
Ins
pir

ov
án

o p
oč

as
ím

Kolekce
 lé

to
 20
22



Dělat věci srDcem a netlačit 
na úspěch, ten se Dostaví sám...

Řekou Jizerou už protekla spousta vody, ale vidím to jako dnes, když 
mě kamarád, horský vůdce a spoluzakladatel asociace horských 
vůdců v čr Dušan stuchlík přivedl co by nadějného horolezce 
a čerstvého aspiranta do Direct alpine. seznámil mě se zakladatelem 
a duchovním otcem celého projektu radkem nováčkem, který 
mi nabídl místo v testovacím teamu Direct alpine. a od té chvíle 
již dvanáct let hrdě nosím a testuji produkty právě této firmy 
z Jizerských hor. proto si moc dobře uvědomuji, jak dlouhou cestu 
za těch 12 let značka Direct alpine urazila. vývoj letí kupředu 
neuvěřitelným tempem, a to jak po stránce vývoje materiálů, 
funkčnosti, tak i střihu nebo designu.

minulost i přítomnost má však jedno společné. v Direct alpine jsem 
se vždy setkával s lidmi, kteří svou práci dělají s nadšením, zápalem 
a s jedním společným cílem – vyrábět kvalitní produkty na nejvyšší 
možné úrovni, které mohou konkurovat i renomovaným značkám 
z celého světa. proto jsem hrdým ambasadorem a vždycky mě 
na horách zahřeje, když i lidé jiných národností nosí, nebo dokonce 
chválí naše produkty. snad i proto jsem velmi rád, že se mohu svými 
postřehy přímo z terénu podílet na dalším vývoji našich produktů, 
a to zejména pro horolezectví a skialpinismus.

horolezectví je sportem, který podle mého přesvědčení nejde dělat 
s jasným zacílením na úspěch, slávu nebo zisk. to samé platí i pro 
výkon povolání horského vůdce. Jakmile se z toho stane otrava 
a pouhý nástroj k vydělávání peněz, je pro mě impulsem změnit práci 
a poohlédnout se alespoň na čas po něčem jiném. horský vůdce 
by měl umět dát i něco navíc a poskytnout tak komplexní zážitek. 
K pohybu v horách přidat i ten důležitý lidský rozměr. U Direct alpine 
je tím něčím navíc třeba doživotní pozáruční servis, díky tomu se 
můžete spolehnout na to, že vám v Kateřinkách uvedou váš „vohoz“, 
těžce zkoušený rozličnými aktivitami, do původního stavu, a navíc 
máte dobrý pocit, že šetříte matku přírodu od další zbytečné zátěže.

Říká se, že na horách není špatného počasí, ale pouze špatného 
oblečení. myslím si však, že to není tak úplně pravda. sebelepší 

oblečení vás nikdy neochrání před tím nejhůře představitelným 
počasím. síla živlů bude mít totiž nad člověkem vždycky o dost 
navrch. Já osobně preferuji věci spíše z lehkých, dobře prodyšných 
a strečových materiálů, které mě nijak neomezují v pohybu, dobře 
mi sedí a celkově se v nich cítím dobře. většina mých oblíbených 
produktů mě doprovází od lezení, přes skialpinismus až po expedice 
do hor nejvyšších. takovými produkty jsou například lehké 
skialpovky rebel, legendární cascade plus nebo převleky midi, 
dále mikina Dragon, lehoučká alpha, kterou nesundám celoročně 
nebo unikátní zateplovačka Uniq. Zapomenout rozhodně nemůžu 
na legendární záložku Guide. v létě pak nedám dopustit na ultralight 
set cyclone + cyclone pants, lezecké kalhoty mordor a mojí 
oblíbenou bundu Dru jsem nyní nahradil odlehčeným nástupce Dru 
light. ve chvíli, kdy píši tento úvodník, zbývá jen jediný den do mého 
odletu vstříc dalšímu himálajskému dobrodružství. není však malých 
projektů, a proto si umím vychutnat pohyb v přírodě stejně tak 
dobře v himalájích nebo alpách, jako tady doma v Jizerských horách, 
Krkonoších nebo českém ráji. 

při lezení, na kole, běhu či jen tak s rodinou. tam všude mi perfektně 
slouží oblečení od Direct alpine. ať stejně tak dobře slouží i vám!

hook

prvovýstup JZ stěnou 
Gasherbrumu i 8068 m. n. m. – cesta 
satisfaction

prvovýstup sZ stěnou chamlangu 
7321 m. n. m. – cesta UFo line
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partička z Directu v akci při focení 
tohoto katalogu. Za vznikem kolekce ale 
stojí celý tým Direct alpine z Kateřinek 
u liberce, společně s externími grafiky 
a testery.





DrU light

ascent light

cYclone lady
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Jirka je každou volnou chvilku 
ve skalách a ve vysokých horách, 
jakmile napadne sníh, vymění 
lezačky za skialpy. potkáte ho 
nejčastěji ve společnosti malého 
münsterlandského ohaře Dixie. 
Kromě toho od brzkého rána řídí 
výrobu a celou fi rmu Direct alpine.

markéta, když může uteče do hor, 
ať už v pohorách, teniskách, na kole, 
na běžkách či skialpech. potkáte se 
s ní na obchodních a marketingových 
jednáních.
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25 000 mm
Waterproof Rating

40 000
Martindale cycles
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anthracite ocean

VLASTNOSTI 

• pevná kapuce s vícesměrným regulováním, 
možnost přetažení přes přilbu.

• anatomický zvýšený límec pro ochranu obličeje 
doplněný vnitřní ochranou vrstvou pro lepší 
komfort.

• odvětrávací otvory v podpaží, dobře 
dosažitelné i s batohem.

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

• vpředu dvě velké kapsy použitelné v sedacím 
úvazku, jedna vnitřní zipová kapsa.

