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KOLEKCE LÉTO 2018 – ÚVOD

Přátelé v Gesäuse

Máme pro Vás připravenou novou letní kolekci. 
Nedá mi to ale, abych tentokrát místo vyjmenovávání novinek a inovací nevzpomněl na 
náš nedávný lezecký výlet do rakouského Gesäuse. 

Přírodou, horami a dobrodružstvím žijeme celá naše 
firma. Takže jsme se zase jednou vydali do hor společně 
otestovat prototypy. Krásná kompaktní stěna 
Festkogelu k tomu přímo vyzývá. 
Brzo ráno, na suťovisku pod nástupovým štandem, vidíme 
osamělou postavu. Tak brzo?  A sám?  A ta postava je 
nám povědomá... Tím osamělým horským poutníkem 
není nikdo jiný než náš „starý známý“ Ewald Rossbach, 
náš bývalý distributor v Rakousku.
Ewald se na tu noc rozhodl po dlouhých letech zabivakovat 
nahoře v horách, prostě prožít zase nepohodlnou, ale 
romantickou noc pod hvězdami ve své oblíbené oblasti. 

Neuvěřitelná náhoda! My jsme letos v Rakousku poprvé. 
A zrovna ten den se úplnou náhodou potkáme, s přesností 
na minutu. A aby těch náhod nebylo dost, v plánu máme Steyerweg, Ewaldovu cestu. 
Mimochodem, Ewald se před lety pustil do distribuce Directalpine v Rakousku. Udělal 
pro nás obrovský kus práce. Je to skvělý člověk a velký profesionál. 

Ewald byl jedním z těch, kteří nám ukázali, 
že „direkťácká“ cesta kvality a funkčnosti 
bez jakýchkoli kompromisů je 
správná. 
Že i výrobky malé rodinné firmičky si 
mohou najít místo na trhu. Na té dlouhé 
cestě jsme potkali spoustu skvělých 
lidí, kteří nám při tom pomáhali. 

Honza
(marketing) Ondra

(business) Pavol
(development) Radek

(development, owner)

Radek Nováček + D.A. Team - Festkogel
(development, owner)

Jindřich Hudeček - Patagonia

(development, owner)

Kája Ogurčáková (quality control)

Martin Munzar (business)

Václav Novotný - High Tatras
(production)
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A krásné na tom je, že původně obchodní vztah postupně přerůstal ve vztah přátelský. Toto setkání pod Festkogelem 
tak bylo doslova potvrzením osudu.

O měsíc později. Po nádherném lezeckém dni 
sedíme v podobné sestavě 
v penzionu v Johnsbachu, vychutnáváme 
si Kasperknödlsuppe a místní pivo. 
Vedle nás se baví Rakušané, očividně 
v dobré náladě, dokonce se od jejich stolu ozývá 
jódlování – pro našince neuvěřitelná exotika. 

V průběhu večera se naše stoly spontánně promísí, zkoušíme jódlovat společně a zjišťujeme, že navzájem 
známe i některé české a rakouské písničky. Užíváme si tu uvolněnou atmosféru dlouho do noci. Tady jsem konečně 
pochopil, že tohle je ta spojená Evropa. Ne ty obchodní zóny, evropský parlament, smlouvy nebo euro. Ale právě 
tohle přátelství, sousedství, souznění. 

Tehdy večer jsem si v rakouském Johnsbachu připadal jako doma. S lidmi, které 
jsem před pár hodinami ještě neznal, ale cítil se s nimi jako s přáteli ve své rodné vesnici. 
Došla řeč i na DIRECTALPINE: jeden z našich nových kamarádů měl „direktí“ kalhoty. A pro něj i pro jeho 
přátele je velkým překvapením, že se osobně setkávají přímo s celým týmem vývoje, včetně majitele 
Directalpine Radka Nováčka, s tvůrci kalhot a bund, které si oblékají na túry. 
Že za výrobky DIRECTALPINE prostě nestojí nažehlení kravaťáci, ale lidé, kteří žijí horami. A že se tyhle 
výborné věci vyrábí hned „vedle“, u sousedů, že jsou od lidí, se kterými si rozumí.
Je pro mě velkou odměnou vidět, že zákazníci v celé Evropě věří našim produktům. A je to pro mě i osobní 
závazek.  Svoje zákazníky – ani stávající, ani ty budoucí – nezklameme. Stejně jako Vás nezklame dobrý přítel. 
A pevně věříme, že oblečení DIRECTALPINE 
je i Vám takovým dobrým přítelem.

Přeji Vám i letos spoustu zajímavých setkání, zážitků v horách a dobrých přátel, 
na něž se můžete spolehnout.

Ondřej Neuman

Petr Bojar, Hanibal sport - 

vedoucí prodejny na Senovážném 

náměstí, milovník Directu, lezení 

a sledování filmů.

Tomáš 
Krpata, 
Rock Point – 
odborník na 
slovo vzatý, 
co se týče 
kvalitního 
outdoorového 
oblečení a 
piva. Mimo to 
perfektní táta.

       Tomáš Gabrhel, 
       WOLFPACK 
 - skvělý sportovec 
   a velký fanoušek 
   DIRECTALPINE

Wolfgang (Wolfgang Fischle – Vertreter DE, aktiver 

Trekker und super Profi)

Joachim (Joachim Kraft – Vertreter DE, 
aktiver Sportler und bester Vater)

Carsten (Carsten Nitschke – Husky Leipzig, 
bester Sportler in Horka)

Gerald  (Gerald Stelzig – Importeur Österreich, 
UIAGM Berfgührer, Virtuos von Klettern)

Markus Pucher - Patagonia (Directalpine Test Team)
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Pro náročné aktivity v horských podmínkách,  

pro expediční nasazení a další extrémní akce je určena řada 

technických modelů Mountain Top Serie. Při vývoji tohoto 

oblečení klademe důraz na maximální účelnost, pohybový 

komfort a ochranu uživatele.

Používáme nejnovější technologie a špičkové komponenty,

pečlivě vybíráme inteligentní multifunkční materiály, které  

i při relativně nízkých hmotnostech garantují vynikající vlastnosti  

a parametry. Maximální pozornost věnujeme celkovému zpracování

modelů a jejich střihů. Charakteristickými rysy této řady jsou

technický design, funkční doplňky, detaily pro dané použití  

a praktická barevnost. Produkty Mountain Top Serie představují  

pro naše zákazníky jejich jistotu v horách, na expedicích, na skalách  

i v běžném outdooru. Vědí, že se na ně vždy mohou spolehnout!

Řada Mountain Top Serie reprezentuje tradiční hodnoty značky

DIRECTALPINE - nekompromisní kvalitu, funkčnost a spolehlivost.
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guide
Weight: 390 g (L)

Material: Hardshell 3-layer laminated GELANOTS HB - Made by Toyota Tsusho (Japan)    
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, 

DWR (PFOA free, ECO friendly) 
2-layer - membrane: GELANOTS - 20.000 mm H2O/39.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PES
Reinforced shoulders, chest pocket and back: 
GELANOTS 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24 hr., DWR (PFOA free, ECO friendly)
100% sealed seams

Colours: 1. black / anthracite
2. red / anthracite
3. blue / anthracite / gold

4. gold / blue
5. red / blue - limited edition

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

guide

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

• Zvýšený přední díl límce pro ochranu obličeje + odvětrávací otvory. Asymetrický  
 centrální zip nezasahuje do obličeje. Možnost zajištění (magnety) rozepnutého klínu do vnitřku kapuce.

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

• Zadní díl v pase pružně stažen (lepší přilnavost k zádům).
• Vynikající prodyšnost použitého materiálu.

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

• Nový centrální zip se dvěma  
 protisměrnými jezdci s vnitřní  
 ochrannou légou.

• Anatomicky tvarované rukávy; 
 regulace spodního tvarovaného  
 obvodu rukávu.

• Tvarovaný přední spodní okraj pro pohodlné  
 zvedání nohou. Výrazně prodloužený zadní  
 díl. 

• Pevná kapuce s vícesměrným  
 regulováním. Možnost přetažení  
 přes přilbu.

ventilační otvory                  zajištění marnety              sbalená bunda                           ochranná léga

• Testují a používají 
členové Asociácie 
horských 
záchranárov.

Jindřich Hudeček - Patagonia
(owner)
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guide lady
Weight: 360 g (M) 

Material: Hardshell 3-layer laminated GELANOTS HB - Made by Toyota Tsusho (Japan)    
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, 

DWR (PFOA free, ECO friendly) 
2-layer - membrane: GELANOTS - 20.000 mm H2O/39.000 g/m2/24 hr., 100% PUR
3-layer - inner: 100% PES
Reinforced shoulders, chest pocket and back: 
GELANOTS 20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24 hr., DWR (PFOA free, ECO friendly)
100% sealed seams

Colours: 1. black / anthracite
2. red / anthracite

3. blue / anthracite / rose
4. gold / rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

black / anthracite          red / anthracite          blue / anthr. / rose            gold / rose
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Dámské provedení úspěšného modelu GUIDE. Lehká dámská ochranná bunda určená jak na běžný 
outdoor, tak do těch nejnáročnějších horských podmínek. Ideální pro horolezectví, skialpinismus, 
treking, turistiku. Minimální hmotnost a zároveň životnost a robustnost klasického hardshellu. Kombinace 
odolných materiálů s minimální váhou, přesný, anatomicky padnoucí střih, řada technických detailů  
a použití moderních technologií z ní dělá ideální funkční záložní bundu, která nikdy nezklame. Jistota, 
komfort a ochrana proti nepřízni počasí během všech tvých dobrodružství v přírodě. 

• Tvarovaný přední díl límce. Asymetrický centrální zip nezasahuje do obličeje.  
 Možnost zajištění (magnety) rozepnutého klínu do vnitřku kapuce.

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

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

• Zadní díl s elastickou regulací v pase pro ideální vytvarování podle dámské postavy. 
• Vynikající prodyšnost použitého materiálu.

• Pevná kapuce s vícesměrným  
 regulováním. Možnost   
 přetažení přes přilbu.

• Anatomicky tvarované rukávy;  
 regulace spodního   
 tvarovaného obvodu rukávu.• Tvarovaný přední spodní okraj pro pohodlné  

 zvedání nohou při chůzi do kopce. 
 Výrazně prodloužený zadní díl.

zajištění magnety                    sbalená bunda                    ochranná léga

• Nový centrální zip se dvěma  
 protisměrnými jezdci s vnitřní  
 ochrannou légou.

Niky + Terka - Directalpine test team
Jindřich Hudeček - Patagonia
(owner)
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midi
Weight: 470 g (L)

Material: Hardshell 3-layer laminated DERMIZAX
1-layer - outer: high strenght functional fabric 100% PAD, 

DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - membrane: DERMIZAX - 20.000 mm H2O / 8.000 g/m2/24 hr., 100% PUR 
3-layer - inner: 100% PAD 
Reinforcements: Kevlar 87 % PAD + 13 % aramid (PAD)
100% sealed seams

Colours: 1. black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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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. 

