkého strečového materiálu ve směru pohybu

•

Možnost rozepnutí a odvětrání boku kalhot.

nabízí úžasný komfort nošení. Na kolenou a zadní části je použit

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

silnější materiál pro zvýšenou odolnost proti oděru. Vnitřní spodní

•

Zesílení vnitřní spodní části nohavic.

Tato verze Patrolů je výrazně posunuta směrem k techničnosti
a vyšší funkčnosti. Propracovaný střih s promyšleným polohováním

okraj kalhot je zesílen panelem z oděruvzdorné tkaniny.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Abrasion resistant fabric ESPOL®
(60 % Nylon + 40 % DuPont Sorona®, DWR)
Weight: 395 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
anthr./black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short
petrol/black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short
Style: REGULAR FIT

anthracite/ black/
black
brown

petrol/
black

blue/
indigo

indigo
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Ranger

MADE IN

EUROPE

NEW
TRAVEL LADY PAGE 53

Nové, vysoce praktické kalhoty Ranger nadchnou každého cestovatele
či turistu.
Hybridní 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 komfortní volnočasové nošení. Do detailu vyladěný střih perfektně
padne a atraktivní „cargo“ design upoutá na první pohled. Do velkých,
snadno přístupných stehenních kapes se vejde vše potřebné. Jsou to
zkrátka parádní kalhoty na každý den s výborným poměrem cena/výkon.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Abrasion resistant fabric ESPOL®
(60 % Nylon + 40 % DuPont Sorona®, DWR)
Weight: 379 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

black

petrol

indigo

•

Pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

•

Poklopec krytý légou.

•

Dvě hlavní zipové kapsy,

•

Dvě objemné kapsy na stehnech kryté légou a zajištěné
druky a jedna průhmatová kapsa na zadku.

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

•

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

EUROPE

Beam

BEAM LADY

PAGE

54

Praktické a pohodlné lehké cestovatelské kalhoty s odepínáním nohavic
na délku šortek s možností 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. Skvělé řešení pro cestování,
turistiku, nordic walking, ideální také jako pohodlné ležérní kalhoty pro
celodenní běžné nošení.
Material
Base: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex)
quick dry, antimosquito
Weight: 375 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

•

Možnost odepnutí nohavic.

•

Praktické zipové rozepnutí boků spodních dílů. Není nutné sundávat
boty.

•

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

•

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

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

•

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

•

UV 30+

anthracite

petrol

tobacco

indigo

no chemistry
mechanical antimosquito
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MADE IN

EUROPE

Vulcan

Vlastnosti
•

Pas s páskem Direct Alpine.

Univerzální outdoorové a cestovatelské kalhoty nabídnou svému

•

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

Ty jsou zajištěny zipy pro větší bezpečí nošených věcí. Díky funkční

•

Anatomicky tvarovaná kolena.

kombinaci dvou lehkých, strečových a vysoce prodyšných materiálů

•

Možnost zkrácení na ¾ délku.

kalhoty perfektně sedí a výborně se hodí pro použití v teplejším počasí.

•

Hybridní kombinace dvou lehkých a vysoce prodyšných funkčních
materiálů.

•

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

•

Volné zakončení nohavic pro snadné zkrácení.

každodenní civilní nošení.

•

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

Material
Main: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex); quick dry, antimosquito
Support: Rip-stop stretch fabric (85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)

•

UV 30+

majiteli opravdu velké množství kapes.

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

Weight: 409 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT
anthracite petrol tobacco/ indigo/
anthr. anthr.

no chemistry
mechanical antimosquito

MADE IN

EUROPE

Vulcan Short
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.
Material
Main: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex); quick dry, antimosquito
Support: Rip-stop stretch fabric (85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)

Vlastnosti
•

Pas s páskem Direct Alpine.

•

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

•

Boční zipy pro odvětrání.

•

Hybridní kombinace dvou lehkých a vysoce prodyšných funkčních
materiálů.

•

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

•

UV 30+

Weight: 269 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite petrol

indigo
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materiál

MADE IN

EUROPE

Zion

INNOVATION

Inovované letní kalhoty ze 100% lněné tkaniny jsou ideální volbou
pro horké letní dny.
Díky chladivému efektu lnu jsou kalhoty vhodné pro všechny
volnočasové aktivity, a to nejen během letního období. Nově použitý
syntetický elastický materiál v pase a v zadním sedle a komfortní střih
zvyšují pohodu při nošení. Ziony máme k plné spokojenosti vyzkoušené
při výletech do přírody, trekkingu, pohybu po horách i v městské
džungli – prostě skvělé letní kalhoty na každý den.
Material
Main: 100% Linen
Support: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex); quick dry, antimosquito
Weight: 343 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Pas s pružným zadním sedlem doplněný o popruhové
stahování.

•

Možnost použití klasického opasku.

•

Dvě hlubší průhmatové kapsy s efektním lemováním.

•

Jedna doplňková stehenní kapsa na mobilní telefon, jedna
zadní průhmatová kapsa.

•

V rozkroku vsazený klín pro vyšší pohyblivost.

•

Tvarovaná kolena.

•

Tvarovaný volný střih nohavic s efektním kontrastním
štepováním.

sand/
anthracite

sand/
tobacco
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Escape

NEW

Nová vysoce atraktivní funkční košile s krátkým rukávem.
Perfektně padnoucí střih spolu s moderními technickými detaily tvoří

Vlastnosti
•

Zajímavé zipové zapínání kryté légou.

•

Laserem řezaná hrudní kapsa.

je proto ideální jak pro běžné každodenní nošení ve městě, tak i pro

•

Lepený zip na hrudní kapse.

cestování a jakékoliv další volnočasové či nenáročné sportovní aktivity.

•

Lepené konce rukávů a spodní lem.

•

Ultralehký, strečový, rychleschnoucí materiál.

•

Pohodlný přiléhavý střih.

•

UV 50+

výjimečný produkt. Ultralehký, mimořádně komfortní, rychle schnoucí
materiál se postará o vysoké pohodlí i za horkých letních dní. Košile

Material
Main: Ultralight quick dry fabric (86 % PES + 14 % Spandex)
UV 50+ protection
Weight: 143 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite

Ray

petrol

BESTSELLER

MADE IN

EUROPE

SANDY LADY PAGE 55

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

Material
Main: Stretch ultralight fabric (85 % PAD + 15 % Spandex)
UV 30+ protection

Vlastnosti
•

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

•

Náprsní kapsa.

•

Tvarovaný pohodlný střih, asymetrické dělení předního dílu
kontrastním štepem.