Deamon
Univerzální pánská bunda, která tě nezradí při 
náročném horském výstupu a zároveň oceníš její 
nízkou váhu na treku či jednodenních skialpových 
túrách. 
U vývoje tohoto produktu jsme se zaměřili 
především na lehkost a funkčnost v každém detailu. 
nový atletický střih v kombinaci s propracovanou 
konstrukcí kapuce předurčuje tuto bundu 
k opravdovým alpským dobrodružstvím. Bunda 
nabízí vynikající poměr mezi váhou a odolností 
použitého materiálu.

MATERIAL 

Main: 100% polyamide (nylon) + 100% polyurethane 
+ 100% polyamide, DWr - 3l Gelanots® hardshell, 
20.000 mm h₂o/20.000 g/m²/24h 

WEIGHT  458 g (l)

SIZES  s, m, l, Xl, XXl

STYLE  athletic Fit
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Testují a používají členové:
• české asociace horských vůdců
• asociácie horských záchranárov
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GUIDE Lady  PAGE 63

black/petrol brick/anthracite ocean/brick

VLASTNOSTI 

• pevná kapuce s vícesměrným regulováním, 
možnost přetažení přes přilbu.

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

• vpředu velká měchová kapsa, jedna vnitřní 
zipová kapsa, doplňková kapsa na rukávu 
s prostorem pro odrážeč signálu recco®.

• vynikající prodyšnost použitého materiálu.

• 100 % podlepené švy.

Guide
Špičková svrchní ochranná bunda pro nejnáročnější 
nasazení. Guide je ideální volba pro horolezectví 
a skialpinismus. 
Bunda vyniká minimální hmotností a zároveň 
odolností klasického hardshellu. Kombinace moderních 
lehkých 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.

MATERIAL 

Main: 100 % polyamide (nylon) + 100 % polyurethane 
+ 100 % polyamide, DWr - 3l Gelanots® hB hardshell 
20.000 mm h₂o/39.000 g/m²/24h

Support: 100% polyamide (nylon) + 100% 
polyurethane + 100% polyamide, DWr - 3l Gelanots® 
hardshell, 20.000 mm h₂o/20.000 g/m²/24h

WEIGHT  416 g (l)

SIZES  s, m, l, Xl, XXl

STYLE  reGUlar Fit
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MIDI Lady  PAGE 66

black caramel

MIDI
Velmi lehké pánské kalhoty s výbornou 
sbalitelností. Kvalitní funkční 3 vrstvý laminát 
s vynikající životností a odolností, přesto velmi 
lehký. 
Díky vyšší strečovosti velice pohodlný model kalhot 
pro širší možnosti celoročního využití. ideální záložní 
nepromokavé kalhoty pro vysokohorskou turistiku, 
horolezectví, skialpinismus a veškeré outdoorové 
aktivity.

MATERIAL 

Main: 100 % polyamide (nylon) + 100 % polyurethane 
+ 100 % polyamide, DWr - 3l DermiZaX™ hardshell 
20.000 mm h₂o/8.000 g/m²/24h 

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

WEIGHT 470 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl
 black-short: m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit

VLASTNOSTI 

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

• Jedna zipová kapsa, sloužící zároveň jako 
praktický transportní vak při sbalení kalhot 
(minimální objem a váha).

• 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.
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CYCLONE Lady  PAGE 65

black/petrol mango/ocean ocean/brick

CYCLONE
Ultralehká záložní bunda Cyclone je nezbytným 
společníkem pro horská dobrodružství nalehko.
Je určená zejména na vysokohorskou turistiku, 
ferraty, trail-running, cyklovýlety ale i skialpinismus. 
Díky špičkovému materiálu Gelanots ochrání 
proti větru i dešti a zároveň je vysoce prodyšná. 
propracovaný střih neomezuje při pohybu. při 
hmotnosti necelých 180 g je ideální na horský 
výstup, túru, výlet nebo jinou outdoorovou aktivitu.

MATERIAL 

Main: 100 % polyamide (nylon) + 100 % polyurethane 
+ 100 % polyamide, DWr - special 7d backing, 
3l ultralight Gelanots hardshell 20.000 mm 
h₂o/67.000g/m²/24h

WEIGHT 179 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit

VLASTNOSTI 

• přiléhavá, anatomicky tvarovaná kapuce. 
možnost použití i pod přilbu.

• možnost sbalit do kapuce nebo hrudní kapsy, 
zajistit poutky a připnout karabinou na sedák 
či batoh.

• vnitřní microfl eece v oblasti brady pro vysoký 
komfort a ochranu.

• Jedna laserem řezaná hrudní kapsa 
s oboustranným lepeným zipem.

• materiál s nejtenčí možnou podšívkou na trhu.
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black black/brick

CYCLONE Pants
Ultralehké záložní kalhoty Cyclone by společně 
se stejnojmennou bundou neměly chybět ve tvém 
batohu pro horská dobrodružství v lehkém stylu.
Určeny jsou především jako záložní řešení všude tam, 
kde tě může přepadnout náhlá změna počasí. využití 
si najdou jak na vysokohorské túře, trail-runningu, 
skialpinismu, ale jsou vhodné i na ferraty, cyklovýlet 
atd. Špičkový materiál Gelanots ochrání proti větru 
i dešti, ale zároveň je extrémně prodyšný.

MATERIAL 

Main: 100 % polyamide (nylon) + 100 % polyurethane 
+ 100 % polyamide, DWr - special 7d backing, 
3l ultralight Gelanots hardshell 20.000 mm 
h₂o/67.000g/m²/24h

Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) 
+ 15 % polyurethane + 12 % polyester

WEIGHT 190 g (l)

SIZES Xs, s, m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit

VLASTNOSTI 

• přiléhavý střih, dobře použitelný jako svrchní 
ochrana vašeho oděvu.