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

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

sbalené kalhoty

Mountain Top S18.indd   4 2.5.2017   11:28:59
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dru
Weight: 380 g (L)

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

Colours: 1. black
2. darkgrey / blue
3. red

4. greyblue
5. blue

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: unisex
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 black                  darkgrey / blue                    red                          greyblue                         blue                                                                                                            

dru

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

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

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

• Asymetrický centrální zip nezasahuje do obličeje. 

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

• Prodloužený zadní díl.

•  Anatomicky tvarované rukávy ukončené elastickou lemovkou, 
    možnost přetažení přes zápěstí, otvor pro palec.

• Jednoruční stahování tvarovaného spodního okraje. 

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

Tomáš - Tre Cime di Lavaredo
(Directalpine test team)

Radek Nováček - Gesäuse
(owner + development)

Ondra Neuman - Gesäuse
(business)

Honza Drahota
(marketing)
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cruise
Weight: 315 g (L)

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

Colours: 1. black  
2. darkgrey / black
3. red / black

4. greyblue / black
5. greyblue / gold
6. blue / black

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

Style: men 

cruise lady
Weight: 280 g (M)

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

Colours: 1. black
2. black / rose
3. darkgrey

4. red
5. blue

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 
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    black         black / rose    darkgrey           red                blue

inno
vati

on

inno
vati

on

    black           darkgrey /     red / black      greyblue /       greyblue /     blue / black
                           black                                   black              gold

cruise

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

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

• Tvarovaná kolena.
• Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic  
 - snadnější úprava.

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

cruise lady
střih střih

• reflexní šití
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  darkgrey /           red             greyblue /         blue / 
     black                                    black           darkgrey

cruise tech

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

• Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou. 

• Dvě přední a jedna větší zipová stehenní kapsa. 

• Tvarovaná kolena. 
• Konce nohavic s elastickým klínem.

• Reflexní doplňky a šití pro noční identifikaci.

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

• Reflexní doplňky a šití 
pro noční identifikaci.

cruise tech
Weight: 350 g (L)

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

Colours: 1. darkgrey / black  
2. red

3. greyblue / black
4. blue / darkgrey

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

Mountain Top S18.indd   7 2.5.2017   11:29:21
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cruise 3/4 lady
Weight: 238 g (M)

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

Colours: 1. darkgrey / black
2. red / darkgrey
3. darkgrey / red

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 

cruise 3/4
Weight: 245 g (L)

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

Colours: 1. darkgrey / black
2. greyblue / black
3. greyblue / gold

4. blue / darkgrey
5. red / blue - limited edition

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 
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darkgrey /              red /              darkgrey /         
   black              darkgrey                red                               

 darkgrey /           greyblue /           greyblue /              blue /               blue / red
    black                   black                  gold                 darkgrey         limited edition

cruise 3/4

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

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

• Dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

• Tvarovaná kolena.
• Volné jednoduché ukončení                                         

spodního okraje nohavic.
• Kontrastní štepování kalhot.

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

cruise 3/4 lady

Mountain Top S18.indd   8 2.5.2017   11:29:31
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cruise short
Weight: 210 g (L)

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

Colours: 1. black
2. darkgrey / black

3. greyblue / black
4. blue / black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

 black                     darkgrey / black              greryblue / black                 blue / black
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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.  

• Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

• Dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

• Praktická délka nad kolena.
• Volné, jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

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

Jaroslav Kupr - Lago di Garda
(Mountain Guide)

Directalpine test team

Mountain Top S18.indd   9 2.5.2017   11:29:37
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 black / grey                  black / blue                blue / black /                gold / blue                    blue / red
                                                                             gold                                                          limited edition

jorasses
Weight: 505 g (L)

Material: A - Dynamic Soft Shell 
1-layer - outer: 65 % Nylon (PAD) + 23 % PES + 12 % PUR - wind resistance,
DWR (PFOA free, ECO Friendly) 
2-layer – inner: microfleece 100% PES
B - Sides, back: high strenght functional fabric 78 % Nylon (PAD) + 10 % Coolmax® 
(PES) + 12 % Lycra® (PUR) 
C - Hood, forearms: Cordura® WBL system - 46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® 
(PES) + 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES), DWR (PFOA free, ECO 
Friendly) - Fabric is ceritified as bluesign® approved 
D - Shoulders, elbows - reinforcement: 59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR 

Colours: 1. black / grey
2. black / blue
3. blue / black / gold

4. gold / blue
5. blue / red - limited edition

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

14
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Celoroční sportovní bunda pro aktivní pohyb. Použitelná i jako spodní izolační vrstva v chladnějších 
podmínkách. Účelová hybridní kombinace materiálů zvyšuje funkčnost modelu. Tato softshellová bunda je 
perfektní řešení pro sportovní aktivity v přírodě, při kterých zákazníci ocení především skvělou prodyšnost 
a výbornou míru ochrany proti větru. Ideální pro lezení, turistiku, vysokohorskou turistiku, MTB, běžecké 
lyžování, skialpinismus, zkrátka univerzální model pro všechny outdoorové aktivity. 

• Anatomický, vyšší límec se vsazenou přiléhavou kapuci.
• Zesílení ramen a loktů oděruvzdornou tkaninou. 

• Zipové kapsy nezasahující do pasu, doplňková kapsa na hrudi.

• Tvarované rukávy pro volný pohyb paží. 
• Elastické kontrastní štepování. 
• Hybrid System - vsazení rozdílných dílů materiálů podle předpokládané fyziologické zátěže.

• Jednoruční stahování tvarovaného spodního okraje. 

Zesílení

Funkční tkanina / 
prodyšnost

Zesílení

A

B

C

D

C Cordura

Dynamic softshell

Cordura

D

Mountain Top S18.indd   10 2.5.2017   11:29:42
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attack
Weight: 315 g (L)

Material: Material: Dynamic Soft Shell 2-layer laminate:
1-layer - outer: 65 % Nylon (PAD) + 23 % PES + 12 % PUR

wind resistance, DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - inner: 100% PES   

Colours: 1. black / black
2. back / blue

3. blue / gold
4. gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

 black / black             black / blue              blue / gold                   gold

attack lady
Weight: 252 g (M)

Material: Material: Dynamic Soft Shell 2-layer laminate:
1-layer - outer: 65 % Nylon (PAD) + 23 % PES + 12 % PUR

wind resistance, DWR (PFOA free, ECO Friendly)
2-layer - inner: 100% PES

Colours: 1. black
2. blue
3. gold

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

 black                       blue                       gold

Inovovaná vysoce univerzální sportovní vesta pro aktivní pohyb při trekingu, lezení, na kole, skialpinismu, běžkách. 
Komfortní větruodolný materiál s vyšší prodyšností spolu s anatomicky přesným střihem zaručuje dostatečnou ochranu, 
vysokou pohyblivost a příznivou hmotnost. Vnitřní transportní vrstva materiálu zvyšuje fyziologickou funkčnost modelu. 

• Anatomický přiléhavý límec s regulací obvodu 
a praktickým elastickým klínkem na zip – vestu 
navléknete i přes silnější vrstvy oblečení. 

• Tvarované, elasticky lemované přiléhavé průramky. 

• Zvětšená náprsní zipová kapsa, velká boční zipová 
kapsa, nezasahující do pasu.

• Jedna vnitřní doplňková síťovaná kapsa s poutkem 
na zajištění obsahu kapsy. 

• Jednoruční stahování tvarovaného spodního 
okraje. 

• Reflexní paspule a detaily v předním i zadním dílu 
pro noční identifikaci. 

Sportovní univerzální vesta pro aktivní pohyb při trekingu, lezení, na kole, skialpinismu, běžkách. Komfortní 
větruodolný materiál s vyšší prodyšností spolu s anatomicky přesným střihem zaručuje dostatečnou ochranu, vysokou 
pohyblivost a příznivou hmotnost. Vnitřní transportní vrstva materiálu zvyšuje fyziologickou funkčnost modelu.

límec s regulací obvodu

Funkční tkanina / 
prodyšnost

Zesílení

Mountain Top S18.indd   11 2.5.2017   11:29:52
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black        black / rose        red              blue          

cascade ladycascade plus

black         darkgrey       greyblue           red               blue          

cascade plus
Weight: 490 g (L)

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

Colours: 1. black 
2. darkgrey
3. greyblue

3. red
4. blue

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

Style: men

cascade lady
Weight: 400 g (M)

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

Colours: 1. black 
2. black / rose

2. red
3. blue

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

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

• Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.
• Dvě přední a jedna boční kapsa, dobře dostupná i v sedacím úvazku.
• Poklopec se dvěma protisměrnými jezdci.
• Základní směsová tkanina Cordura doplněna z vnitřní strany 

vyčesaným polyesterem (dobře hřeje a zároveň odvádí vlhkost).
• Doplňkové materiály – slabá Cordura a elastický počesaný úplet.
• Použita technologie elastických švů. Bezpečnostní reflexní 

doplňky a proužky.
• Nohavice s regulací spodního okraje, boční krytý zip  

a elastický klín pro pohodlné přetažení přes lyžáky. 
• Na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení 

vysoce oděruvzdornou tkaninou.
• Spodní okraj nohavic je možné zachytit k botě 

háčkem na elastickém lanku.

• Testují a používají 
 profesionální čeští horští vůdci,  
 členové UIAGM.

A

B

CD

A

B

CD
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cascade light
Weight: 355 g (L)

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

D - Ankle support - 100% PAD

Colours: 1. black 
2. darkgrey
3. red

4. greyblue
5. blue

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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black         darkgrey           red           greyblue           blue       
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Odlehčená varianta našich nejúspěšnějších funkčních kalhot CASCADE PLUS v novém, vylepšeném provedení. Oproti modelu CASCADE PLUS jsou ještě lehčí 
a prodyšnější díky hybridní kombinaci lehkých funkčních materiálů. Jasná volba zejména pro letní akce v horách – trekking, horolezectví, alpinismus a pro většinu 
outdoorových aktivit. Ve spodní častí nohavic jsou umístěny zipy a elastické klíny umožňující přetažení 
kalhot přes pohorku nebo i  skialpovou botu. Anatomicky přesný střih umožňuje dokonalou volnost 
pohybu a poskytuje mimořádné pohodlí. Použité tkaniny s rychleschnoucí úpravou, vysokou pružností 
a funkčností zabezpečují komfort uživatele i velmi dobrou odolnost kalhot.

• Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

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

• Základní směsová tkanina doplněna z vnitřní strany polyesterem pro odvod vlhkosti.
• Doplňkové materiály – lehká Cordura a elastický vzdušný úplet.
• Použita technologie elastických švů.
• Spodek nohavic zesílen oděruvzdornou tkaninou.
• Nohavice s možností rozšíření spodního okraje, 
    boční zip a elastický klín pro pohodlné přetažení přes obuv.