•

UV 30+

Weight: 135 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

black/grey

petrol
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MADE IN

EUROPE

Bosco

YOGA LADY

PAGE

60

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
Main: Loop knitted fabric (100% Cotton); 150 g/m2
Weight: 150 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

black - brand

black/blue - brand

petrol - brand

indigo - stars
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MADE IN

EUROPE

Lezcům ve skalách
i na umělých stěnách,
boulderistům,
slacklinerům a všem
dalším outdoorovým
nadšencům je určena
řada produktů
Climbing Series.
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

MADE IN

BESTSELLER
GAIA LADY

EUROPE
PAGE

61

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.

Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Functional fabric
(80 % PAD + 20 % Elastan)
Weight: 343 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

                anthracite/black  brick/indigo       petrol/black    indigo/menthol

•

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

•

Reflexní šití u hrudní kapsy a v bocích.

•

Dvě boční zipové kapsy, jedna doplňková hrudní.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Regulovatelný spodní okraj (jednoručně).

•

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

•

Anatomicky tvarované rukávy ukončené elastickou lemovkou.

•

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

EUROPE

Kaiser

BESTSELLER
CIVETTA LADY PAGE 62

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.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Reinforcement: (59 % Nylon + 33 % PES + 8 % PUR)

Vlastnosti
•

Zjednodušeně vypracovaný poklopec, pohodlí při použití úvazku.

•

Dvě přední zipové kapsy.

•

Rozdílné polohování strečových dílů zaručuje vysokou pohyblivost.

•

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

•

Elastický pas regulovatelný páskem.

Weight: 360 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite  petrol      indigo

MADE IN

EUROPE

Kaiser 3/4

CIVETTA 3/4 LADY PAGE 62
Vlastnosti

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.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: High strenght functional fabric
(78 % Nylon + 10 % Coolmax® + 12 % Lycra®)

•

Elastický pas, regulovatelný šňůrou.

•

Zjednodušeně vypracovaný poklopec, pohodlí při použití úvazku.

•

Na kolenou a zadním sedu vsazeny panely z pevnější tkaniny.

•

Dvě přední zipové kapsy.

•

Polohování strečových dílů zaručuje vysokou pohyblivost.

•

Tvarovaný spodní okraj s pohodlným volným ukončením.

Weight: 255 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite   petrol      indigo
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Jump

MAUDIT LADY PAGE 63

Stylová a pohodlná lezecká bunda s kapucí je to pravé pro všechny
vyznavače sportovního lezení, boulderingu, slackline. Zkrátka pro všechny
outdoorové pohodáře.
Zaměřili jsme se na vysoké pohodlí při nošení, funkční detaily na správných

Material
Main: 3-thread fleece (63 % Cotton + 37 % PES)
Support: Rip-stop stretch fabric (85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Colours: indigo/petrol
Weight: 511 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

místech a dokonalý střih. Hlavní směsový bavlněný materiál vyšší
gramáže je příjemný na omak a zaručuje jak pocit pohodlí při nošení, tak

Vlastnosti

potřebnou míru tepelné izolace a odolnosti vůči mechanickému poškození.
Samozřejmostí je vysoká pružnost, která je nezbytnou vlastností lezeckého

•

Pevná kapuce se stahováním kolem obličeje.

oblečení. Celkový dojem dokreslují detaily z lehkého a odolného rip-stop

•

Prodloužený zadní díl.

elastického materiálu, které zároveň zvyšují celkovou odolnost modelu

•

Dvě boční průhmatové kapsy bez zipů.

a jeho životnost. Atraktivní, nápaditý lezecký design je díky těmto funkčním

•

Jedna hrudní kapsa se zipem na levé straně.

•

Jedna menší kapsa na levém rukávu se zipem.

•

Anatomicky tvarované raglánové rukávy zakončené žebrovaným
úpletem.

•

Spodní okraj zakončený žebrovaným úpletem.

detailům dotažen k dokonalosti. Hluboká volnější kapuce se stahováním
kolem obličeje a dvouvrstvou konstrukcí využívá na vnitřní straně hřejivý
bavlněný materiál, který je příjemný, teplý a nešustí kolem uší. Vnější
rip-stop materiál plní ochrannou funkci. Anatomicky tvarované raglánové
rukávy a spodní okraj bundy zakončené žebrovaným úpletem spolehlivě drží
na správném místě. Ležérní, volnější střih ve spojení s pružným materiálem.
To vše pro maximální volnost pohybu.

Hombre

NEW

Nová volná lezecká mikina s kapucí a velkou klokaní kapsou 		
je navržena pro všechny outdoorové pohodáře.
Její jednoduchý design je vkusně doplněn výrazným logem
Direct Alpine. Hlavní směsový bavlněný materiál vyšší gramáže
je příjemný na omak a zaručuje jak pocit vysokého pohodlí při nošení,

Material
Main: 3-thread fleece (63 % Cotton + 37 % PES)
Weight: 450 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

tak potřebnou míru tepelné izolace a odolnosti vůči mechanickému

•

Příjemná kapuce vyložená bavlněným úpletem v kontrastní barvě.

poškození. Samozřejmostí je jeho vysoká pružnost nezbytná pro

•

Stahování kapuce ozdobnou šňůrkou.

•

Anatomicky tvarované raglánové rukávy zakončené žebrovaným
úpletem.

•

Praktická klokaní kapsa s doplňkovou kapsou pro telefon.

•

Výrazné logo Direct Alpine v kontrastní barvě.

•

Spodní okraj zakončený žebrovaným úpletem.

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. Anatomicky tvarované
raglánové rukávy a spodní okraj bundy zakončené žebrovaným úpletem
spolehlivě drží na správném místě. Ležérní, volnější střih ve spojení
s pružným materiálem zaručuje maximální volnost pohybu
při sportovním lezení, boulderingu, slackline.
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Hueco

NEW
ZAMBANA LADY PAGE 64

Střihově jednodušší kalhoty Hueco jsou určeny pro všechny lezce,
boulderisty a outdoorové nadšence, kteří hledají maximální pohodlí
za skvělou cenu.
Anatomicky přesný střih s krokovým klínem využívá chytré polohování
strečovosti jednotlivých střihových dílů z příjemně lehkého elastického
materiálu. Kalhoty tak perfektně sedí na těle a přizpůsobí se všem
pohybům při lezení. Elastický pas částečně do gumy nepřekáží pod
popruhem sedacího úvazku. Čistý design kalhot je doplněn výšivkou
Direct Alpine a poutkem na kartáček.