• Komfortní pas, doplněný v zadní části 
o pružnou část pro lepší navlékání.

• Zadní kapsa na drobnosti.

• Kalhoty je možno kompresně sbalit do zadní 
kapsy (minimální objem).

• stahování dolního okraje nohavic pomocí druků.
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40 000
Martindale cycles

(main)

Material
& Insulation

anthracite/brick brick/anthracite anthracite/ocean

ALPHA Active
Pánská izolační bunda Alpha active určená pro všechny vyznavače 
aktivního pohybu jako je skialpinismus, skalní a vícedélkové 
lezení, Via ferrata nebo klasická VHT. 
vysoce technický hybridní model využívá koncepce ochrany 
a zateplení středu těla lehkým materiálem pertex air s extrémně 
prodyšnou izolací polartec alpha. v zadní části a na rukávech 
je bunda doplněna o moderní, lehký a strečový materiál, 
který zaručuje maximální volnost pohybu při zachování dobré 
větruodolnosti.

MATERIAL 

Main: 100 % polyamide (nylon), DWr - perteX® Quantum air

Insulation: 100% recycled polyester - polartec® aplha

Support 1: 89 % polyamide (recycled nylon) 
+ 11 % polyurethane (spandex), DWr - 4 way stretch lightweight 
fabric

Support 2: 85 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane (spandex), 
DWr - rip-stop stretch fabric

WEIGHT  275 g (l)

SIZES  Xs, s, m, l, Xl, XXl

STYLE  athletic Fit

VLASTNOSTI 

• výborně padnoucí lehká kapuce.

• Dvě boční zipové kapsy.

• prodyšný a strečový materiál v zadní části a na rukávech.

• anatomický a příjemný límec.

• Jednoruční stahování spodního okraje bundy.
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BRENTA Lady  PAGE 71

anthracite/black anthracite/ocean mango/ocean ocean/brick

Material

BRENTA Lady  PAGE 71DRU Light
Legendární lehká softshellová bunda Dru z nového lehkého 
a recyklovaného materiálu je zpět pod názvem Dru Light.
anatomicky propracovaný střih a strečovost použitého materiálu 
zaručí uživateli maximální pohodlí při všech outdoorových 
aktivitách. velice lehký, funkční a oděruodolný materiál dokonale 
ochrání proti větru a je vysoce prodyšný. Bunda je ideální volbou 
nejen pro lezce a alpinisty, ale i pro další outdoorové nadšence.

MATERIAL 

Main: 89 % polyamide (recycled nylon) + 11 % polyurethane 
(spandex), DWr - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 278 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit

VLASTNOSTI 

• přiléhavá a anatomická kapuce.

• vysoký límec sloužící k dokonalé ochraně krku.

• Jedna hrudní a dvě boční kapsy dostupné i se zapnutým bederním 
pásem.

• prodloužený zadní díl.

• anatomicky tvarované rukávy.
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black/grey caramel ocean/indigo

VLASTNOSTI 

• pevná kapuce s elastickým lemem.

• hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

• prodloužený zadní díl.

• tvarované raglánové rukávy zakončené elastickým lemem.

• ozdobné dvojité prošití jednotlivých dílů, ozdobné detaily.

DRAGON
Technická izolační pánská mikina Dragon s kapucí je určená pro 
nadšené sportovce a vyznavače maximálního výkonu.
Je vyrobena z velmi lehkého (145 g/m2) technického materiálu 
technostretch® Grid Fleece. Jeho vnitřní struktura je tvořena 
plastickými, jednotlivě umístěnými čtverečky. Díky tomu se 
v prostoru mezi tělem a materiálem udržuje vrstva cirkulujícího 
vzduchu, který zajišťuje příjemnou provozní teplotu a zároveň 
odvádí přebytečnou tělesnou vlhkost.

MATERIAL 

Main: 91 % polyester + 9 % polyurethane (elastane) - tecnostretch® 
Grid fl eece

WEIGHT 295 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE athletic Fit
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50 000
Martindale cycles

(main 1 & 2)
Martindale cycles

black anthracite anthracite/ocean ocean/anthracite

front frontback back

VLASTNOSTI 

• pohodlný pas doplněný komfortním páskem.

• na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou tkaninou.

• Dvě přední, jedna boční a skrytá zadní kapsa.

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

• nohavice s regulací spodního okraje, boční zip a klín pro pohodlné přetažení 
přes lyžáky.

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

CASCADE Top
Přepracovaný bestseller Direct alpine Cascade Plus. 
Univerzální softshellové celoroční kalhoty skvěle použitelné na skialpy, lezení, 
via ferraty, treking a turistiku. Dlouhodobě velmi oblíbený model, zejména 
díky skvělé a účelné kombinaci funkčních materiálů a velmi propracovanému 
pohodlnému střihu. Díky výčesu spodní (vnitřní) strany základních dílů jsou 

velmi dobře použitelné po celý rok.

MATERIAL 

Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester 
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, DWr - abrasion resistant brushed fabric

Main 2: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) + 17 % polyester 
(aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion resistant breathable fabric

Reinforcement: 55 % polyamide (nylon) + 30 % polyester + 15 % polyurethane

WEIGHT 415 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl 
 black-short: m, l, Xl, XXl
 black-long: m, l, Xl 
 anthracite-short: m, l, Xl, XXl
 anthracite-long: m, l, Xl

STYLE athletic Fit
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CASCADE Lady  PAGE 68

50 000
Martindale cycles

(main 1 & 2)

black anthracite/brick anthracite/ocean

PAGE 68

VLASTNOSTI 

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

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

• na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce oděruvzdornou 
tkaninou.