• Bezpečnostní reflexní štepování pro noční identifikaci.

střih + pásek

A

B

C

D

Mountain Top S18.indd   13 2.5.2017   11:30:10



18

tornado
Weight: 140 g (L)

Material: Pertex Quantum 100% PAD, 35 g/m2, DWR (PFOA free, ECO friendly)

Colours: 1. anthracite / black
2. anthracite / blue
3. blue / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: unisex

anthracite / black         anthracite / blue               blue / gold
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Ultralehká a velmi dobře sbalitelná záložní bunda s inovovaným střihem. Lehký, značkový, léty prověřený materiál. 
Propracovaný střih v kombinaci s funkčním materiálem a reflexními detaily – to vše tvoří důležitou univerzální 
ochrannou bundu. Díky vynikající větruodolnosti vám zajistí ochranu v nepříznivých větrných a chladných 
podmínkách, minimalizuje ztrátu tělesné teploty. Záložní bunda, která by neměla chybět v batohu při žádném 
horském výstupu, túře, výletu ani jakýchkoli jiných outdoorových aktivitách.

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

• Praktická hrudní kapsa, celou bundu do ní lze sbalit.
• Ventilační otvor v podpaží s překryvem.

• Jednoruční stahování tvarovaného spodního okraje.

• Anatomicky tvarované rukávy s jednoduchým ukončením do gumy, 
prodloužená délka a pružnost materiálu umožňuje přetáhnout rukávy a tím dobře chránit i dlaně.

• Reflexní detaily a logo  
 pro noční identifikaci.

sbalená bunda

materiál + střih

Markus Pucher - Patagonia
(Directalpine test team)

Mountain Top S18.indd   14 2.5.2017   11:30:16
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shark
Weight: 235 g (L)

Material: 94 % Coolmax All Season® (PES) + 6 % Lycra (PUR), 225g/m2

Colours: 1. anhracite / blue
2. gold / blue
4. blue / red - limited edition

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: unisex

shark

anthracite / blue                    gold / blue                       blue / red
                                                                                   limited edition
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Celoroční funkční triko s dlouhým rukávem z patentovaného materiálu Coolmax All Season a elastické Lycry zaručuje vysoký komfort nošení 
a maximální funkčnost. Tento unikátní komfortní materiál zabezpečuje odvod potu od těla a optimální termoregulaci.  

• Sportovní, přesný, anatomický střih. 
• Anatomicky tvarované rukávy. 
• Kontrastní, ploché, elastické štepování. 
• Tvarovaný spodní okraj. 
• Tištěná grafika pro příslušnost k Mountain top serii.

Jaroslav Kupr - Lago di Garda
(Mountain Guide)

Honza Drahota + Ondra Neuman - Gesäuse
(marketing)          (business)
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laser
Weight: 153 g (L)

Material: Polartec® Power Dry® - 100% PES Made in USA,  
50+ UV protection (UPF), next-to-skin technology

Colours: 1. anthracite / blue (activity)
2. anthracite / blue (ice axes)

3. blue / anthracite (activity)
4. blue / anthr. / gold (ice axe)

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

samba
Weight: 115 g (M)

Material: Polartec® Power Dry® - 100% PES Made in USA,  
50+ UV protection (UPF), next-to-skin technology

Colours: 1. anthracite / blue
2. blue / anthracite
3. rose / blue

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

samba

anthracite / blue             blue / anthracite                 rose / blue       
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  anthracite / blue              anthracite / blue             blue / anthracite         blue / anthracite / gold
        (activity)                          (ice axes)                        (activity)                       (ice axes)   
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Sportovní funkční tričko z kvalitního značkového materiálu Polartec Power Dry. Vzdušný, příjemný 
materiál, rychleschnoucí, chladivý na omak. Výborně zabezpečuje rychlý odvod potu od těla. 
Špičkový střih a materiál zaručí vysoký komfort nošení i při dlouhých horských výstupech a vysokém 
zatížení i v horkých letních dnech. 

• Anatomicky tvarovaný, pohodlný střih. 
• Raglánové rukávy. 
• Boční panely z jednoho dílu 

pro vyšší pohyblivost paží. 
• Ploché elastické švy. 
• Efektní grafika pro příslušnost 

k Mountain top serii. 
• UV 50+ 
• Antibakteriální. 

Krásné dámské sportovní triko ze značkového funkčního úpletu. Vzdušný, příjemný materiál 
Polartec Power Dry je rychleschnoucí, chladivý na omak. Ideální triko pro rychlý odvod potu 
od těla. Špičkový střih a materiál zaručí vysoký komfort nošení i při aerobních sportovních 
aktivitách a pohodlí každé zákaznice i v horkých letních dnech. 

• Anatomicky tvarovaný, pohodlný střih. 
• Zajímavý atraktivní asymetrický    

design.
• Ploché elastické švy. 
• Efektní „dámská“ grafika 

pro příslušnost k 
Mountain top serii.

• UV 50+ 
• Antibakteriální 

úprava.
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furry
Weight: 148 g (L)

Material: 100% Merino Wool (Südwolle), 150g/m2, special anti-twisting yarn

Colours: 1. anthracite (logo)
2. blue / anthracite (ice axes)
3. blue / gold (ice axes)

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

       anthracite                   blue / anthracite                 blue / gold
          (logo)                           (ice axes)                       (ice axes)                       
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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.

• Pohodlný, anatomicky tvarovaný střih. 
• Raglánové rukávy. 
• Boční panely z jednoho dílu pro vyšší pohyblivost paží. 
• Ploché elastické švy. 
• Efektní grafika vyjadřující příslušnost k Mountain top sérii. 
• 100% přírodní materiál.

Martin Munzar - Innsbruck
(business)

Pavol Hreha- Gesäuse
(development)

Niky - (Directalpine test team)

Mountain Top S18.indd   17 2.5.2017   11:30:37
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Pro nejširší outdoorovou veřejnost vyvíjíme již mnoho 
sezón produkty řady Outdoor Active. Jde o spolehlivé 
modely pro každodenní outdoorové akce. Díky kvalitním 
materiálům a pečlivému zpracování mohou být ale 
nasazeny i v těžších podmínkách. Ležérní a velmi pohodlné 
střihy a samozřejmě také použití kvalitních funkčních 
materiálů garantují zákazníkovi výborný komfort jak v běžném 
outdooru, tak při každodenním nošení. Velkou pozornost 
věnujeme zpracování střihů i všech detailů. Společným znakem 
modelů této řady je vynikající poměr cenové dostupnosti  
a užitné hodnoty. Modely Outdoor Active Serie se vyznačují 
nápaditým, kreativním designem s technickými prvky  
a propracovanými detaily. Barevnost i detaily vycházejí  
z aktuálních trendů.
I u této série naši zákazníci vždy oceňují typické přednosti produktů 
značky DIRECTALPINE, a to především ryzí účelnost, kvalitu 
a perfektní zpracování.
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talung
Weight: 386 g (L)

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

Colours: 1. black
2. black / blue

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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black                         black / blue                 

NEW

Novinka! Praktická nepromokavá bunda pro většinu klasických outdoorových aktivit vychází z našeho nejúspěšnějšího 
modelu – hardshellové bundy GUIDE. I v tomto případě jde o lehkou záložní bundu, v jednodušším provedení, ale přitom 
stále velmi dobře propracovaného střihu. Lehký třívrstvý materiál s vynikající ochranou proti pronikání 
vody a dostatečnou paropropustností. Přesně střižená kapuce s regulací a štítkem. Zesílené panely 
na ramenou a na bocích pro zvýšenou ochranu proti mechanickému poškození. Dvě hlavní boční 
zipové kapsy, dobře přístupné i se zapnutým bederním pásem batohu či se sedákem, jsou doplněné 
prostornou hrudní kapsou. Anatomicky tvarované rukávy mají v zadních dílech snadno ovladatelné 
zipové odvětrávání. Díky elastickému stažení v pase se bunda skvěle přizpůsobí spodní vrstvě 
oblečení. Dolní okraj bundy je anatomicky tvarovaný pro maximální komfort a je doplněn 
jednoručním stahováním. 

• Pevná kapuce s regulováním. 

• Snadno přístupné boční kapsy, jedna prostorná hrudní kapsa.

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

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

• Anatomicky tvarované rukávy, 
regulace spodního tvarovaného obvodu rukávu.

• Prodloužený zadní díl.

talung

Directalpine test team
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cliff

cliff
Weight: 335 g (L)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR), 
with Wicking Finish. 

Colours: 1. black / anthracite
2. red / anthracite
3. petrol / black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 
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black / anthracite                red / anthracite                petrol / black

NEW

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

• Límec s regulací obvodu.

• Dvě boční zipové kapsy, 
jedna hrudní. 

• Anatomicky tvarovaný spodní okraj. 
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badile
Weight: 485 g (L)

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

Colours: 1. black / black
2. darkgrey / black
3. red / black

Sizes: S, M, L, XL, XXL
darkgrey / black: M-short, L-short, XL-short, XXL-short

Style: men 

badile lady
Weight: 390 g (M)

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

Colours: 1. black / black
2. darkgrey / black
3. red / black

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 

badile ladybadile
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   black /       darkgrey /         red /       
    black           black             black

   black /      darkgrey /      red /       
    black          black         black
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Oblíbené kalhoty pro celoroční použití. Ideální pro treking, horolezectví, turistiku a všechny outdoorové aktivity. Léty prověřený anatomický střih zabezpečuje pohodlí každého uživatele. Účelová kombinace dvou typů strečových a velmi 
odolných materiálů – základem je elastický materiál s vnitřní coolmaxovou vrstvou a základní rychleschnoucí úpravou (odvod tělesných par). Doplňkem je materiál Cordura s vnitřní dodatečnou termoizolační vrstvičkou na kolenou a zadku 
(zvýšení tělesné teploty). Konstrukce umožňuje absenci a přemístění některých švů, čímž je eliminováno jejich případné poškození. Dlouhodobě nejprodávanější technické kalhoty DIRECTALPINE, velmi oblíbené a osvědčené, našimi 
zákazníky jsou velmi pěkně nazývány „druhá kůže“. 

• Používají horské služby: 

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

z oděruodolné tkaniny Cordura® .
• Použita technologie elastických švů.

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

Regulace obvodu elastickým lankem.

střih - zakončení nohavic střih - zakončení nohavic
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tonalegavia

gavia
Weight: 375 g (L)

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

Colours: 1. black 
2. red
3. blue

4. petrol
5. petrol / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

  black                            red                               blue                           petrol                      petrol / gold

tonale
Weight: 350 g (L)

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

Colours: 1. black 
2. red
3. blue

4. petrol
5. gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

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

• Vyšší, přiléhavý límec.
• Hrudní dostatečně velká zipová kapsa.

• Anatomické boční díly 
umožňují zvýšenou pohyblivost paží.

• Tvarovaný, vzadu prodloužený 
spodní okraj.

• Ploché, elastické švy.

• Tonale pullover používá 
 HS České republiky

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

• Vyšší, přiléhavý límec. 

• Dvě přední zipové kapsy, 
hrudní kapsa na zip.

• Anatomické rukávy.
• Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.
• Ploché, elastické švy.
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eira
Weight: 380 g (M)

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

Colours: 1. black / black
2. red / black
3. petrol / blue

4. rose / petrol
5. rose / gold

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

27

eira

      black / black               red / black               petrol / blue              rose / petrol                rose / gold
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Lehká dámská mikina z měkkého, funkčního, výrazně strečového materiálu. Přiléhavý přesný 
střih. Skvělý model pro všechny zákaznice, které potřebují jednoduchou univerzální bundu nebo 
mikinu pro celoroční použití, na běžné nošení, veškeré outdoorové aktivity i náročnější nasazení            
v horách. Atraktivní design s asymetrickým barevným členěním. 