Před časem jsme Vám představili plán konkrétních
kroků směrem k ekologičtější a trvale udržitelné
výrobě. Jedním z našich cílů je vyšší míra používání BIO
materiálů. Vy i Vaši zákazníci tedy jistě oceníte celou
řadu lezeckých modelů, vyrobených právě
z ekologicky pěstované bavlny.
Konvenčně vypěstovaná tuna bavlny potřebuje okolo
400 kg chemických hnojiv, 40 kg insekticidů, 1,2 kg
defoliantů, které se dostávají do půdy, vody a tedy až
do potravního řetězce. Oproti tomu, při pěstování bavlny
v bio režimu nejsou využívány žádné škodlivé látky.
Jde o čistý a trvale udržitelný způsob získávání této
obnovitelné suroviny. Naši dodavatelé, bio pěstitelé
a zpracovatelé bavlny, jsou oficiálně certifikovaní dle
standardu GOTS (Global Organic Textile Standartd.
Certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard)
Certifikační systém, který zahrnuje přísné
ekologické normy pro pěstování bio bavlny,
ale také základní sociální a ekonomické
podmínky zaměstnancům a je tedy zárukou férových
podmínek. Systém GOTS zahrnuje nejen samotné
pěstování bavlny, ale také celý proces jejího zpracování
až do podoby finálního materiálu.

Material
Main: Stretch BIO cotton fabric (97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 340 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

indigo    camel      petrol

Vlastnosti
•

Pas je částečně do gumy s logem Direct Alpine.

•

Dvě průhmatové přední kapsy.

•

Ozdobné poutko na kartáček a vyšité logo na zadní straně
pravé nohavice.

•

Volné zakončení nohavic.

•

Polohování strečovosti jednotlivých dílů pro maximální komfort
a skvělou pohyblivost nohou.

Do budoucna chceme, s Vaší pomocí, podíl BIO
bavlněných materiálů v naší kolekci dále zvyšovat!
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MADE IN

EUROPE

Katalog-s20-Climbing.indd 8

2.5.2019 10:42:33

Mordor

NEW

Nové vysoce komfortní a odolné 		
lezecké kalhoty.

Vlastnosti
•

Pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

příjemně lehký strečový směsový materiál s výztužemi

•

Vnitřní pas s tištěným ozdobným logem D.A.

na kolenou z vysoce oděru odolné elastické Cordury.

•

Dvě přední průhmatové kapsy.

Perfektní vysoce technický střih s krokovým klínem

•

Jedna stehenní zajištěná kapsa.

•

Jedna zadní nakládaná kapsa.

•

Ozdobné poutko na kartáček.

•

Anatomicky tvarovaná kolena a detaily z Cordury pro zajištění

Osvědčená hybridní konstrukce kombinuje základní

dokonale padne a neomezuje v pohybu při lezení
a dalších aktivitách. Moderní asymetrický design kalhot
je dozdoben funkčními lezeckými detaily. Kalhoty Mordor
jsou skvělou volbou pro všechny lezce, boulderisty

dlouhé životnosti kalhot.

a aktivní outdoorové nadšence, kteří hledají vyvážený
poměr pohodní a odolnosti.

•

Volné zakončení nohavic.

Material
Main: Abrasion resistant fabric
(52 % Cotton, 37 % PAD + 11 % PUR)
Reinforcement: (93 % Cordura + 7 % PUR)
Weight: 305 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

petrol          indigo          camel
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Campus

NEW
YUCATAN LADY PAGE 65

„Lezecké“ kalhoty moderního progresivního designu.
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.  

Material
Main: Stretch BIO cotton fabric
(97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 340 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

  petrol/      indigo/     camel/
menthol      brick        petrol

Vlastnosti
•

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.

•

Možnost zajištění konce nohavic elastickým lankem.

•

Vyšité logo Direct Alpine na zadní části nohavice.
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Campus 3/4

NEW
YUCATAN 3/4 LADY PAGE

65

Nové lezecké 3/4 kalhoty moderního asymetrického designu
vycházející z modelu Campus.
Anatomicky přesný střih s krokovým klínem a anatomicky
tvarovanými koleny se společně s použitým komfortním
lehkým a elastickým materiálem a také široké gumě v pasu
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.
Material
Main: Stretch BIO cotton fabric
(97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 260 g (L)
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Pas je částečně do gumy s logem Direct Alpine.

•

Zipový poklopec krytý légou.

•

Dvě přední průhmatové kapsy.

•

Jedna zadní průhmatová kapsa.

•

Ozdobné poutko na kartáček.

indigo/      camel/
brick         petrol
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Solo

NEW

Nové lezecké šortky přinášejí maximální pohodlí nejen při lezení.
Díky použití komfortního lehkého a elastického materiálu a skvěle
padnoucího střihu s gumou v pase nepřekážejí pod sedacím úvazkem
a dovolují se maximálně soustředit na výkon. Atraktivní kontrastní
barevné detaily a skvělý poměr cena/výkon z nich činí perfektní
produkt pro jakékoliv aktivity v horkých letních dnech.  

Material
Main: Stretch BIO cotton fabric
(97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 214 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: REGULAR FIT

      petrol               indigo

Vlastnosti
•

Pas do gumy s logem Direct Alpine.

•

Dvě přední průhmatové kapsy.

•

Jedna doplňková kapsa na stehně.

•

Jedna zadní nakládaná kapsa.

•

Ozdobné poutko na kartáček.
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materiál

MADE IN

EUROPE

Flash

INNOVATION

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: Knitted BIO cotton fabric
(96 % Cotton + 4 % Elastan); 180 g/m2
Weight: 180 g (L)
Sizes: S, M, L , XL, XXL
Style: SPORT FIT

black/brick - art

indigo/aurora - riders

black/blue - carabiners

petrol/camel - riders
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MADE IN

Vycházíme vstříc přáním našich
zákaznic a představujeme
samostatnou ucelenou čistě
dámskou kolekci – Ladies
Series.