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

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

CASCADE Plus
Velmi pohodlné, propracované celoroční softshellové kalhoty Cascade plus 
pro nejširší záběr outdoorových aktivit. 
vhodné na skialpy, via ferraty, treking, všechny druhy lezení, ale i pro 
klasickou turistiku. Dlouhodobě velmi oblíbený model zejména díky skvělé 
a účelné kombinaci funkčních materiálů a velmi propracovanému pohodlnému 
střihu. nejúspěšnější kalhoty z naší kolekce. Kalhoty horských vůdců – to jsou 
Direct alpine cascaDe plUs.

MATERIAL 

Main 1: 45 % polyamide (nylon) + 23 % polyamide (cordura®) + 23 % polyester 
(thermolite®) + 9 % polyutrethane, DWr - abrasion resistant brushed fabric

Main 2: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) + 17 % polyester 
(aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion resistant breathable fabric

Support: 84 % polyamide (nylon) + 16 % polyurethane (elastan) - Functional 
elastic fabric

Reinforcement: 59 % polyamide (nylon) + 33 % polyester + 8 % polyurethane

WEIGHT 483 g (l)
SIZES s, m, l, Xl, XXl
 black-short: m, l, Xl, XXl
 black-long: m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit
Testují a používají 

členové:

české asociace 
horských vůdců

a asociácie 
horských 

záchranárov
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50 000
Martindale cycles

(main 2)

black anthracite/black anthracite/ocean

VLASTNOSTI 

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

• spodek nohavic zesílen oděruvzdornou tkaninou.

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

• Bezpečnostní refl exní štepování pro noční identifi kaci.

• použita technologie elastických švů.

CASCADE Light
Odlehčená varianta našich nejúspěšnějších funkčních kalhot 
Cascade plus. 
Jasná volba na skialpy, horolezectví, treking, turistiku a většinu 
outdoorových aktivit. anatomicky přesný střih umožňuje dokonalou 
volnost pohybu a poskytuje mimořádné pohodlí.

MATERIAL 

Main 1: 78 % polyamide (nylon) + 12 % polyurethane (lycra® ) 
+ 10 % polyester (coolmax®) - high strenght functional fabric

Main 2: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) 
+ 17 % polyester (aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion 
resistant breathable fabric

Support: 80 % polyamide (nylon) + 20 % polyurethane (elastan) - 
Functional elastic fabric

WEIGHT 355 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl
 black-short: m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit
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CRUISE Lady  PAGE 69

50 000
Martindale cycles

(main)

anthracite/blackblack anthracite/mango ocean/anthracite

ady  PAGE 69

VLASTNOSTI 

• pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

• Dvě přední zipové kapsy a zipová boční kapsa.

• tvarovaná kolena.

• volné jednoduché zakončení spodního okraje nohavic - snadnější 
úprava.

• anatomický a přesný střih.

CRUISE
Přepracované osvědčené kalhoty nabízející perfektní střih 
a atraktivní design ve spojení s dokonalým funkčním materiálem. 
technický střih pro univerzální použití - outdoor, treking, 
horolezectví, turistika, kolo, město. Špičkový materiál (elastická 
cordura + aerocool) s vynikající oděruodolností, nízkou hmotností 
a vysokou prodyšností. Finální rychleschnoucí úprava a repelence 
jako základní ochrana například proti lehkému dešti.

MATERIAL 

Main: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) 
+ 17 % polyester (aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion 
resistant breathable fabric

WEIGHT  315 g (l)

SIZES  s, m, l, Xl, XXl

STYLE  reGUlar Fit
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50 000
Martindale cycles

(main)

anthracite/black ocean/anthracite ocean/mango

Short Lady  PAGE 70

VLASTNOSTI 

• pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

• Dvě přední zipové kapsy a zipová boční kapsa.

• anatomický a přesný střih.

CRUISE Short
Technické pánské šortky pro univerzální použití vycházející 
z kalhot Cruise. 
nabízejí lehký, prodyšný a zároveň velice odolný materiál 
ve špičkovém anatomickém střihu. ideální šortky především 
k použití v letních horách při trekingu, horolezectví a na ferratách.

MATERIAL 

Main: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) 
+ 17 % polyester (aerocool) + 12 % polyurethane, 
DWr - abrasion resistant breathable fabric

WEIGHT 210 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit
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anthracite/black anthracite/mango anthracite/ocean

50 000
Martindale cycles

(main 1)

maDe in

EUROPE

VLASTNOSTI 

• Komfortní elastický pas regulovatelný gumičkou.

• Dvě přední zipové kapsy a zipová boční kapsa na stehně.

• na kolenou a spodku nohavic praktické zesílení vysoce 
oděruvzdornou tkaninou.

• spodní okraj nohavice možno rozšířit bočním zipem pro pohodlné 
přetažení přes trekovou obuv.

• Bezpečnostní refl exní doplňky.

ASCENT Light
Skvěle padnoucí lezecké kalhoty jednoduššího technického střihu 
ve velmi lehkém balení. 
Kalhoty se řadí do kategorie fast and light, využijete je všude tam, 
kde budete počítat každý gram. lehký, funkční, ale přitom odolný 
materiál s vysokou prodyšností. pohodlný střih neomezující pohyb, 
ideální pro horské a sportovní lezení, ferraty nebo rychlý treking. 
Jsou ale velmi často využívané pro jakékoli outdoorové aktivity.

MATERIAL 

Main 1: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) 
+ 17 % polyester (aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion 
resistant breathable fabric

Main 2: 89 % polyamide (recycled nylon) + 11 % polyurethane 
(spandex), DWr - 4 way stretch lightweight fabric

Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane 
+ 12 % polyester

WEIGHT: 317 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE reGUlar Fit
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anthracite/black anthracite/mango anthracite/ocean

50 000
Martindale cycles

(main 1)

VLASTNOSTI 

• Komfortní elastický pas regulovatelný gumičkou.

• Dvě přední zipové kapsy a zipová boční kapsa na stehně.