• Kapuce součástí límce. 
• Anatomicky tvarované boky.

• Dvě boční kapsy.

• Prodloužený zadní díl.
• Ploché, elastické švy. Sabina + Míša - Directalpine test team
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defender
Weight: 599 g (L)

Material: Base: 100% cotton, high density fabric, rip-stop, Hydrophobic extreme DWR 
(PFOA free, ECO friendly)
Saddle, pockets, trousers: abrasion resistant fabric 60 % Nylon (PAD) + 40 % 
stretch PES, Hydrophobic Extreme DWR (PFOA free, ECO friendly), 
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight  
Reinforcement: 59 % Nylon (PAD) + 33 % PES + 8 % PUR

Colours: 1. anthracite / black
2. anthracite / petrol
3. petrol / red

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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anthracite /   anthracite /     petrol / 
    black            petrol            red

Praktické a robustní univerzální cestovatelské kalhoty pro spolehlivé dlouhodobé nasazení nyní v novém provedení! 
Funkční kombinace robustní ripstop bavlněné tkaniny s úpravou Hydrophobic extreme a léty ověřeného materiálu 
legendárních kalhot Patrol. V tomto modelu se podařilo skloubit klasickou přírodní tkaninu se špičkovou technologií 
s lehčím, elastičtějším a odolnějším materiálem pro vynikající funkčnost celku. Impregnace Hydrophobic 
extreme výrazně vylepšuje vlastnosti bavlněné tkaniny, prodlužuje její životnost, zvyšuje míru ochrany proti 
vodě, zlepšuje prodyšnost a také zabraňuje špinění. Kalhoty z tohoto inovovaného klasického materiálu 
nejenže dobře ochrání před nepřízní počasí, ale zůstávají trvale velmi prodyšné. Propracovaný 
anatomický střih společně s nově použitými elastickými díly zaručí, že kalhoty perfektně sednou. 
Životnost a vysoká užitná hodnota činí z modelu DEFENDER ideální kalhoty pro širokou skupinu 
zákazníků pohybujících se v outdoorovém prostředí v náročných podmínkách. Díky množství kapes 
jsou vhodné i pro nejnáročnější expediční akce. Díky primárnímu materiálovému zdroji (bavlna 
a syntetika z obnovitelných zdrojů) je tento produkt ekologický z hlediska výroby, nepředstavuje 
zátěž pro životní prostředí. Repelence je aplikována suchou cestou, plazmaticky, čímž nevznikají 
žádné odpadní látky a minimalizuje se také uvolňování repelence při praní. Materiál je snadno 
recyklovatelný, a tedy velmi příznivý z environmentálního hlediska. 

• Vyztužený pas s poutky pro opasky Directalpine. 

• Dvě přední průhmatové kapsy. Praktické objemné měchové kapsy na stehnech, zajištěné zipy,            
dostatečné i pro mapu. Lehce dostupná pravá zipová stehenní kapsa. Zipová kapsa na zadní části.

• Poutka pro připnutí šlí D.A.
• Namáhané švy třikrát prošité pro vyšší pevnost.

• Zesílené zdvojené přední díly (stehna + kolena). 
• Zesílený zdvojený zadní sed. 
• Anatomicky tvarovaná kolena. 

• Spodní okraj kalhot a kapesní vstupy zesíleny oděruodolným materiálem. 
• Regulovatelné ukončení spodního okraje nohavic. 
• Švy: speciální jádrové, vodou roztažné nitě pro zvýšení voděodolnosti prošití (oplet jádra 100% bavlna). 

HYDROPHOBIC EXTREME:

Jedná se hydrofobní a olejofobní úpravu textilií, ať už tkanin, pletenin či netkaných textilií. Na povrchu se vytvoří tenká 
nanovrstvička flourkarbonu, a tím vznikne extrémně vodoodpudivý a olejofobní povrch.

Principem Hydrophobic Extreme úpravy od společnosti NANOMEMBRANE je, že se každé jednotlivé vlákno obalí tenkou 
vrstvou nanočástic. Výsledkem je extrémně vysoká úroveň hydrofobní a olejofobní úpravy, která nedá vodě, vínu, kávě nebo mastnotám žádnou 
šanci, aby ulpěly na povrchu textilie, a tu znečistily či dokonce poškodily. Tím je docílen tzv. samočistící efekt, který mají např. listy lotosu. 

Na rozdíl od běžných hydrofobních či olejofobních úprav nedochází k ucpávání mezivlákenných pórů, a tím ke zhoršení odvodu vlhkosti od 
pokožky těla skrz textilii. Navíc je možné upravené povrchy prát či čistit běžnými čisticími prostředky a je vědecky prokázáno, že životnost úpravy 
Hydrophobic Extreme oproti konkurenčním materiálům je minimálně 4 krát delší, tím šetří zákazníkovi čas a peníze. 
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mountainer
Weight: 640 g (L)

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

Colours: 1. black / black
2. grey / black
3. brown / black

4. red / black
5. greyblue / black
6. petrol / black

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

Style: men 

black / black  grey / black   brown / black  red / black    greyblue /     petrol / black    
                                                                                           black

mountainer

mountainer cargo
Weight: 500 g (L)

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

Colours: 1. black / black
2. brown / black
3. red / black

3. greyblue / black 
4. petrol / black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

black / black  brown / black  red / black      greyblue /     petrol / black   
                                                                       black
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Společně s kalhotami PATROL a PATROL LADY FIT jde o dlouhodobě nejprodávanější a našimi zákazníky 
nejlépe hodnocené kalhoty DIRECTALPINE. 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.

• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.
• Poklopec se dvěma protisměrnými zipy.
• Dvě zipové kapsy, jedna doplňková zipová  
 kapsa na stehně, jednchuchá boční.

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

• Anatomicky tvarovaná kolena.
• Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem,  
 regulace šířky.
• Poutka pro připnutí šlí.

Na základě velké poptávky našich spokojených zákazníků, jsme rozšířili nejprodávanější řadu našich kalhot 
Mountainer o nový model. Oblíbený odolný materiál, zesílený Cordurou, a střih doplněný velkými cargo kapsami 
na stehnech. Zkrátka další pevné, odolné a pohodlné kalhoty v kolekci DIRECTALPINE. Použitý strečový 
materiál zabezpečuje komfort nošení. Ideální univerzální kalhoty pro outdoorové aktivity i běžné nošení. Skvělý 
poměr komfortu,  extrémně dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči ceně. Maximální hodnota za dobrou cenu, 
kalhoty na dlouhá léta používání.

• Pas částečně do gumy s poutky pro opasek. 
• Dvě klasické průhmatové kapsy. 

• Dvě velké cargo kapsy na stehnech,
vnitřní kapsa na nůž / mobilní telefon

• Vyztužení kolen a zadního sedu (Cordura). 

• Anatomicky tvarovaná kolena.

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější  
 úpravu, zkrácení.
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mountainer tech
Weight: 470 g (L)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric - 94 % PAD + 6 % Spandex (PUR), 
with Wicking Finish  
Reinforcements (knees, back, bottom rims): abrasion resistant fabric 
60 % PAD + 40 % stretch PES, DWR (PFOA free, ECO friendly), 
DuPontTM Sorona® contains 37 % renewably sourced ingredients by weight

Colours: 1. anthracite / black 
2. black / petrol

3. petrol / black
4. petrol / greyblue

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

Style: men

mountainer tech

anthracite /       black /            petrol /           petrol /
   black              petrol             black           greyblue
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Na základě dlouhodobého úspěchu kalhot Mountainer a velmi úspěšném 
přijetí Mountainer Cargo dále rozšiřujeme nejprodávanější řadu našich kalhot 
Mountainer o další tolik poptávaný model. Ten vychází z velmi žádané klasické 
koncepce vyztužených kolen a zadního sedu, v tomto případě doplněný lehčími 
funkčními materiály pro vyšší funkčnost a pohodlí uživatele. Nově použité 
doplňkové materiály zaručují vyšší komfort nošení a úsporu váhy. To je určuje 
jako ideální kalhoty pro širokou řadu outdoorových aktivit jako je turistika, ferraty, 
pohyb po horách i na každodenní nošení. Skvělý poměr komfortu, 
extrémně dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči ceně. Maximální 
hodnota za dobrou cenu, kalhoty na dlouhá léta používání.

• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem. 
• Poklopec se dvěma protisměrnými zipy. 
• Dvě zipové kapsy a jedna doplňková zipová 

kapsa na stehně.

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

• Anatomicky tvarovaná kolena. 
• Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem, 

regulace šířky. 
• Poutka pro připnutí šlí.

Karel - Tre Cime di Lavaredo
(Directalpine test team)
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patrol
Weight: 481 g (L)

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

Colours: 1. black / black
2. grey / black
3. brown / black

4. red / black
5. greyblue / black
6. petrol / greyblue

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

Style: men 

patrol

   black / black      grey /          brown /      red / black     greyblue /      petrol /
                             black            black                                black         greyblue

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití. Společně s kalhotami MOUNTAINER jde o dlouhodobě nejprodávanější a našimi 
zákazníky nejlépe hodnocené kalhoty DIRECTALPINE. 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. 

• Pas částečně do gumy s regulovatelným páskem. 

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

• Anatomicky tvarovaná kolena. 

• Dlouhodobě jedny z nejprodávanějších kalhot z kolekce Direct Alpine. 

• Jednoduché zakončení nohavice 
pro snadnější úpravu, zkrácení. 

Ondra Neuman - Berchtesgaden
(business)
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patrol tech
Weight: 395 g (L)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR), 
with Wicking Finish

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

Colours: 1. black / black 
2. anthracite / black
3. black / brown

4. petrol / red
5. petrol / black

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

Style: men

patrol tech

   black /      anthracite /    black /         petrol /        petrol /                                    
   black            black         brown            red            black
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NEW

Novinka! Rozšiřujeme řadu našich dlouhodobě nejoblíbenějších kalhot PATROL novou, doslova 
multifunkční variantou. Tato verze Patrolů je výrazně posunuta směrem k techničnosti a vyšší 
funkčnosti. Propracovaný střih s promyšleným polohováním 
jednotlivých dílů z lehkého strečového materiálu ve směru 
pohybu nabízí úžasný komfort nošení. Na kolenou a zadní 
části je použit silnější materiál pro zvýšenou odolnost proti 
oděru. Vnitřní spodní okraj kalhot je zesílen panelem      
z oděruvzdorné tkaniny.

• Pas částečně do gumy 
s regulovatelným páskem.

• Anatomicky tvarovaná kolena.

• Praktická měchová stehenní kapsa. 

• Možnost rozepnutí a odvětraní 
boku kalhot. 

• Krokový klín pro větší pohyblivost. 