EUROPE

Přinášíme v ní jak ryze funkční
horské modely, tak modely
určené pro turistiku, aktivně
trávený volný čas i pohodlné
městské použití.
Střihy jsou pečlivě konstruovány dle křivek ženského těla – užší
ramena a pas, výraznější boky. Chytrá střihová řešení, hybridní použití
funkčních materiálů a využití jejich směrové pružnosti optimálně
hospodaří s prostorem v oblečení a zajišťuje maximální volnost pohybu
a tepelný komfort.
Celou kolekci nabízíme v atraktivních dámských barvách.
Naše designérky a návrhářky se velmi zaměřily na vzájemnou
kombinovatelnost jednotlivých produktů nejen funkčně, ale i barevně
mezi sebou. Sladění jednotlivých částí oděvu je velmi jednoduché a je
možné je střídat nejen dle počasí, ale i dle aktuální nálady.
Díky kvalitě materiálů i zpracování, komfortu při nošení a důrazu
na kombinovatelnost barevných variant se budou naše zákaznice
v modelech z Ladies Series nejen skvěle cítit, ale také u toho
nádherně vypadat. A to ať už vyrazí kamkoliv.
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Guide Lady

MADE IN

EUROPE

BESTSELLER
PRODUCT TIP

PANTS MIDI PAGE

7

Špičková technická bunda GUIDE LADY je pro každou aktivní
ženu 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

Ret: 3,27
m2. Pa/W

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.
Material
Main: 3L GELANOTS HB hardshell
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/39.000 g/m2/24H
Weight: 340 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

black

violet

•

Pevná kapuce s více směrným 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.

aurora

•

Vynikající prodyšnost použitého materiálu.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Anatomicky tvarované rukávy; regulace spodního tvarovaného
obvodu rukávu.
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MADE IN

EUROPE

Cruise Lady
Lehké technické kalhoty pro univerzální použití (treking,
horolezectví, turistika, kolo, město). Přesný pohodlný střih
výborně pasuje a kopíruje tělo.

Ret: 3,67
m2. Pa/W

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.
Material
Main: Cordura® WBL system 				
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Weight: 280 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic – snadnější
úprava.

•

Dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

•

Reflexní šití.

•

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

black

indigo

indigo/
menthol
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Cascade Lady

BESTSELLER

MADE IN

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).
Material
Main 1: Abrasion resistant brushed fabric
		
(23 % Cordura® + 45 % PAD + 23 % Thermolite® + 9 % PUR, DWR)
Main 2: Cordura® WBL system 				
(46 % Cordura® + 32 % Tactel® + 14 % Lycra® + 8 % Coolmax®, DWR)
Support: Functional elastic fabric
(84 % Nylon + 16 % Elastan)
Reinforcement: (59 % Nylon + 33 % PES + 8 % PUR)
Weight: 440 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

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

Style: REGULAR FIT

black

black/violet indigo

Vlastnosti
•

Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

•

Poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.

•

Na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce
oděruvzdornou tkaninou.

•

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

•

Použita technologie elastických švů. Bezpečnostní reflexní
doplňky a šití.

•

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

•

Doplňkové materiály: tenká Cordura a elastický počesaný úplet.

•

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.

47

Katalog-s20-LADIES.indd 6

2.5.2019 10:54:48

MADE IN

EUROPE

Dragon Lady

NEW

Nová lehká izolační dámská bunda, vycházející z výborně
přijatého modelu Dragon, je náš dárek nadšeným sportovkyním
pro celoroční nošení.
Použitý velmi lehký (145 g/m2) technický materiál Tecnostretch®
Grid Fleece s plastickou vnitřní strukturou je tvořen jednotlivě
umístěnými čtverečky a díky tomu se v prostoru mezi tělem
a materiálem udržuje vrstva cirkulujícího vzduchu, která
optimálně reguluje teplotu a zároveň odvádí tělesnou vlhkost.
Samozřejmostí je vysoká, čtyřsměrná pružnost materiálu
a vynikající sbalitelnost. Jednoduchý hladký design je atraktivně
dozdoben díly otočenými rubovou stranou ven – na předloktích
a v bocích. Anatomicky projmutý technický střih zvýrazňuje
dámskou postavu a má vše potřebné: dostatečně hlubokou
přiléhavou kapuci a dvě zipové kapsy. Raglánový střih
prodloužených rukávů s dírou na palec umožňuje volnost pohybu
při lezeckých sportech a zaručí překrytí zápěstí i při vysokém
zvednutí obou paží. Prodloužený zadní díl a široká guma na
spodním okraji bočních panelů spolehlivě chrání oblast spodních
zad. Tato univerzální izolační bunda je dokonalá pro veškeré
aerobní sporty v průběhu celého roku – běh, fitness v přírodě 		
i v prostředí města, lezení, kolo, turistiku, skialpy, běžky.

Vlastnosti
•

Perfektně padnoucí přiléhavá kapuce s elastickým lemem.

•

Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

•

Prodloužené raglánové tvarované rukávy zakončené elastickým
lemem s otvory na palec.

•

Dvě boční zipové kapsy.

•

Boční panely zakončené gumou s logem Direct Alpine.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Jezdce zipů je možné ovládat v rukavicích.

Material
Main: Tecnostretch grid fleece (91 % PES + 9 % Elastan)
Weight: 236 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: SPORT FIT

indigo/
aurora

violet

menthol/
indigo
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MADE IN

Furry Lady

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
Weight: 118 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

black/anthr.

petrol

menthol

•

Pohodlný, anatomický střih.

•

100% přírodní materiál.

•

Efektní dámský potisk.

•

Elastické švy.
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MADE IN

EUROPE

Talung Lady

BESTSELLER

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: 3L DERMIZAX hardshell
(100% Nylon, DWR) 20.000 mm H2O/8.000 g/m2/24H
100% sealed seems
Weight: 318 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

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.

•

Jednoruční stahování spodního okraje bundy.

•

Kvalitní voděodolné zipy

black/grey

black/violet petrol/aurora
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Spike Lady

NEW

MADE IN

EUROPE

Novinka! Lehká a skvěle sbalitelná vesta Spike Lady je dokonalý
a spolehlivý osobní strážce.
Jste sportovního založení, milovnice turistiky a cestování? Pak
je tato vesta určena právě vám. Léty prověřený čtyřsměrně
pružný materiál Swing Cool spolehlivě ochrání střed těla proti
větru a zároveň ho díky vysoké prodyšnosti udržuje v suchu.
Přesně padnoucí střih vesty s bočními elastickými panely se
přizpůsobí dámské postavě i spodním vrstvám oblečení a i při
vrstvení neomezuje v pohybu. Límec v zadní části z elastického
příjemného materiálu přiléhá ke krku. Delší ramenní díly poskytují
zvýšenou ochranu ramenních kloubů. Při všech sportech vás
vesta Spike Lady bude po celý rok spolehlivě střežit a podporovat
váš výkon. Ideální jak pro aerobní sporty, tak volnější 		
tempo – běh, fitness v přírodě i v prostředí města, kolo, in-line
brusle, turistiku, lezení, ale i zimní skialpy a běžky.
Material
Base: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Functional fabric
(80 % PAD + 20 % Elastan)
Weight: 248 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

black

violet

petrol

menthol

•

Límec z příjemného elastického materiálu.