• na kolenou praktické zesílení vysoce oděruvzdornou tkaninou.

• poklopec se skrytým zipem.

• Bezpečnostní refl exní doplňky.

ASCENT Light 3/4
Propracované lehké pánské kalhoty ¾ délky, jednoduššího 
technického střihu, určené pro lezení po skalách a bouldering. 
Kombinací lehkého, funkčního materiálu s vysokou prodyšností 
a technického střihu vycházejícího z kalhot ascent, dostáváme 
produkt určený na veškeré sportovní aktivity. pohodlný střih 
neomezující pohyb je ideální pro horské a sportovní lezení, ferraty 
nebo rychlý treking.

MATERIAL 

Main 1: 42 % polyamide (cordura®) + 29 % polyamide (nylon) 
+ 17 % polyester (aerocool) + 12 % polyurethane, DWr - abrasion 
resistant breathable fabric

Main 2: 89 % polyamide (recycled nylon) + 11 % polyurethane 
(spandex), DWr - 4 way stretch lightweight fabric

Reinforcement: 73 % polyamide (nylon) + 15 % polyurethane 
+ 12 % polyester

WEIGHT  221 g (l)

SIZES  s, m, l, Xl, XXl

STYLE  reGUlar Fit



26

m
ou

nt
ai

n 
to

p 
se

rie
s

FURRY Lady  PAGE 72

mango (chemistry)black (spot) ocean (chemistry)brick (alps) petrol (alps)

INNOVATION

cut

maDe in

EUROPEady  PAGE 72

VLASTNOSTI 

• pohodlný, anatomický střih.

• 100% přírodní materiál.

• ploché , elastické švy.

• Boční vsazený klín pro volnost pohybu.

• efektní grafi ka.

FURRY
Celoroční funkční pánské tričko z velmi lehkého 100% merino 
úpletu v novém designu.
přepracovaný sportovní střih společně s komfortním materiálem 
zaručuje komfort jak při každodenním nošení, tak na náročných 
horských túrách. přírodní materiál, který je velmi příjemný na omak, 
podporuje přirozené mikroklima pokožky a zabezpečuje odvod 
potu od těla. ideální funkční triko pro všechny outdoorové a horské 
aktivity včetně dlouhých horských výstupů.

MATERIAL 

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

WEIGHT 148 g (l)

SIZES s, m, l, Xl, XXl

STYLE athletic Fit
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Jana má na svých výletech 
do přírody vždy perfektně 
sbalený batoh. Větší pořádek má 
už jen ve fakturách a účetních 
uzávěrkách. Přirozeně se 
vyskytuje mezi ekonomickým 
oddělením a obchodem.

Lůďa, smíšek celého týmu ve kterém vždy 
šíří dobrou náladu. Cestovatel, dobrodruh, 
fi lozof a šéf vývoje. Rád si vyšlápne kopec, 
poseká pár kiláků na kole, nebo spíchne 
nějakou tu vychytanou technickou bundu. 
Nejčastěji je zašitý někde na vývoji.
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caramelblack khaki palisander

TALUNG Lady  PAGE 75

VLASTNOSTI 

• Pevná kapuce s regulováním.

• Snadno přístupné boční kapsy, jedna prostorná 
hrudní kapsa.

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

• Prodloužený zadní díl.

• Kvalitní voděodolné zipy.

Talung
Velmi praktická nepromokavá bunda pro většinu 
klasických outdoorových aktivit vychází z našeho 
nejúspěšnějšího modelu – hardshellové bundy 
GUIDE.
Jedná se o ideální záložní bundu v jednodušším 
provedení, při zachování velmi dobře 
propracovaného střihu. Lehký třívrstvý materiál 
s vynikající ochranou proti pronikání vody 
a dostatečnou paropropustností. Anatomicky 
tvarované rukávy mají v zadních dílech snadno 
ovladatelné zipové odvětrávání. 

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane 
+ 100 % Polyamide, DWR - 3L DERMIZAX™ Hardshell 
20.000 mm H₂O/8.000 g/m²/24H  

WEIGHT 367 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL 

 Black: S, M, L, XL, XXL, XXXL

STYLE REGULAR FIT
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camel/anthraciteanthracite/black camel/khaki khaki

VLASTNOSTI 

• Pevná kapuce s vícesměrným regulováním.

• Možnost sbalení bundy do kapuce.

• Anatomicky tvarované rukávy s regulací 
spodního obvodu.

• Vpředu dvě zipové kapsy na drobnosti, jedna 
hrudní zipová kapsa.

• Ve spodním okraji možnost stažení.

FREMONT
Technická bunda, která zaručuje komfortní pocit 
z nošení díky účelné kombinaci syntetických 
a bavlněných vláken použitých na hlavní části 
produktu. 
Dokáže tak velmi dobře odvádět vlhkost od těla 
při zvýšené fyzické aktivitě, a zároveň nabízí 
zvýšenou odolnost na ramenou a rukávech díky 
použitému bavlněnému materiálu. Výborně se hodí 
pro turistiku, outdoor, ferraty a každodenní nošení 
za teplých měsíců.

MATERIAL 

Main 1: 52 % Cotton + 37 % Polyamide (Nylon) 
+ 11 % Polyurethane - Abrasion resistant fabric

Main 2: 98 % Cotton + 2 % Polyurethane (Lycra®), 
DWR -High density fabric

WEIGHT 505 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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Material
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black anthracite/black khaki/black

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

MATERIAL 

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

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

Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) 
+ 15 % Polyurethane + 12 % Polyester

WEIGHT 507 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT

VLASTNOSTI 

• Pohodlný pas a komfortní střih.

• Pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

• Spodek nohavic zesílen oděruvzdornou 
tkaninou.

• Háček pro uchycení na trekovou obuv.