• Zesílení vnitřní spodní části nohavic.

odvětrá
ní

odvětrání
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patrol lady
Weight: 430 g (M)

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

Colours: 1. black / black
2. grey / grey
3. red / grey

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

  black / black    grey / grey       red / grey

patrol lady

patrol lady fit
Weight: 350 g (M)

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

Colours: 1. black / black
2. red / grey
3. petrol / grey

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 

black / black     red / grey     petrol / grey

patrol lady fitM
A
D

E I
N EUROPE   

 



 

 
 
 
 





 
Y

TILAUQ %001 
  

M
A
D

E I
N EUROPE   

 



 

 
 
 
 





 
Y

TILAUQ %001 
  

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití. 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, velmi dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči ceně. 
Maximální hodnota za dobrou cenu, kalhoty na dlouhá léta. Použitý strečový materiál zvyšuje komfort nošení.

• Pas částečně do gumy s regulovatelným páskem.
• Dvě dostatečné zipové kapsy, jedna zipová  
 stehenní kapsa, doplňková zajištěná zadní kapsa.
• Anatomicky tvarovaná kolena.
• Dlouhodobě nejprodávanější kalhoty  
 z kolekce Direct Alpine.

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější  
 úpravu, zkrácení.

Praktické, pevné a odolné kalhoty pro nejširší použití. Vycházejí z oblíbeného modelu Patrol Lady. Pohodlné 
provedení s technickými doplňky. Použitý strečový materiál zabezpečuje komfort nošení. Ideální univerzální 
kalhoty pro nejširší spektrum outdoorových aktivit i běžné nošení. Dobrý poměr komfortu, dlouhé životnosti  
a užitné hodnoty vůči ceně.

• Pas s poutky pro opasky Directalpine.
• Dvě pohodlné průhmatové kapsy, doplňková zipová kapsa, 
 klasické zadní kapsy.
• Anatomicky tvarovaná kolena.

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější  
 úpravu, zkrácení.
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beam
Weight: 375 g (L)

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

Colours: 1. black
2. anthracite
3. tobacco

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

beam lady
Weight: 330 g (M)

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

Colours: 1. black / rose
2. anthracite

3. red
4. tobacco

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 

black        anthracite        tobacco
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beam

no chemistry
mechanical antimosquito
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no chemistry
mechanical antimosquito

black / rose   anthracite         red             tobacco

beam lady

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

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

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

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

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

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

boční zip
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borneo
Weight: 410 g (L)

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

Colours: 1. black
2. anthracite
3. tobacco

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

sierra
Weight: 375 g (M)

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

Colours: 1. black 
2. black / rose
3. anthracite

4. red
5. tobacco

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

Style: lady
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no chemistry
mechanical antimosquito

black        anthracite        tobacco

borneo

no chemistry
mechanical antimosquito

black       black / rose    anthracite          red            tobacco

sierra

Univerzální outdoorové kalhoty s módními detaily z funkčního elastického materiálu. Ideální do horkých letních 
dnů, pro veškeré outdoorové aktivity. Nohavice odepínatelné pod koleny, možnost zkrácení na ¾ délku. Zákazník 
kupuje 2 kalhoty v 1 produktu. Velmi příjemný strečový materiál (s rychleschnoucí úpravou Quick Drying). Lehký 
a zároveň oděruodolný materiál zajišťuje dlouhou životnost kalhot. Společně s dámským provedením SIERRA jde 
dlouhodobě o nejprodávanější letní kalhoty DIRECTALPINE.

• Částečně elastický pás s páskem.
• Dvě přední + jedna doplňková kapsa, dvě zipové  
 stehenní a dvě zadní kapsy.

• Možnost odepnutí nohavic v ¾ délce.

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

• Rozdílné polohování strečových dílů pro větší pohodlí.
• Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura  
 tkaniny napomáhají ochraně proti bodavému hmyzu.

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

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Directalpine.
• Dvě přední, jedna zipová stehenní kapsa.  
 Dvě zadní kapsy.

• Možnost odepnutí nohavic v ¾ délce.

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

• Rozdílné polohování strečových dílů pro větší pohodlí.
• Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura tkaniny  
 napomáhají ochraně proti bodavému hmyzu.
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trip
Weight: 170 g (L)

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

Colours: 1. anthracite
2. blue

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

nelson
Weight: 215 g (L)

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

Colours: 1. black
2. anthracite
3. tobacco

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 
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no chemistry
mechanical antimosquito

black                          anthracite                       tobacco

nelson

anthracite                      blue

inno
vati

on

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

• Pružný pas s páskem. 
• Poklopec se skrytým zipem.
• Volné ukončení okraje nohavic nad koleny. 
• Zipové dělení boků.

• Strečový, rychleschnoucí materiál.

Praktické, pohodlné lehké letní šortky. Jednoduchý klasický střih s dostatkem kapes. Velmi 
příjemný strečový materiál (s rychleschnoucí úpravou Quick drying), stejný jako u našich 
nejprodávanějších letních kalhot SIERRA a BORNEO. 

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine.
• Antimosquito – mechanické vlastnosti a struktura tkaniny  
 napomáhají ochraně proti bodavému hmyzu.

• Dvě pohodlné přední kapsy. 
• Dvě stehenní zipové kapsy a jedna zadní

boční zip

zadní kapsa

• Praktická zadní zipová kapsa. 
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madeira
Weight: 197 g (L)

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

Colours: 1. anthracite / blue
2. blue / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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anthracite / blue                    blue / gold
                                   

madeira

boční zip

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

• Zadní sedlo podloženo komfortní funkční polyesterovou pleteninou 
s transportním efektem. 

• Pohodlný přiléhavý střih.
• Strečový, rychleschnoucí materiál. 

• Zipové zapínání, hrudní zipová praktická kapsa.

Martin Munzar - Innsbruck
(business)

Markus Pucher - Directalpine test team
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ray
Weight: 135 g (L)

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

Colours: 1. black / grey
2. red

3. blue
4. petrol

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

sandy
Weight: 81 g (M)

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

Colours: 1. black / grey
2. red

3. blue
4. petrol

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady
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     black / grey                          red                                 blue                               petrol

ray
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  sandy

      black / grey                         red                               blue                               petrol

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

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

• Rychleschnoucí materiál. 

• Tvarovaný pohodlný střih, 
asymetrické dělení předního dílu kontrastním štepem.

• Náprsní kapsa.
• Volný spodní okraj s rozparkem.
• UV 30+.

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

• Lehký vzdušný, výrazně strečový materiál s příměsí Spandexu zaručuje vysoký  
 komfort při nošení. Rychleschnoucí materiál.
• Tvarovaný anatomický střih, asymetrické dělení předního dílu  
 kontrastním štepem.

• Pohodlný, volný otevřený výstřih.
• Volný spodní okraj. 
• UV 30+.
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pelmo
Weight: 268 g (L)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. black
2. anthracite
3. petrol

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

pelmo

black          anthracite           petrol   

pelmo 3/4
Weight: 250 g (L)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. anthracite
2. petrol

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 
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anthracite           petrol
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Univerzální outdoorové kalhoty pro všechny aktivity v horách, v přírodě i pro každodenní nošení.  
Komfort je zaručen díky lehkému funkčnímu strečovému materiálu a propracovanému střihu.

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Directalpine.

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

• Anatomicky tvarovaný střih. 

• Jednoduché zakončení nohavice 
pro snadnější úpravu, zkrácení.

Lehké letní outdoorové kalhoty v ¾ délce pro všechny aktivity v horách, v přírodě i pro každodenní nošení.  
Komfort je zaručen díky lehkému funkčnímu strečovému materiálu a propracovanému střihu.

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Directalpine.
• Dvě přední průhmatové, jedna zadní zipová kapsa.
• Anatomicky tvarovaný střih. 

• Rozparky ve spodním okraji kalhot pro větší komfort  
 při pohybu nohou.

střih, design, 
stehenní kapsa
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cortina 3/4
Weight: 230 g (M)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. anthracite / grey
2. red

3. petrol
4. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

cortina
Weight: 290 g (M)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. black / red
2. anthracite / grey
3. red

4. petrol
5. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

cortina

black / red     anthracite /          red               petrol             rose
                          grey
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Letní dámské  ¾ kalhoty.  Velmi dobře propracovaný, komfortně tvarovaný střih. Funkční 
strečový materiál zajišťuje maximální pohodlí při veškerých outdoorových aktivitách. 
Pohodlné praktické „tříčtvrťáky“ pro univerzální použití.

• Částečně elastický pas 
s poutky pro opasky Directalpine.

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

• Anatomicky tvarovaný střih 
s vloženými bočními díly.

• Na spodním okraji 
praktické elastické 
stahovaní.

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

• Částečně elastický pas 
s poutky pro opasky Directalpine.

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

• Anatomicky tvarovaný střih 
s vloženými bočními díly.

• Jednoduché 
zakončení nohavice 
pro snadnější  
úpravu, zkrácení.
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cortina short
Weight: 150 g (M)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. anthracite / grey
2. red

3. petrol
4. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

jasmin
Weight: 167 g (M)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex® (PUR),  
with Wicking Finish.

Colours: 1. black / red
2. anthracite
3. red

4. petrol
5. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

M
A
D

E I
N EUROPE   

 



 

 
 
 
 





 
Y

TILAUQ %001 
  

anthracite /                   red                        petrol                      rose
    grey 

cortina short
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 black / red               anthracite                    red                        petrol                       rose

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

• Částečně elastický pás s poutky pro opasky Directalpine.
• Dvě přední průhmatové, jedna zadní zipová kapsa.
• Anatomicky tvarovaný střih s vloženými bočními díly a předním dělením.
• Jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

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

• Částečně elastický pás s poutky pro opasky Directalpine.
• Jednoduché boční kapsy.
• Funkčně tvarovaný spodní okraj s praktickým zipovým rozparkem  
 pro zlepšení pohybu nohou.

• Regulace délky předního dílu.

• Regulace obvodu spodního okraje.
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crack
Weight: 180 g (L)

Material: 100% cotton, 180 g/m2 (high quality, circular spun, sanforized weave), 
print 17 x 24 cm

Colours: 1. black - my friend
2. black - mountain spirit
3. black - on the top

4. petrol - mountain spirit
5. petrol - running free
6. red - my friend

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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black - my friend black - on the topblack - mountain spirit

petrol - mountain spirit petrol - running free red - my friend

Triko klasického přiléhavého střihu v atraktivních barvách, s potisky outdoorových motivů, 
zdůrazňující image každého zákazníka. Kvalitní bavlněný úplet. Ideální trička pro běžné 
každodenní nošení.
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bosco
Weight: 150 g (L)

Material: 100% cotton, 150 g/m2, print 17 x 24 cm

Colours: 1. anthracite - on the top
2. petrol - mountain spirit

3. red - running free
4. gold - my friend

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

M
A
D

E I
N EUROPE   

 



 

 
 
 
 





 
Y

TILAUQ %001 
  NEW

anthracite - on the top

red - running free gold - my friend

petrol - mountain spirit

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

bosco
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organic
Weight: 160 g (L)

Material: 94 % organic cotton + 6 % elastan (PUR), 180 g/m2, print 17 x 24 cm, 
„natural“ colour is produced without dying, pure natural colour.