•

Hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

•

Široké, elasticky lemované průramky.

•

Reflexní šití u ramenních dílů.

•

Jedna hrudní zipová kapsa.

•

Dvě boční zipové kapsy.

•

Váčky všech kapes ze síťoviny pro nižší váhu a vyšší prodyšnost.

•

Boční panely z prodyšného elastického materiálu.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Jednoruční stahování spodního okraje.
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MADE IN

EUROPE

Eira Lady

BESTSELLER

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.
Material
Main: Tecnostretch™ fleece Wicking Finish™
(88 % PES + 12 % Elastan)
Weight: 301 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Kapuce součástí límce.

•

Dvě boční kapsy.

•

Ploché, elastické švy.

•

Anatomicky tvarované boky.

•

Prodloužený zadní díl.

black/
black

violet

indigo/ petrol/
menthol menthol
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MADE IN

Travel Lady

EUROPE

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.

Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Abrasion resistant fabric ESPOL®
(60 % Nylon + 40 % DuPont Sorona®, DWR)
Weight: 303 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
black/
anthracite

black/
violet

indigo/
menthol

petrol

•

Pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

•

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

•

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

•

Efektní detaily zvýrazňující dámský střih.

•

Anatomicky tvarovaná kolena.
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MADE IN

EUROPE

Beam Lady

Vlastnosti

Lehké dámské cestovatelské kalhoty s praktickým odepínáním

•

Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

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.

•

Možnost odepnutí nohavic.

•

Praktické zipové rozepnutí boků spodních dílů. Není nutné
sundávat boty.

•

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

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

•

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

•

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

•

UV 30+ protection

Material
Main: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex); 		
quick dry, antimosquito, UV 30+ protection
Weight: 330 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite/ indigo/
grey
menthol

petrol/
petrol

MADE IN

EUROPE

Sierra Lady

BESTSELLER

Praktické dámské kalhoty. Velmi pohodlný a univerzální střih doplněný
drobnými módními detaily.
Velmi příjemný strečový materiál s rychleschnoucí úpravou Quick Drying.

Vlastnosti
•

Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

Ideální do horkých letních dnů, pro veškeré outdoorové aktivity nebo

•

Možnost odepnutí nohavic v ¾ délce.

běžné každodenní nošení. Nohavice odepínatelné pod koleny, možnost

•

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

a zároveň oděruodolný materiál zajišťuje dlouhou životnost kalhot.

•

Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

Společně s pánským provedením VULCAN jde o nejprodávanější letní

•

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

kalhoty Direct Alpine.

•

Rozdílné polohování strečových dílů pro větší pohodlí.

•

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

•

UV 30+ protection

zkrácení na ¾ délku. Zákaznice kupuje 2 kalhoty v 1 produktu. Lehký

Material
Main: Stretch fabric (94 % PAD + 6 % Spandex);
quick dry, antimosquito, UV 30+ protection

		

Weight: 375 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT
no chemistry
mechanical antimosquito

anthracite/ indigo/
grey
menthol

petrol/
petrol
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MADE IN

EUROPE

Sandy Lady
Atraktivní dámská letní košile z velmi pohodlného, strečového,

Vlastnosti

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.
Material
Main: Stretch ultralight fabric
(85 % PAD + 15 % Spandex); UV 30+ protection
Weight: 81 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

black/grey

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

•

Pohodlný, volný otevřený výstřih.

•

Tvarovaný anatomický střih, asymetrické dělení předního dílu
kontrastním štepem.

•

Volný spodní okraj.

•

Rychleschnoucí materiál.

•

UV 30+ protection

petrol

Jasmin Lady
nošení i lehčí outdoorové aktivity.

Pohodlný strečový materiál pro maximální komfort zákaznice.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Weight: 167 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

violet

petrol

MADE IN

EUROPE

BESTSELLER

Lehká, pohodlná volnočasová sukně vhodná pro každodenní běžné

anthracite

•

Vlastnosti
•

Částečně elastický pás s poutky pro opasky Direct Alpine.

•

Jednoduché boční kapsy.

•

Regulace obvodu spodního okraje.

•

Regulace délky předního dílu.

•

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

menthol
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MADE IN

EUROPE

Alba Lady

NEW

Atraktivní a elegantní sukně určená pro sportovně založené
ženy, které hledají funkčnost, originalitu a chtějí zachovat
svůj ženský vzhled během všedního dne i outdoorového
dobrodružství.
Na omak velmi příjemný pružný syntetický materiál 		
je rychleschnoucí a není potřeba ho žehlit. Praktické, ale zároveň
ženské detaily doplňují jednoduchý a hladký design této sukně.
Dvě boční kapsy i ozdobné prošití tvarově vycházejí z loga
Direct Alpine. Sukně se tak snadno kombinuje s dalšími modely
naší kolekce. V pase je zakončena příjemnou širokou gumou
s logem Direct Alpine, která umožňuje i nošení přes kalhoty
nebo legíny a díky které můžete snadno upravit pozici sukně
na těle dle zvolené aktivity. Zadní díl je opatřen malou zipovou
kapsičkou na drobnosti. Kapsa je prodyšná a při zátěži nedochází
k pocení spodních zad. Alba Lady je zárukou vysokého pohodlí
při trekingu, turistice, běhu, cestování, ale i ve víru každodenního
života.
Material
Main: 4 way stretch double weave fabric 			
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR)

Vlastnosti
•

Pohodlná široká elastická guma v pase s logem Direct Alpine.

•

Dvě průhmatové kapsy s ozdobným lemováním.

•

Jedna zadní kapsička se zipem.

•

Ozdobné prošití.

Weight: 108 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite

petrol

menthol
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Iris Lady

MADE IN

EUROPE

NEW
Vlastnosti

Základem každého dámského sportovního a volnočasového outfitu jsou lehké

•

Dvě průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

funkční kalhoty. Naši novinku Iris Lady využijete od jara do podzimu.

•

Dvě boční zipové kapsy, garáže zipů s ozdobným lemováním.

•

Dvě zadní zipové kapsy kryté sedlem s ozdobným lemováním.

•

Vnitřní pas s potiskem loga Direct Alpine.

•

V bocích předpružený pas.

•

Ozdobná poutka na pásek.

•

Poklopec se zipem.

•

Ozdobné prošití nohavic.

•

Jednoduché zakončení nohavic.