• Možnost regulace spodního obvodu nohavice 
pomocí druků.
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Material

anthracite palisander stone

ETNA Lady  PAGE 77MALLET
Sportovní bunda Mallet je určena jako druhá vrstva pro zvýšení 
tepelného komfortu.
Měkký a elastický materiál doplněný o vnitřní kostičkovou 
strukturu napomáhá odvodu vlhkosti od těla při sportovních 
aktivitách. Přiléhavý, anatomicky přesný střih neomezuje pohyb. 
Bunda se hodí pro celoroční použití. Je vhodná nejen na běžné 
nošení, ale především na hiking i náročnější akce v horách.

MATERIAL 

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

WEIGHT 389 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT

VLASTNOSTI 

• Vyšší přiléhavý límec.

• Dvě přední zipové kapsy, hrudní kapsa na zip.

• Anatomický a přesný střih.

• Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.

• Rukávy doplněny o otvory na palec.
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Material

black anthracite khaki

40 000
Martindale cycles

(Main 2)

RANGER
Inovované outdoorové kalhoty Ranger nadchnou každého 
milovníka cestování či hikingu.
Při výrobě těchto kalhot jsme použili recyklovaný materiál, na své si 
tak přijdou i vyznavači ekologického přístupu. Hybridní kombinace 
silnějšího a odolnějšího materiálu a lehčího a prodyšného materiálu 
tvoří perfektní model pro dlouhodobé cestování i volnočasové 
nošení. Do detailu vyladěný střih perfektně padne a atraktivní 
cargo design upoutá na první pohled.

MATERIAL 

Main: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), DWR 
- Rip-stop stretch fabric

Main 2: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester 
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

WEIGHT 379 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT

VLASTNOSTI 

• Pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

• Dvě hlavní zipové kapsy.

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

• Anatomicky tvarovaná kolena.

• Volné zakončení nohavic pro snadné zkrácení, elastický materiál je 
umožňuje přetáhnout přes pohorku.
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anthracite/black black/petrol

MADE IN

EUROPE

40 000
Martindale cycles

(Main 2)

Material

VLASTNOSTI 

• Poutka pro připnutí šlí.

• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem.

• Poklopec se dvěma protisměrnými zipy.

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

• Spodní okraj nohavic s vnitřním klínkem, regulace šířky.

MOUNTAINER Tech
Kalhoty nahrazující legendární outdoorový model Mountainer, 
nyní v technickém provedení. 
Ten vychází z velmi žádané klasické koncepce vyztužených kolen 
a zadního sedu s přidaným doplňkovým, ekologickým materiálem, 
který zaručuje vyšší komfort nošení a úsporu váhy. Ideální kalhoty 
pro turistiku, ferraty, pohyb po horách i na každodenní nošení. 
Skvělý poměr komfortu, dlouhé životnosti a užitné hodnoty vůči 
ceně. 

MATERIAL 

Main 1: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
DWR - Rip-stop stretch fabric

Main 2: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester 
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

WEIGHT 470 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

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

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

STYLE REGULAR FIT
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EUROPE

40 000
Martindale cycles

(Main 2)

Material

anthracite/black khaki petrol/black

VLASTNOSTI 

• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem. 

• Dvě zipové kapsy. 

• Jedna doplňková zipová kapsa na stehně. 

• Možnost rozepnutí a odvětrávání boku kalhot. 

• Krokový klín pro větší pohyblivost.

PATROL Tech
Rozšířili jsme řadu našich dlouhodobě nejoblíbenějších 
outdoorových kalhot PATROL o techničtější a doslova multifunkční 
variantu.  
Propracovaný střih s promyšleným polohováním jednotlivých dílů 
z lehkého strečového materiálu ve směru pohybu nabízí úžasný 
komfort nošení. Na kolenou a zadní části je použit silnější materiál 
pro zvýšenou odolnost proti oděru. Vnitřní spodní okraj kalhot je 
zesílen panelem z oděruvzdorné tkaniny.

MATERIAL 

Main 1: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
DWR - Rip-stop stretch fabric

Main 2: 60 % Polyamide (Recycled Nylon) + 40 % Polyester 
(DuPont™ Sorona®), DWR - Abrasion resistant Envilon® fabric

WEIGHT 395 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

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

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

STYLE REGULAR FIT
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40 000
Martindale cycles

(Main)

black/black anthracite khaki

Material

VLASTNOSTI 

• Pas částečně do gumy s regulovatelným opaskem. 

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

• Anatomicky tvarovaná kolena. 

• Jednoduché zakončení nohavice pro snadnější úpravu, zkrácení. 

• Dlouhodobě nejprodávanější kalhoty z kolekce Direct Alpine.

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

MATERIAL 

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

WEIGHT 433 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

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

STYLE REGULAR FIT
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40 000
Martindale cycles

(Main)

anthracite khaki camel/khaki

VLASTNOSTI 

• Pas s poutky pro opasky Direct Alpine. 

• Volné zakončení nohavic. 

• Dvě přední průhmatové kapsy a jedna stehenní zajištěná kapsa. 

• Jedna zadní nakládaná kapsa. 

• Anatomicky tvarovaná kolena a detaily z Cordury pro zajištění 
dlouhé životnosti kalhot.

MORDOR
Vysoce komfortní a odolné outdoorové kalhoty. 
Osvědčená hybridní konstrukce kombinuje základní příjemně lehký 
strečový směsový materiál s výztužemi na kolenou z vysoce 
oděruodolné elastické Cordury. Perfektní vysoce technický střih 
s krokovým klínem dokonale padne a neomezuje v pohybu. Kalhoty 
ocení aktivní turisté a lezci, kteří hledají vyvážený poměr pohodlí 
a odolnosti.