Colours: 1. brown
2. mustard

3. cinnamon
4. natural

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

organic lady
Weight: 120 g (M)

Material: 94 % organic cotton + 6 % elastan (PUR), 180 g/m2, print 17 x 24 cm, 
„natural“ colour is produced without dying, pure natural colour.

Colours: 1. brown
2. mustard

3. cinnamon
4. natural

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady
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mustard

 cinnamon

brown

 natural

Pohodlné tričko v přírodních pastelových barvách, se zajímavou grafikou (perokresba). Kvalitní směsový úplet z ecobavlny s příměsí Lycry. Materiál pro „natural“ vyroben bez barvení, čistě přírodní barva.
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Lezcům ve skalách i na umělých stěnách, 
boulderistům, slacklinerům a všem dalším 
outdoorovým nadšencům je určena řada 
produktů Climbing Serie. Tyto modely vyvíjíme 
pro skalní lezení, trénink a celkově pohyb            
v lezeckém prostředí.
Toto ležérní a přitom velmi funkční oblečení 
oslovuje zejména aktivní uživatele. Design                 
s důrazem na lezeckou image, atraktivní detaily            
v kombinaci aktuálních barev a vzorů nabízí 
zajímavou, moderní řadu produktů. 

Emoce, image, komfort a kvalita – to jsou 
typické znaky této série, určené pro dynamickou 
lezeckou komunitu. 
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tacul
Weight: 380 g (L)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex 
(PUR), with Wicking Finish 

Colours: 1. anthracite / black
2. red / black
3. petrol / black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

gaia
Weight: 295 g (M)

Material: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex 
(PUR), with Wicking Finish
Side panels: functional fabric 100% PES, 190 g/m2 

Colours: 1. anthracite 
2. red 

3. petrol
4. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

tacul gaiaM
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     anthracite                 red                     petrol                    rose             

    anthracite /          red / black          petrol / black     
        black       

inno
vati

on

Univerzální outdoorová bunda s velmi propracovaným anatomickým střihem a praktickou kapucí. 
Pohodlný strečový materiál, dostatečně odolný proti větru a s dobrou mechanickou odolností. 
Přiléhavý střih, nízká hmotnost. Vysoká prodyšnost. Skvělá lezecká bunda do dlouhých alpských 
či tatranských stěn, zároveň ale velmi dobře využitelná pro jakékoli outdoorové aktivity od kola, 
turistiky až po zimní běžkování nebo běhání.

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

• Anatomicky tvarované rukávy 
ukončené elastickou lemovkou.

• Dvě boční zipové kapsy, jedna doplňková hrudní. 
Jednoduchá vnitřní kapsa.

• Prodloužený zadní díl.
• Regulovatelný spodní okraj (jednoručně).

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

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

• Vnitřní tvarovaný elastický límec.
• Praktická kapuce, která nijak neomezuje 

ve výhledu či pohybu. 
• Anatomicky tvarované rukávy 

ukončené elastickou manžetou. 

• Dvě boční zipové kapsy, 
jedna hrudní kapsa. 

• Boční panely z vysoce elastického a 
prodyšného materiálu. 

• Prodloužený zadní díl. 
• Jednoručně regulovatelný spodní 

okraj. 
• Možnost snadného sbalení do 

kapuce a přichycení k sedáku 
či batohu.

střih, design
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kaiser
Weight: 360 g (L)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric 94 % PAD + 6 % Spandex (PUR), 
with Wicking Finish  
Knee support: abrasion resistant fabric 59 % Nylon (PAD) 
+ 33 % PES + 8 % PUR

Colours: 1. anthracite
2. red
3. petrol

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

kaiser

kaiser 3/4
Weight: 255 g (L)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric - 94 % PAD + 6 % Spandex 
(PUR), with Wicking Finish 
Knee, back support: high strenght functional fabric 78 % Nylon 
(PAD) + 10 % Coolmax® (PES) +12 % Lycra® (PUR)

Colours: 1. anthracite
2. red
3. petrol

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

kaiser 3/4
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 anthracite                red                   petrol

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

• Elastický pas, regulovatelný páskem.

• 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.

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

• Elastický pas, regulovatelný šňůrou.
• Zjednodušeně vypracovaný poklopec, pohodlí při použití úvazku.

• Dvě přední zipové kapsy.
• Polohování strečových dílů zaručuje vysokou pohyblivost.

• Na kolenou a zadním sedu vsazeny panely  
 z pevnější tkaniny.

• Tvarovaný spodní okraj s pohodným  
 volným ukončením.
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civetta
Weight: 300 g (M)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric - 94 % PAD + 6 % Spandex 
(PUR), with Wicking Finish 
Knee support: abrasion resistant fabric  59 % Nylon (PAD)       
+ 33 % PES + 8 % PUR 

Colours: 1. anthracite
2. red

3. petrol
4. rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

civetta
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anthracite            red                 petrol             rose 

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

• Elastický pas, regulovatelný páskem.
• Dvě přední zipové kapsy.

• Rozdílné polohování strečových dílů zaručuje  
 vysokou pohyblivost.

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

nová přezka

Petra - Ferrata Vodní brána
(Directalpine test team)
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civetta 3/4
Weight: 258 g (M)

Material: Base: Rip-stop elastic fabric - 94 % PAD + 6 % Spandex 
(PUR), with Wicking Finish 
Knee support: abrasion resistant fabric  59 % Nylon (PAD)       
+ 33 % PES + 8 % PUR 

Colours: 1. black / anthracite
2. anthracite / red
3. black / rose

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

civetta 3/4
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       black /           anthracite /            black /
    anthracite              red                    rose 

NEW

Konečně v kolekci! Tolik žádaná ¾ verze sportovních kalhot CIVETTA. Oblíbený model technického střihu nyní nově ve zkráceném 
letním provedení. Kombinace lehkých funkčních materiálů pro maximální pohodlí. Anatomicky přesný střih neomezující pohyb, 
ideální zejména pro pohyb v horách, ferraty nebo i těžší trekking. Výborně použitelné jsou ale i na jakékoli outdoorové a sportovní 
aktivity od kola, turistiky, in-line brusle až po běhání. 

• Elastický pas, regulovatelný páskem.

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

• Dvě přední zipové kapsy.

• Na kolenou vsazeny panely z oděruvzdorné tkaniny.

nová přezka
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edge
Weight: 715 g (L)

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

Colours: 1. anthracite / blue
2. petrol / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

edge

edge 3/4
Weight: 570 g (L)

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

Colours: 1. anthracite / blue
2. petrol / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

edge 3/4M
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anthracite /         petrol /
    blue                 gold         

anthracite /            petrol /
     blue                   gold       

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

• Pevný širší pas doplněný popruhem s širokými poutky pro opasky Directalpine.
• Pohodlné průhmatové jeansové kapsy, zadní jeansové kapsy.
• V rozkroku vsazen krokový klín pro zvýšení pohyblivosti.
• Anatomicky vsazená kolena, spodní okraj zesílen manžetou.
• Volný, ležérní, rovný střih.
• Robustní plátno s efektním sepráním, vysráženo.

Odolné volné lezecké ¾ kalhoty ležérního střihu. Robustní, velmi odolný materiál. 
Vhodné nejen na lezení, ale i na každodenní civilní nošení. 

• Pevný širší pas doplněný popruhem s širokými poutky pro opasky Directalpine.
• Pohodlné průhmatové jeansové kapsy, zadní jeansové kapsy.
• V rozkroku vsazen krokový klín pro zvýšení pohyblivosti.
• Anatomicky vsazená kolena, spodní okraj zesílen manžetou.
• Zkrácený volný ¾ střih pod kolena.
• Robustní plátno s efektním sepráním, vysráženo.
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edge lady
Weight: 390 g (M)

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

Colours: 1. anthracite / red
2. anthracite / gold
3. petrol / gold

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

edge lady M
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anthracite /     anthracite /        petrol /
     red                 gold                gold         

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

• Regulovatelný pas s popruhem a kovovou přezkou.
• Pohodlné průhmatové jeansové kapsy 

plus jedna doplňková, zadní jeansové kapsy.

• Anatomicky tvarovaná kolena.

• Přiléhavý střih.
• Bavlněné plátno s elastanem, 

s efektním sepráním, vysráženo.

Niky - Horolezecké centrum Šutr
(Directalpine test team)
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zion
Weight: 354 g (L)

Material: 100% linen, 174g/m2

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

Colours: 1. sand / petrol
2. sand / green

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

zion

zion 3/4
Weight: 285 g (L)

Material: 100% linen, 174g/m2

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

Colours: 1. sand / petrol
2. sand / green

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men
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    sand /                 sand /
    petrol                 green         

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

• Dvě hlubší průhmatové kapsy. Dvě stehenní doplňkové. 

• Pas s pružným zadním sedlem 
doplněný o popruhové stahovaní. 

• Možnost použití klasického opasku.

• V rozkroku vsazený klín pro vyšší pohyblivost.

• Tvarovaná kolena.
• Tvarovaný volný střih nohavic s efektním 

kontrastním štepováním.

• Pod kolenem umístěn zajišťovací 
pásek pro možnost zkrácení kalhot 
na ¾ délku.

materiál, střih, design
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panther

panther
Weight: 595 g (L)

Material: Abrasion resistant, mechanically elastic fabric      
55 % cotton + 15 % Cordura® (PAD) + 30 % PES  

Colours: 1. denim

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

panther lady

panther lady
Weight: 500 g (M)

Material: Abrasion resistant, mechanically elastic fabric               
55 % cotton + 15 % Cordura® (PAD) + 30 % PES  

Colours: 1. denim

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady
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denim

Pohodlné džíny moderního střihu a atraktivního designu. Strečový materiál s podílem vláken Cordura 
zajišťuje jak vysoký komfort nošení, tak výbornou odolnost proti oděru a dlouhou životnost tkaniny. 
Maximální pohodlí při lezení, boulderingu i běžném každodenním nošení díky propracovanému střihu, 
krokovému klínu a účelně polohované strečovosti jednotlivých střihových dílů. Vertikální strečovost na 
kolenou a horizontální strečovost na stehnech a zadku – prostě komfortní kalhoty, které už nebudete chtít 
svléknout. Kontrastní šití a design detailů zvýrazňuje příslušnost k lezecké komunitě.  

• Klasický džínový pas s poutky pro opasky Directalpine. 
• Dvě pohodlné kapsy, malá doplňková. Praktická stehenní  
 kapsa vhodná i pro telefon (zapínání na suchý zip).  
 Zadní kapsa s efektním štepováním.

• Zadní sed a kolení díly polohovány pro větší pružnost  
 v potřebném směru.
• V rozkroku vsazen krokový klín 

pro zvýšení pohyblivosti.
• Vnitřní kotníkové klíny bez švů 

pro zvýšení odolnosti.
• Volné pohodlné ukončení spodního 

okraje nohavic pro možnost ohrnutí dle 
potřebné délky.

• Kontrastní pevné štepování. 
• Detaily pro lezení a bouldering  

- poutka na magnezium a pro čistící    
kartáček.