Nový, velmi lehký funkční materiál vyniká pružností a umožňuje vysokou volnost
pohybu. Pohodlí při nošení si vychutnáte díky prodyšnosti a příjemnému pocitu
na omak. Rychleschnoucí materiál a nežehlivá úprava zaručí, že budou vaše Iris Lady
stále připravené na další dobrodružství. Hladký design kalhot je vybaven mnoha
decentními ozdobnými prvky – designově řešenými poutky na pásek a ozdobným
prošitím kolem kapes na předním díle. Prošití sedla zadního dílu velice lichotí každé
postavě, opticky zmenšuje sedací partie a zakrývá vstupy do kapes. Výsledný efekt
je zajímavý, netradiční a velmi ženský. Jednoduchý střih uznává křivky ženského těla,
využívá přirozenou pružnost materiálu a přiznává sportovní naladění. Dostatečný
počet kapes různých velikostí pojme vše, co musíte mít po ruce. Vnitřní váčky kapes
ze síťoviny snižují hmotnost kalhot a usnadňují odvětrávání. Díky předpruženým
bočním panelům pasu kalhoty padnou většině typů postav. Ideální řešení pro
jednodenní výlety, turistiku, treking a cestování, ale i „casual friday“ v kanceláři.

Material
Main: 4 way stretch double weave fabric 				
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR)
Weight: 211 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite indigo

violet

petrol menthol

MADE IN

Iris 3/4 Lady

EUROPE

NEW
Vlastnosti

Nové dámské volnočasové kalhoty v capri délce jsme navrhli pro sportovní 		

•

Dvě průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

a volnočasové využití v teplejších dnech od jara do podzimu.

•

Jedna pravá boční zipová kapsa, garáž zipu s ozdobným
lemováním.

•

Dvě zadní zipové kapsy kryté sedlem s ozdobným lemováním.

•

Vnitřní pas s potiskem loga Direct Alpine.

•

V bocích předpružený pas.

Hladký design kalhot je vybaven mnoha decentními ozdobnými prvky – designově

•

Ozdobná poutka na pásek.

řešenými poutky na pásek a ozdobným prošitím kolem kapes na předním díle

•

Poklopec se zipem.

a spodním lemu nohavic. Prošití sedla zadního dílu lichotí ženské postavě, opticky

•

Ozdobné prošití nohavic.

zmenšuje sedací partie a zakrývá vstupy do kapes. Výsledný efekt působí velmi

•

Vnitřní konce nohavic zdobené lemováním s potiskem loga
Direct Alpine.

Nově použitý funkční materiál vyniká lehkostí a pružností a umožňuje absolutní
volnost pohybu. Pohodlí při nošení si vychutnáte také díky prodyšnosti a příjemnému
pocitu na omak. Rychleschnoucí a nežehlivá úprava ještě zvyšují užitné vlastnosti.

žensky, je zajímavý a netradiční. Jednoduchý, sportovně laděný střih uznává křivky
ženského těla a skvěle využívá pružnost materiálu. Dostatečný počet kapes různých
velikostí pojme veškeré nezbytnosti. Vnitřní váčky kapes ze síťoviny snižují hmotnost
kalhot a usnadňují odvětrávání. Díky předpruženým bočním panelům pasu kalhoty
padnou většině typů postav. Jsou skvěle využitelné pro jednodenní výlety, turistiku,
lezení, treking a cestování, ale i uvolněný „dress code“ v kanceláři.
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Material
Main: 4 way stretch double weave fabric 				
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR)
Weight: 174 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

anthracite

indigo

petrol

2.5.2019 10:56:40

MADE IN

EUROPE

Iris Short Lady

NEW

Nové lehké funkční volnočasové šortky Iris Lady Short jsou
perfektní volbou pro teplé letní a jarní dny.
Použitý materiál vyniká pružností, lehkostí a poskytuje úžasnou
volnost pohybu. Pohodlí při nošení si vychutnáte díky vysoké
prodyšnosti a příjemnému pocitu na omak. Rychleschnoucí
vlastnosti a nežehlivá úprava zaručí, že budete mít šortky
stále připravené na další akci. Hladký design šortek je doplněn
decentními ozdobnými prvky – designově řešenými poutky
na pásek a ozdobným prošitím kolem kapes na předním díle.
Prošití sedla zadního dílu lichotí ženské postavě, opticky
zmenšuje sedací partie a zakrývá vstupy do kapes. Výsledný
efekt je velmi zajímavý, netradiční a velmi ženský. Pružný
materiál a jednoduchý, sportovně laděný střih uznává křivky
ženského těla. Vnitřní váčky kapes ze síťoviny snižují hmotnost
a usnadňují odvětrávání. Délka nohavic lehce nad kolena
a předpružené boční panely pasu padnou většině typů postav.
Doporučujeme pro běh, turistiku, lezení, treking i cestování.
Material
Main: 4 way stretch double weave fabric 			
(89 % Nylon + 11 % Spandex, DWR)

Vlastnosti
•

Dvě boční průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

•

Dvě zadní zipové kapsy kryté sedlem s ozdobným lemováním.

•

Vnitřní pas s potiskem loga Direct Alpine.

•

V bocích předpružený pas s ozdobnými poutky na pásek.

•

Poklopec se zipem.

Weight: 134 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

violet

petrol

menthol
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Flow Lady

NEW

MADE IN

EUROPE

Tyto atraktivní letní šaty jsou šité přímo na míru aktivním
ženám, a to nejen do teplých dní.
Ráno do kanceláře, odpoledne v lehkém sportovním režimu
a večer v kině. Jsou jasnou volbou na letní dovolenou a cestování.
Pružný a lehký bavlněný úpletový materiál s efektem melíru je
pružný, vzdušný a rychleschnoucí. Na první pohled jednoduchý
a hladký design je dotažen k dokonalosti důmyslnými,
praktickými a zároveň sexy detaily. Rovně střižený přední
díl je možné v pase stáhnout ozdobnou šňůrou. Prostřižené
rukávky zakončené rafinovaným uzlem jemně odhalují ramena
a ponechávají dostatek prostoru i pro silnější paže. Překvapení
se však skrývá v konstrukci zadního dílu, kde je sukně v pase
zakončena příjemnou širokou gumou s logem Direct Alpine,
ale horní díl volně splývá přes pas, a vytváří tak velmi účinné
odvětrávání. Při pohledu zezadu tak šaty vypadají spíše jako
sukně a tričko. Délka umožňuje nošení i přes kalhoty.
Material
Main: Loop knitted fabric (100% Cotton); 150 g/m2
Weight: 186 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

indigo

brick

petrol

•

Moderní „trendy“ fashion look.

•

Originálně řešené rukávy.

•

Unikátní řešení zadního dílu.