MATERIAL 

Main: 52 % Cotton + 37 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethane 
- Abrasion resistant fabric

Reinforcement: 93 % Polyamide (Cordura®) + 7 % Polyurethane

WEIGHT 305 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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40 000
Martindale cycles

(Main)

anthracite khaki camel/khaki

VLASTNOSTI 

• Pas s poutky pro opasky Direct Alpine. 

• Vnitřní pas s tištěným ozdobným logem Direct Alpine. 

• Dvě přední průhmatové kapsy. 

• Dvě stehenní kapsy. 

• Jedna zadní nakládaná kapsa.

MORDOR Short
Komfortní šortky pro každodenní použití. Model vycházející 
z úspěšných kalhot Mordor. 
Vyroben je z vysoce příjemného strečového směsového materiálu 
který je lehký, prodyšný a díky tomu zaručuje vysoký komfort 
nošení při všech outdoorových aktivitách v teplých měsících.

MATERIAL 

Main: 52 % Cotton + 37 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethane - 
Abrasion resistant fabric

WEIGHT 215 g (L)

SIZES  S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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anthracite stone/khaki

Material

SIERRA Lady  PAGE 79

VLASTNOSTI 

• Pas s páskem Direct Alpine. 

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

• Anatomicky tvarovaná kolena. 

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

• Volné zakončení nohavic pro snadné zkrácení.

VULCAN
Univerzální outdoorové kalhoty nabídnou svému majiteli opravdu 
velké množství kapes a díky použití nového recyklovaného 
materiálu na hlavní části jsou šetrnější k přírodě.
Díky funkční kombinaci lehkých, strečových a vysoce prodyšných 
materiálů kalhoty perfektně sedí a výborně se hodí pro použití 
v letním období. Zip v dolní části nohavic umožňuje kalhoty zkrátit 
na ¾ délku. Vulcan má široké využití – turistika, cestování, nordic 
walking i každodenní nošení.

MATERIAL 

Main: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

Support: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
DWR - Rip-stop stretch fabric

WEIGHT 430 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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Material

anthracite khaki stone/khaki

VLASTNOSTI 

• Pas s páskem Direct Alpine. 

• Dvě hlavní zipové kapsy. Stehnenní zipová kapsa, dvě zadní 
zipové kapsy. 

• Hybridní kombinace dvou lehkých a vysoce prodyšných 
funkčních materiálů. 

• UV 50 +.

VULCAN Short
Pánské kraťasy pro nadšence, které baví hiking a cestování. 
Vulcany v sobě spojují funkčnost a díky novému recyklovanému 
materiálu také šetrnost k životnímu prostředí. 
Použité elastické materiály zajistí volný pohyb, dobře odvádějí pot 
z těla a rychle schnou. Mají velké množství kapes zajištěných zipy 
pro větší bezpečí nošených věcí. Kraťasy jsou velmi praktické a při 
teplém počasí v nich oceníte každý den.

MATERIAL 

Main: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

Support: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
DWR - Rip-stop stretch fabric

WEIGHT 265 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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BEAM Lady  PAGE 78

anthracite stone

Material

PAGE 78

VLASTNOSTI 

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky Direct Alpine. 

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

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

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

• Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

BEAM
Velmi oblíbené pohodlné a lehké cestovatelské kalhoty nyní 
nabízíme v EKO provedení z recyklovaného materiálu. 
Díky praktickému odepínání nohavic na délku šortek s možností 
rozepnout spodní části po straně jsou jasnou volbou pro vaše 
cestování a outdoorová dobrodružství. Velmi příjemný strečový, 
a dnes hlavně recyklovaný materiál s rychleschnoucí úpravou Quick 
Drying. Skvělé řešení pro cestování, turistiku, nordic walking nebo 
jako pohodlné ležérní kalhoty pro běžné nošení.

MATERIAL 

Main: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

WEIGHT 407 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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ZION Lady  PAGE 86

sand/stone

PAGE 86

VLASTNOSTI 

• Pas s pružným zadním sedlem doplněný o popruhové stahování. 

• Možnost použití klasického opasku. 

• Dvě hlubší průhmatové kapsy s efektním lemováním. 

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

• V rozkroku vsazený klín pro vyšší pohyblivost.

ZION
Letní kalhoty ze 100 % lněné tkaniny jsou ideální volbou pro horké 
letní dny. 
Len je úžasný materiál, který má chladivý efekt, a tak je během 
letního období využijete na výlety do přírody, trekking a běžné 
každodenní nošení. Použitý syntetický elastický materiál v pase 
a v zadním sedle a komfortní střih zvyšují pohodu při nošení. 

MATERIAL 

Main: 100 % Linen

Support: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

WEIGHT 343 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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FURKA Lady  PAGE 85

anthracite petrol sand

ady  PAGE 85

VLASTNOSTI 

• Hrudní kapsa na zip. 

• Pohodlný přiléhavý střih. 

• Ultralehký, strečový, rychleschnoucí materiál. 

• UV 30 +.

KENOSHA
Atraktivní funkční košile s krátkým rukávem. Perfektně padnoucí 
střih spolu s moderním designem tvoří stabilní produkt ve tvém 
šatníku. 
Ultralehký, mimořádě komfortní, rychleschnoucí materiál se postará 
o vysoké pohodlí i za horkých letních dní. Košile je proto ideální 
jak pro běžné každodenní nošení ve městě, tak i pro cestování 
a jakékoliv daší volnočasové či nenáročné sportovní aktivity.

MATERIAL 

Main: 86 % Polyester + 14 % Polyurethane (Spandex) - Ultralight 
quick dry fabric

WEIGHT 122 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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YOGA Free Lady  PAGE 88

caramel (triangle)anthracite (triangle) khaki (triangle) palisander (triangle)

MADE IN

EUROPEYOGA Free Lady  PAGE 88BOSCO
Lehké bavlněné triko klasického volnějšího střihu v atraktivních 
barvách, s potisky outdoorových motivů, zdůrazňující image 
každého zákazníka. 
Kvalitní vzdušný bavlněný úplet s efektním melírováním. Ideální 
tričko pro sport, turistiku i běžné každodenní nošení.