Pohodlné, trendy dámské džíny moderního střihu a atraktivního designu. Strečový materiál s příměsí vlákna Cordura 
zajišťuje vysoký komfort nošení a odolnost proti oděru. Propracovaný střih anatomicky přizpůsobený dámské postavě. 
Velice pohodlné nejen při lezení a boulderingu, ale i při běžném civilním nošení.

• Klasický džínový pas s poutky pro opasky Directalpine.
• Pohodlné přední kapsy. Dvě zadní kapsy s efektním štepováním.
• Anatomicky tvarovaná kolena.
• Kontrastní provedení kotníkových klínů 
• Volné pohodlné ukončení spodního okraje nohavic  
 pro možnost ohrnutí dle potřebné délky.

• Kontrastní pevné štěpovaní. 

• Detaily pro lezení a bouldering - poutka   
 na magnezium, pro čistící kartáček.

efektní štepování zadního dílu

stehenní kapsa
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spotter
Weight: 398 g (L)

Material: Base: 98 % cotton + 2 % elastane (PUR) 230g/m2

Saddle, pocket, back parts: 96 % cotton + 4 % 
elastane (PUR), softened, shrunk

Colours: 1. anthracite / petrol
2. anthracite / gold

3. petrol / black
4. crazy mix

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 
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 anthracite /  anthracite /     petrol /       crazy mix             
    petrol            gold             black

NEW

Novinka! Atraktivní, velmi pohodlné kalhoty s účelovou kombinací materiálů rozšiřují řadu oblíbených bavlněných 
lezeckých kalhot. Přední a zadní díl jsou z pevnějšího plátna, které poskytuje větší odolnost proti oděru. Ostatní 
části jsou ze strečové bavlny pro opravdové pohodlí i při náročném lezení a extrémních boulderech. Strečové díly 
jsou promyšleně orientované, takže kalhoty opravdu skvěle sedí a umožňují naprostou volnost pohybu. Ideální pro 
sportovní lezení, bouldering, ale třeba i jako pohodlné 
volnočasové kalhoty podtrhující image každého 
progresivního lezce. 

• Pohodlný pas do gumy doplněn stahovací šňůrou. 

• Prostorné jednoduché kapsy. 
Dvě přední, doplňková (na telefon) 
a jedna zajištěná zadní kapsa.

• Praktický zipový poklopec.

• Tvarovaný krokový klín 
pro vyšší pohyblivost.  

• Volnější, pohodlný střih.
• Kontrastní štepovaní a designové 

detaily.
• Poutko na kartáček.

• Stahovaní spodního okraje 
kalhot pro zajištění vyhrnutých 
nohavic. 
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joshua
Weight: 355 g (L)

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

Colours: 1. black / blue
2. red / petrol
3. green / black

4. petrol / gold
5. blue / petrol / gold
6. crazy mix

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men 

joshua

joshua 3/4
Weight: 250 g (L)

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

Colours: 1. black / blue
2. red / petrol

3. green / black
4. petrol / gold

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

joshua 3/4M
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    black /           red /           green /        petrol /     blue / petrol /  crazy mix
     blue            petrol           black            gold             gold
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  black / blue       red / petrol       green / black      petrol / gold  
   

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

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

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

• Praktický poklopec, komfortní elastický krokový klín. 
• Tvarovaná kolena.

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

• Kontrastní elastické štepovaní a designové detaily 
tvoří atraktivní ležérní styl.

• Poutko na pytlík s magnéziem.

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

• Pružný pas s regulací na šňůru.
• Prostorné jednoduché kapsy, dvě přední, jedna doplňková. 

• Bez poklopce pro maximální pohodlí při použití sedacího úvazku.
• Elastický krokový klín.
• Stehna a zadek horizontálně strečový materiál. 

Kolena vertikálně strečový. Pro maximální komfort                     
a skvělou pohyblivost. Neomezuje v pohybu.

• Tvarovaná kolena.
• Poutko na pytlík s magnéziem.

nová přezka
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yuka
Weight: 315 g (M)

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

Colours: 1. black / red
2. red / gold
3. petrol / red

4. green / gold
5. gold / petrol

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 

yuka

yuka 3/4
Weight: 270 g (M)

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

Colours: 1. black / red
2. red / gold
3. petrol / red

4. green / gold
5. gold / petrol

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady 
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 black / red       red / gold      petrol / red     green / gold    gold / petrol
     

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

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

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

• Praktický asymetrický poklopec. 

• Komfortní elastický krokový klín. 

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

• Tvarovaná kolena. 
• Kontrastní elastické štepovaní 

a designové detaily tvoří 
atraktivní ležérní styl. 

• Poutko na pytlík s magnéziem. 

efektní štepování doplňkové kapsy

Dámské 3/4 kalhoty z osvědčeného strečového materiálu ve svěžím a atraktivním designu. 
Univerzální a velmi pohodlné, nejen „lezecké“ tříčtvrťáky. Díky propracovanému pohodlnému 
střihu jsou skvělé jak pro celoroční lezení či bouldering, tak pro každodenní běžné nošení 
v letních dnech. Atraktivní barevné provedení s kontrastními švy a barevnými detaily podtrhuje 
outdoorovou image každé zákaznice.

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

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

• Praktický asymetrický poklopec.
• V sedu komfortní elastický krokový klín.
• Tvarovaná kolena.

• Volná pohodlná ¾ délka kalhot.

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

• Kontrastní elastické 
štepovaní.

• Poutko na pytlík 
s magnéziem.
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aosta
Weight: 115 g (M)

Material: 100% cotton, 150 g/m2

Colours: 1. anthracite / rose
2. anthracite / red
3. red

4. petrol
5. gold

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

aosta

todra
Weight: 166 g (M)

Material: 94 % cotton + 6 % elastan (PUR)

Colours: 1. black / red
2. petrol / gold

Sizes: XS, S, M, L, XL

Style: lady

todra

  anthracite / rose         anthracite / red                   red                           petrol                          gold
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Dámské trendy triko. Atraktivní asymetrický design s využitím efektního melírovaného materiálu. 
Díky skvělému střihu, který kopíruje dámskou postavu, je velmi pohodlné a výborně padne. Příjemný 
lehký materiál předurčuje triko nejen pro lezecké a outdoorové aktivity, ale je vhodné pro každodenní 
nošení. Efektní „dámský“ potisk ladí s barvou štepů.

potisk

Dámské tílko se zajímavým atraktivním asymetrickým designem. Vsazená anatomická 
podprsenka, elastická ramínka a komfortní strečový materiál tvoří velmi pohodlný dámský top 
pro sportovní a volnočasové aktivity. 
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flash
Weight: 180 g (L)

Material: 94 % cotton + 6 % elastan (PUR), print on chest 17 x 24 cm

Colours: 1. black - my friend
2. black - art of bouldering
3. black - it‘s been a good day
4. petrol - bouldering

5. petrol - it‘s been a good day
6. petrol - bouldermaniac
7. gold - bouldermaniac

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

flash

black - my friend

petrol - bouldering petrol - bouldermaniac

gold - bouldermaniac
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black - art of bouldering black - it‘s been a good day

petrol - it‘s been a good day

Triko módního přiléhavého střihu v aktuálních pastelových barvách s atraktivními, velmi 
propracovanými lezeckými motivy na hrudi (perokresba). Kvalitní úplet s příměsí Lycra.

• Potisk na hrudníku.
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orco
Weight: 150 g (L)

Material: 100% cotton, 150 g/m2

Colours: 1. anthracite (art of bouldering)
2. red (art of bouldering)
3. petrol (climb is not dead)

4. petrol / gold (climb is not dead)
5. gold / petrol (climb is not dead)

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

orco

orco long
Weight: 198 g (L)

Material: 100% cotton, 150 g/m2

Colours: 1. anthracite (art of bouldering)
2. red (art of bouldering)

3. petrol (climb is not dead)
4. petrol / gold (climb is not dead)

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: men

orco longM
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     anthracite                         red                             petrol                      petrol / gold                 gold / petrol           
(art of bouldering)       (art of bouldering)       (climb is not dead)      (climb is not dead)       (climb is not dead)
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      anthracite                         red                             petrol                      petrol / gold     
(art of bouldering)       (art of bouldering)       (climb is not dead)       (climb is not dead)                     

NEW

Pánské triko střihově vytvořené pro lezecké či boulderingové aktivity. Boční panely a propracovaný 
střih v podpaždí umožní pohodlný vertikální pohyb rukou. Triko je velmi pohodlné a skvěle padne. 
Příjemný materiál a anatomický střih předurčují triko zejména pro sportovní lezení venku i v hale 
a bouldering. Díky efektnímu melírovanému úpletu 
a atraktivnímu asymetrickému barevnému 
dělení skvěle použitelné i pro běžné 
nošení.  

Pánské triko s dlouhým rukávem vytvořené pro lezecké či boulderingové aktivity. Anatomicky polohované boční 
panely a propracovaný střih v podpaží umožní pohodlný pohyb rukou. Vytvarované rukávy mají příjemné volné 
zakončení. Triko je celkově velmi pohodlné a skvěle padne. Příjemný materiál a anatomický střih předurčují 
triko zejména pro sportovní lezení venku i v hale a bouldering. 
Díky efektnímu melírovanému úpletu a atraktivnímu 
asymetrickému barevnému dělení je skvěle 
použitelné i pro běžné nošení.
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blueanthracite
anthracite

cap
Weight: 70 g

Material: 100% cotton, high density fabric, Nanotex 
DWR treatment, PFOA free, ECO Friendly

Colours: 1. anthracite
2. blue

Sizes: uni

Style: unisex 

fidel
Weight: 76 g

Material: 100% cotton, high density fabric, Nanotex 
DWR treatment, PFOA free, ECO Friendly

Colours: 1. anthracite
2. blue

Sizes: uni

Style: unisex 

active
Weight: 62 g

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

Colours: 1. black
2. blue

Sizes: uni

Style: unisex

black blue

black bluered

flexi
Weight: 38 g

Material: Cordura® WBL system - 46 % Cordura® (PAD) + 32 % Tactel® (PES) 
+ 14 % Lycra® (PUR) + 8 % Coolmax® (PES)
Fabric is ceritified as bluesign® approved 
Coolmax Active (100% PES) 
Inner sweatband: Coolmax Active (100% PES)

Colours: 1. black
2. blue
3. red

Sizes: uni

Style: unisex

blue

cap fidelM
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Kšiltovka klasického střihu z robustní ripstop bavlněné tkaniny s impregnací Hydrofobic 
extreme. Regulace obvodu zadní zajišťovací přezkou.

Čepice oblíbeného střihu z robustní ripstop bavlněné tkaniny s impregnací Hydrofobic extreme. 
Regulace obvodu průvlečnou kovovou sponou.