•

Regulace pasu ozdobnou šňůrou.

•

Pohodlná široká elastická guma s logem Direct Alpine v pase
zadního dílu.
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MADE IN

EUROPE

Yoga Lady

NEW

Nové lehké dámské tričko s krátkým rukávem v elegantním
a trendy designu.
Ten je dotažen k dokonalosti důmyslnými, praktickými a zároveň
atraktivními ženskými detaily. Prostřižené rukávky zakončené
ozdobným uzlem jemně odhalují ramena a ponechávají
dostatek prostoru i pro silnější paže žen-lezkyň. Spodní okraj
trika může buď ležérně splývat přes boky, nebo je možné ho
ozdobnou šňůrou v lemu stáhnout a tričko podkasat – skvělé
řešení zejména pro horké letní dny. Volnější střih uznává křivky
ženského těla, ale ponechává dostatek volnosti pohybu. Pružný
a lehký bavlněný úpletový materiál s efektem melíru je příjemný
na dotek, prodyšný a rychleschnoucí. Tyto vlastnosti předurčují
tričko k širokému spektru aktivit pro každodenní použití, aerobně
nenáročné sporty, ale i do kanceláře, do kina, na cestování 		
i dovolenou.
Material
Main: Loop knitted fabric (100% Cotton); 150 g/m2
Weight: 138 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Moderní „trendy“ fashion look.

•

Originálně řešené rukávy odhalující ramena.

•

Regulace spodního okraje pasu ozdobnou šňůrou.

black

brick

petrol

menthol
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MADE IN

EUROPE

Gaia Lady
Dámská outdoorová bunda s velmi propracovaným anatomickým
střihem.
Pozornost si zaslouží 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 nebo běhání.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric 					
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Functional fabric
(80 % PAD + 20 % Elastan)
Weight: 295 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti

anthracite/
black

brick/
indigo

indigo/
menthol

menthol/
indigo

•

Praktická kapuce, která nijak neomezuje ve výhledu či pohybu.

•

Vnitřní tvarovaný elastický límec.

•

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

•

Anatomicky tvarované rukávy ukončené elastickou manžetou.

•

Dvě boční zipové kapsy, jedna hrudní kapsa.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Jednoručně regulovatelný spodní okraj.

•

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

EUROPE

Civetta Lady

BESTSELLER

Dámské sportovní lehké kalhoty tvarovaného technického střihu.

Vlastnosti

Lehký funkční materiál. Pohodlný přesný střih neomezující pohyb,
ideální zejména pohyb v horách, ferraty nebo i těžší treking. Jsou ale

•

Elastický pas, regulovatelný páskem.

velmi často využívané pro jakékoli aktivity od kola, turistiky až po zimní

•

Dvě přední zipové kapsy.

běžkování nebo běhání.

•

Rozdílné polohování strečových dílů zaručuje vysokou
pohyblivost.

•

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

Material
Main: Rip-stop stretch fabric (85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Reinforcement: (59 % Nylon + 33 % PES + 8 % PUR)
Weight: 300 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: SPORT FIT

anthracite indigo

petrol

menthol

MADE IN

EUROPE

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

Vlastnosti
•

Elastický pas, regulovatelný páskem.

v horách, ferraty nebo i těžší trekking. Výborně použitelné jsou ale i na

•

Dvě přední zipové kapsy.

jakékoli outdoorové a sportovní aktivity od kola, turistiky, in-line brusle

•

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

•

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

až po běhání.
Material
Main: Rip-stop stretch fabric (85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Support: Functional fabric (80 % PAD + 20 % Elastan)
Reinforcement: (59 % Nylon + 33 % PES + 8 % PUR)
Weight: 258 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: SPORT FIT

anthracite

indigo
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Maudit Lady

NEW

MADE IN

EUROPE

Nová pohodlná a naprosto stylová (nejen) lezecká dámská mikina
s kapucí je určená pro všechny pohodářky a jejich volnočasové
aktivity v přírodě.
Hlavní pružný směsový bavlněný materiál je velmi příjemný na
omak a zaručuje vysoké pohodlí při nošení. Vyšší gramáž dodá
potřebnou míru tepelné izolace například při jarním či podzimním
bouldrování. Atraktivní, nápaditý a ženský design s důmyslnými
ozdobnými prvky – umístění panelů na předním dílu a prostřižení
kapes – vycházejí z tvaru loga Direct Alpine a přímo vyzývají
ke kombinování s dalšími modely z lezecké kolekce Direct
Alpine. Ležérní volnější střih ve spojení s pružným materiálem
a funkčními detaily pro maximální volnost pohybu. Hluboká
volnější kapuce se stahováním ozdobnou šňůrou kolem obličeje
chrání oblast hlavy a krku. Manžety anatomicky tvarovaných
raglánových rukávů z žebrovaného úpletu spolehlivě drží rukávy
na místě a brání jejich sjíždění při zvednutí paží. Mikinu využijete
hlavně při lezení, boulderingu, slackline a obecně při aktivitách
volnějšího tempa.
Material
Main: 3-thread fleece
(63 % Cotton + 37 % PES)
Support: Rip-stop stretch fabric
(85 % Nylon + 15 % Spandex, DWR)
Weight: 396 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

indigo/brick indigo/menthol

Vlastnosti
•

Pevná kapuce se stahováním kolem obličeje ozdobnou šňůrkou.

•

Hlavní celorozepínací zip.

•

Volnější střih.

•

Prodloužený zadní díl.

•

Dvě designově zajímavé boční průhmatové kapsy.

•

Raglánové, anatomicky tvarované rukávy zakončené manžetami
z žebrovaného úpletu.

•

Spodní okraj zakončený žebrovaným úpletem.

•

Vyšité logo na rameni zadního dílu.
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Zambana Lady

NEW

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: Stretch BIO cotton fabric
(97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 312 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

Vlastnosti
•

Široká guma v pase s logem Direct Alpine.

•

Dvě boční průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

•

Jedna zadní průhmatová kapsa.

•

Elastické sedlo s ozdobným prošitím.

•

Poklopec se zipem.

•

Ozdobné prošití nohavic.

•

Tvarovaná kolena.

•

Krokový klín.

•

Efektní ozdobná výšivka loga Direct Alpine na zadním díle.

•

Spodní okraj nohavic předpružený gumou.

indigo/ menthol/
brick
indigo
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materiál

Yucatan Lady

INNOVATION

BESTSELLER
Vlastnosti

Dámské volnočasové kalhoty z příjemného strečového materiálu

•

Regulovatelný pas s popruhem a přezkou doplněn poutky pro
opasky Direct Alpine.