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

Horská sportovní kšiltovka za slabé funkční Cordury. Na čele funkční Coolmax pruh. 
Strečový materiál a elastický lem zajišťuje dobrou přilnavost a komfort při nošení.
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black

logo

multi
Weight: 30 g

Material: 100% PES microfibre (technical fibre)

Colours: 1. black - logo
2. black - graphics

Sizes: uni

Style: unisex 

braces D.A.
Weight: 70 g

Material: 97 % PES + 3 % elastan (PUR)

Colours: 1. black

Sizes: S, M, L, XL

Style: unisex

graphics

black 

express plus
Weight: 100 g

Material: Eurotex softshell windproof, Nappa-Leather, Carpal 
tunnel, cover 10.000 mm H2O

Colours: 1. black

Sizes: S, M, L, XL, XXL

Style: unisex

belt basic
Weight: 40 g

Material: 100% PAD

Colours: 1. black logo

Sizes: uni - 118 cm, 2,5 cm width

Style: unisex

belt basic

black

belt
Weight: 106 g

Material: 100% PAD 

Colours: 1. black
2. black logo
3. aztek

Sizes: uni - 125 cm, 3,8 cm width

Style: unisex

belt

aztek

black

braces D.A. M
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black logo

M
A
D

E I
N EUROPE   

 



 

 
 
 
 





 
Y

TILAUQ %001 
  

Regulovatelné šle určené pro kalhoty Direct Alpine 
s integrovanými poutky. Poutka na kalhotách jsou 
umístěna tak, aby při jejich vrstvení stačilo provléknout 
všemi poutky jen jedny šle.

braces D.A.

Multifunkční šatek z polyesterového strečového mikrovlákna. Vysoká elasticita 
materiálu umožňuje mnoho variant použití  - čelenka, šátek na krk, potítko na 
ruku, v létě pod přilbu a další a další. Skvělý doplněk k oblečení, který přispěje 
k vaší pohodě a ochrání Vás v nepříznivých podmínkách ať už v outdooru, na 
horách, při běžné turistice či na kole. Efektní potisk s motivy DIRECTALPINE.

Prstové softshellové rukavice. Protismykové zesílení dlaní a prstů. Anatomický 
střih, neoprenové ukončení zapěstí, velmi praktický membránový převlek přes 
vršek rukavice proti větru a vlhku.

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

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.
Coolmax®

Coolmax® je technicky vysoce vyspělý materiál speciálně vyvinutý, aby odváděl pot uživatele 
a zvyšoval tak pohodlí nošení. Pleteniny Coolmax® jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaných 
polyesterových vláken ADVANSA se zvětšenou povrchovou plochou. Toto speciální vlákno se 
čtyřmi nebo šesti kanálky vyváří velmi efektivní transportní systém, který pohlcuje tělesnou 
vlhkost a transportuje ji do horních vrstev tkaniny. Ideální jako prádlo pro horké letní dny, či 
náročnější outdoorové aktivity. Velmi efektivní je jeho využití jako vnitřní kontaktní vrstvy i u lehkých 
softshellových materiálů, zpříjemňuje tak pocit uživatele při nošení a zvyšuje funkčnost daného 
oblečení, například u kalhot BADILE, CRUISE, bundy DRU.
Coolmax® All Season Technology
Materiál Coolmax® All Season Technology je vynikající a lehký termoizolační materiál. Používaný 
buď jako úplet pro teplé zimní spodní prádlo. Nebo jako vnitřní vrstva kombinované textilie, která 
napomáhá ochraně proti chladu. Své skvělé vlastnosti si zachovává, i když je vlhká.  Principielně 
je o pleteniny nebo softshelly z dutých vláken, jejichž vzduchem naplněná vnitřní dutina zvyšuje 
izolační schopnosti materiálu. Výrobky z Coolmax All Season T. jsou pohodlné a lehké, zvyšují 
ochranu proti chladu jak za běžných podmínek, tak v mokru a umožňují přitom uživateli dokonalou 
volnost pohybu. 
Cordura®

CORDURA® je trvanlivý, univerzální a spolehlivý materiál vyrobený technologií velmi pevných 
vláken. Je velmi odolný vůči mechanickému namáhání, oděru, a z něj vyrobené oblečení má 
výbornou mechanickou odolnost a velmi dlouhou životnost. 
Dermizax™
Příze Dermizax™ je na dotek měkčí, jemnější a hladší než bavlna a syntetické příze. Schne 
dvakrát rychleji, a umožňuje tak udržet optimální mikroklima mezi výrobkem a pokožkou. 
K pokožce se chová šetrně a brán jejímu zapocení a zapaření. Díky unikátní patentované 
co-polymerové technologii výroby získávají výrobky z příze Dermizax™ zcela nové kvalitativní a 
estetické vlastnosti.
Dynamic softshell
2 nebo 3 vrstvý laminát s dokonalou propustností. Tento materiál byl vyvinut se zvláštním 
důrazem na propustnost pro vodní páru, nízkou váhu a dostatečnou ochranu proti větru a vodě. 
Lehký splývavý laminát s vnitřní izolační vlněnou vrstvou. Uživateli zajišťuje vynikající komfort a 
odvětrávání i při náročnější outdoorové aktivitě a zároveň zabezpečuje skvělou ochranu proti větru. 
3 vrstvá varianta  
s membránou zajišťuje i dostatečnou voděodolnost.

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

Freshcool 
Freshcool je kombinace dvou technologií v jedné textilii. V první řadě skvěle zajišťuje odvod potu od 
těla jeho rychlý transport od pokožky.  Vnější vrstva chrání materiál proti vodě, znečištění a skvrnám.  
Dokonalá funkčnost ideální pro oblečení určené všem outdoorovým nadšencům.

Gelanots
Měkký a elastický hardshell s tenkou neporézní hydrofilní membránou. Přesto se vyznačuje 
vynikající voděodolností, větruodolností a výbornou prodyšností. Membrána Gelanots umožňuje 
vysoký uživatelský komfort během i těch nejtěžších outdoorových aktivit. Vyrábí Toyota Tsusho 
(Japonsko).
Gelanots HB
Extrémně tenká neporézní hydrofilní membrána (12 – 15 micronů) se vyznačuje vynikající 
voděodolností a zároveň extrémní prodyšností. Díky těmto vlastnostem Gelanots HB udržuje 
optimální tělesnou teplotu a komfort uvnitř oděvu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Prodyšnost 
až 39.000 g/m2/24h. Vyrábí Toyota Tsusho (Japonsko).
Hybridní systém
Inteligentní konstrukce oblečení, jejíž hlavním smyslem je docílit optimální funkčnosti výrobku 
a tím zajistit ten nejlepší možný komfort pro uživatele. Optimální funkčnost výrobku (“WWV” – 
nepropustnost pro vodu, odolnosti proti větru, propustnost pro páru). V zásadě se jedná o spojení 
membránového a nemembránového materiálu doplněného funkčním úpletem pro optimalizaci 
funkce. U softshellových bund jde například o použití prodyšnějšího materiálu v bocích, loktech, na 
zádech, prostě všude tam kde se uživatel více potí a kde potřebuje intenzivněji odvětrávat. Základ 
bundy je přitom s membránou  

a zajišťuje tak zároveň základní ochraně i proti větru a dešti.

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.

Hydrophobic extreme
Revoluční úprava textilií, ať už tkanin, pletenin či netkaných textilií. Jde o vysoce kvalitní 
repelenci, kdy se na povrchu se vytvoří tenká vrstva nano částic a tím vznikne extrémně 
vodoodpudivý a olejofobní povrch. Touto vrstvou je obaleno každé jednotlivé vlákno v přízi, 
tkanině. Díky tomu má repelence velmi dlouhou životnost, téměř se nevypírá a zachovává 
původní prodyšnost látky. Extrémně vysoká úroveň hydrofobní a olejofobní úprava nedá 
vodě, vínu, kávě nebo mastnotám žádnou šanci ulpívat na povrchu látky, znečišťovat ji 
či poškozovat.  Repelence je zcela neutrální vůči pokožce,  atesty ze špičkové belgické 
laboratoře. Ve výrobě je aplikována zasucha, plazmatickou metodou. Je tedy i z tohoto 
hlediska velmi ekologická, při aplikaci nedochází ke vzniku žádných odpadů, jako při užití 
běžných repelencí. Látka je v přírodě postupně přirozeně odbouratelná.

Polartec® Power Dry®

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

Richter by Südwolle
100% merino vlna z nejkvalitnějších přízí dodávaných firmou Südwolle Group. Merino vlna 
má díky unikátní struktuře vláken výjimečnou hřejivost, antibakteriální schopnost a schopnost 
rychlého zahřátí absorbované vlhkosti. Všechny tyto jedinečné schopnosti dodávají výrobkům z 
merino vlny jedinečné funkční vlastnosti a vynikající uživatelský komfort.
Swing Cool - změna označení výrobce
Měkká a pohodlná tkanina. Příjemně chladivá na dotek a pohlcující tělesnou vlhkost. Vysoká 
trvanlivost - její komfortní vlastnosti zůstanou zachovány i po řadě vyprání.

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

Thermocool
ADVANSE ThermoCool je tkanina určená pro optimální termoregulaci inteligentním křížením 
vláken, které umožňuje odpařování a ochlazování nebo naopak udržování tělesného tepla, 
podle stavu počasí.  Skvělý materiál pro komfortní outdoorové oblečení.

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

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

NEVER OUT OF STOCK program
Modely u kterých můžete počítat se skladovou dostupností ve standardních velikostech 
během celé hlavní prodejní sezóny. Stav skladu je stále monitorován a dojde-li z 
nestandardních a neočekávatelných příčin k vyprodání některé z velikostí, je připravena 
operativní dovýroba s dodací lhůtou přibližně jednoho měsíce od Vaší objednávky. Po 
sezóně, v období případných posezónních výprodejů, již ale plnou dostupnost ve všech 
velikostech není možné garantovat.
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promo materials

sticker alpinist
(8 cm) 

sticker climber
(8 cm)

sticker skitour 
(8 cm)

sticker logo
(6 x 2,5 cm) 

sticker territory
(12 x 12 cm) 

flag 4 m 

Cardboard screen
(50 x 100 cm)

flag 2 m lunghta flag

Cardboard screen
(21 x 29 cm)

marker
EU

marker
CZ

directalpine velikostní tabulka
pánské - bundy, pulovry

pánské - kalhoty

dámské - bundy, pulovry

dámské - kalhoty

XS S M L XL XXL
výška 169-173 173-177 177-181 181-185 185-189 189-192

rukáv 74 77 81 85 89 92

obvod boků 93 96 100 104 108 112

obvod hrudi 89 92 96 100 104 108

XS S M L XL
výška 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178

rukáv 68 71 75 79 83

obvod boků 93 96 100 104 108

obvod hrudi 88 91 95 99 103

XS S M L XL
výška 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178

vnitřní délka kalhot 77 80 83 86 89

obvod pasu 67 70 74 78 82

obvod boků 93 96 100 104 108

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

XS S M L XL XXL
výška 169-173 173-177 177-181 181-185 185-189 189-192

vnitřní délka kalhot 79 81 84 87 90 92

obvod pasu 75 78 82 86 90 94

obvod boků 93 96 100 104 108 112

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

S M L XL
obvod dlaň 19 20,5 22 23,5rukavice S M L

obvod hlavy 40-50 47-55 55-65čepice

a zajišťuje tak zároveň základní ochraně i proti větru a dešti.
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