•

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

•

Praktický asymetrický poklopec.

barevné provedení s kontrastními švy podtrhuje outdoorovou image

•

Komfortní elastický krokový klín.

každé zákaznice.

•

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

Material
Main: Stretch BIO cotton fabric
(97 % Cotton + 3 % Spandex)

•

Poutko na pytlík s magnéziem.

•

Kontrastní elastické štepovaní a designové detaily tvoří atraktivní
ležérní styl.

Weight: 371 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: REGULAR FIT

•

Tvarovaná kolena.

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

brick/ indigo/
indigo menthol

střih, materiál

Yucatan 3/4 Lady

INNOVATION

Oblíbený model dámských ¾ kalhot technického střihu ve vylepšeném,
pohodlnějším provedení je ideální volbou pro sportovně založené ženy.

Vlastnosti
•

Široká elastická guma na ¾ obvodu pasu.

který přesně odpovídá křivkám ženského těla, přináší vysoký komfort

•

Dvě boční prostorné tvarované kapsy.

při sportovních aktivitách a absolutní volnost pohybu. Díky široké

•

Jedna boční doplňková kapsa zdobená výšivkou.

elastické gumě v pasu kalhoty padnou většině typů postav. Atraktivní

•

Jedna otevřená zadní kapsa.

sportovní design je dozdobený kontrastním prošitím a ozdobnou

•

Asymetricky řešený poklopec se zipem.

•

Tvarovaná kolena.

•

Krokový klín.

•

Ozdobné prošití.

Kombinace lehkého, pružného materiálu příjemného na omak a střihu,

prostřiženou kapsou s výšivkou. Skvělé kalhoty pro sportovní lezení,
bouldering, slackline, via ferraty, jednodenní výlety, turistiku, trekking
v teplejších dnech od jara do podzimu.
Material
Main: Stretch BIO cotton fabric (97 % Cotton + 3 % Spandex)
Weight: 264 g (M)
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Style: SPORT FIT

brick/
indigo

indigo/
menthol
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Wing

NEW

Trucker

NEW

Kšiltovka klasického střihu z příjemné bavlněné tkaniny.

Stylová “trucker” kšiltovka. Prodyšná zadní část ze síťoviny

Regulace obvodu zadní zajišťovací přezkou.

zajistí pohodlí v horkých letních dnech i při lezení
a boulderingu. Efektní potisk loga “climbing series” na

Material
Main: 100% Cotton

předním panelu. Obvod regulovatelný pomocí plastového
pásku.

Weight: 64 g
Sizes: uni
Style: unisex

Material
Main: 100% Nylon
Weight: 63 g
Sizes: uni
Style: unisex

anthracite
petrol

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.
Material
Main: 100% PES microfibre fleece
Weight: 30 g
Sizes: uni
Style: unisex

black

indigo

petrol
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Belt Basic

Belt

Univerzální popruhový opasek s moderní kovovou sponou.

Pevný popruhový opasek s vytkanými motivy a kovovou
pevnostní přezkou.

Material
Main: 100% PAD
Weight: 40 g
Sizes: uni - 120 cm / 2,5 cm width
Style: unisex

Material
Main: 100% PAD
Weight: 106 g
Sizes: uni - 120 cm / 3,8 cm width
Style: unisex

black

aztek
black

Hook

Braces D.A.

Velmi pohodlný pružný univerzální popruhový opasek s elegantní

Suchými zipy regulovatelné šle určené pro kalhoty Direct Alpine

kovovou sponou. Dodáváme v dárkové papírové krabičce.

s integrovanými poutky. Poutka na kalhotách jsou umístěna tak,

Material
Main: 100% PAD
Weight: 100 g
Sizes: uni - 120 cm / 4 cm width
Style: unisex

aby při jejich vrstvení stačilo provléknout všemi poutky jen jedny
šle.
Material
Main: 97 % PES + 3 % Elastan
Weight: 70 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Style: unisex
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materials:

t

Stav skladu
ativní
ejů, již ale

4wayTex®
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.

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).

Bio Cotton
K pěstování bavlny v biorežimu se nevyužívají žádné škodlivé látky, jde o čistý a trvale udržitelný
způsob získávání této obnovitelné suroviny. Naši dodavatelé, biopěstitelé a zpracovatelé bavlny, jsou
oficiálně certifikovaní dle standardů GOTS (Global Organic Textile Standard).

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).

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.

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.
FAIR WEAR FOUNDATION
Fair Wear Foundation je mezinárodně nejrozšířenější organizace, která se stará o práva zaměstnanců
v rozvojových zemích. Výroba textilu probíhá v takových podnicích, které mají zavedené základní
sociální podmínky a pracovně-právní vztahy se svými zaměstnanci.
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.
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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, SPIKE, SPIKE LADY a dalších.
Moisture management
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.

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.

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.
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.
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.
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promo materials:
flag 4 m

flag 2 m

cardboard screen
(50 x 100 cm)

product index:

lunghta flag

cardboard screen
(21 x 29 cm)
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marker
CZ

sticker logo
(6 x 2,5 cm)

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

CYCLONE.................................................................8
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WING.....................................................................67

DRAGON...............................................................15

MIDI..........................................................................7

YOGA

DRAGON
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MORDOR.............................................................38
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YUCATAN
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ESCAPE................................................................29

MOUNTAINER
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MULTI....................................................................67

ZION......................................................................28
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sticker skitour
(8 cm)

pánské - bundy, pulovry

LADY.....................................................60
LADY...................................65

dámské - bundy, pulovry

XS
40-42

S
44-46

M
48-50

L
52-54

XL
56-58

XXL
60-62

XS
S
M
L
XL
XXL
34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56

168-174

172-178

176-182

180-186

184-190

188-192

157-163

161-167

165-171

169-175

173-179

rukáv - délka paže
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obvod hrudi
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výška
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dámské - kalhoty

XS
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S
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M
48-50

L
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XL
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XXL
60-62

XS
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M

L

XL

XXL

34 - 36
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46 - 48

50 - 52

54 - 56
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168-174

172-178

176-182
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184-190
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157-163
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vnitřní délka kalhot
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81

84
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vnitřní délka kalhot
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obvod pasu
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obvod pasu
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obvod boků
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obvod boků
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džínová vel. (přibližná)

30
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34

35

37

džínová vel. (přibližná)

26

28

29

31

32

34

výška

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

výška

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

čepice
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pánské - kalhoty
sticker climber
(8 cm)
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PLUS................................................13

výška

sticker alpinist
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CIVETTA 3/4 LADY.........................................62
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marker
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S
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