MATERIAL 

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

WEIGHT 150 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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Rosku potkáte na skalách nebo
zasněžených hřebenech, kde fi lozofuje 
o životě a vymýšlí, jak co nejlépe šířit 
slávu Direct Aalpine.

Natálii nejčastěji potkáte v lesích 
s mapou a buzolou v ruce 
a ve společnosti černého voříška Nera. 
Na starosti má péči o naše skvělé 
zákazníky. Je to právě ona, kdo vám 
ochotně pomůže se zvídavými dotazy, 
vyřízením oprav a řešením reklamací.
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Material

palisander/indigo palisander/khaki

MADE IN

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

MATERIAL 

Main: 100 % Recycled Polyester - POLARTEC® Thermal Pro® fl eece

Support: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
DWR - Rip-stop stretch fabric

WEIGHT 600 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT

VLASTNOSTI 

• Příjemná odlehčená kapuce s vnějším zesílením.

• Ploché elastické švy.

• Anatomicky přesný střih.

• Dvě boční zipové kapsy, jedna hrudní a jedna doplňková na rameni.
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grey/camel grey/ocean

HOODIE
Volnočasová mikina s kapucí je navržena pro všechny outdoorové 
pohodáře. Její jednoduchý design je vkusně doplněn designovými 
doplňky. 
Bavlněný materiál vyšší gramáže je příjemný na omak a zaručuje 
jak pocit vysokého pohodlí při nošení, tak potřebnou míru tepelné 
izolace a odolnosti vůči mechanickému poškození. Ležérní, volnější 
střih ve spojení s pružným materiálem zaručuje maximální volnost 
pohybu při sportovním lezení, boulderingu nebo na slackline.

MATERIAL 

Main: 100 % Organic Cotton

Support: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 550 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT

VLASTNOSTI 

• Příjemná kapuce vyložená bavlněným úpletem v kontrastní barvě.

• Stahování kapuce ozdobnou šňůrkou.

• Praktická klokaní kapsa s doplňkovou kapsou pro telefon.

• Designové doplňky Direct Alpine v koženém provedení.

• Padnoucí střih neomezující ve volnosti pohybu
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petrol/limeanthracite/lime crazy mix lime/anthracite

front back

VLASTNOSTI 

• Pevný pas s poutky pro opasky Direct Alpine.

• Dvě prostorné průhmatové kapsy v přední části.

• Velká zadní průhmatová kapsa a jedna zadní kapsa se skrytým 
zipem.

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

• Anatomicky tvarovaná kolena neomezující v pohybu.

JOSHUA Top
Velmi oblíbené lezecké kalhoty v atraktivním designu, navržené 
pro maximální pohodlnost a univerzálnost při sportovních 
aktivitách. 
Propracovaný střih a kvalitní materiál s podílem elastanu zajišťují 
volnost pohybu při jakékoli aktivitě. Atraktivní sportovní vzhled 
předurčuje model pro univerzální použití a co nejširší okruh 
zákazníků. Ideální kalhoty vhodné pro bouldering, sportovní lezení 
či běžné každodenní nošení.

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 360 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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VLASTNOSTI 

• Klasický džínový pas s poutky pro opasky Directalpine.

• Dvě pohodlné přední kapsy a dvě zadní průhmatové kapsy.

• V rozkroku vsazen krokový klín pro zvýšení pohyblivosti.

• Anatomicky tvarovaná kolena pro volnost pohybu.

• Moderní a účelový design pro každodnenní nošení.

VERDON
Pohodlné kalhoty moderního střihu a atraktivního designu. 
Strečový materiál džínového stylu zajišťuje vysoký komfort při 
nošení, výbornou odolnost proti oděru a dlouhou životnost tkaniny. 
Maximální pohodlí při lezení, boulderingu i běžném každodenním 
nošení, a to díky propracovanému střihu a krokovému klínu. 
Kalhoty, které už nebudete chtít svléknout.

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 434 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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petrol/lime lime/anthracite

VLASTNOSTI 

• Pas je částečně do gumy s logem Direct Alpine

• Zipový poklopec krytý légou.

• Dvě přední průhmatové kapsy.

• Jedna zadní průhmatová kapsa.

• Ozdobné poutko na kartáček.

CAMPUS 3/4
Lezecké ¾ kalhoty moderního asymetrického designu vycházející 
z modelu Campus. 
Anatomicky přesný střih s krokovým klínem a tvarovanými 
koleny se společně s použitým komfortním lehkým a elastickým 
materiálem, a také široké gumě v pasu starají o maximální 
pohodlí majitele při jakékoliv outdoorové aktivitě. Kalhoty jsou 
vhodné na lezení, bouldrování, turistiku a v neposlední řadě 
i na každodenní volnočasové nošení.

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 260 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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anthracite lime/anthracite

VLASTNOSTI 

• Pas je částečně do gumy s logem Direct Alpine.

• Zipový poklopec krytý légou.

• Dvě přední průhmatové kapsy.

• Jedna zadní průhmatová kapsa.

• Ozdobné poutko na kartáček.

CAMPUS Short
Pánské kraťasy doplňují naši rodinu Campus.
Přesný střih s krokovým klínem se společně s použitým 
komfortním, lehkým a elastickým materiálem, ale také širokou 
gumou v pase starají o maximální pohodlí majitele při jakékoliv 
outdoorové aktivitě. Tyto bavlněné kraťasy jsou určeny především 
pro lezení a bouldrování, ale komfortně poslouží také při turistice či 
každodenním volnočasovém nošení.

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 233 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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anthracite/lime petrol/lime lime/anthracite

VLASTNOSTI 

• Pas do gumy s logem Direct Alpine.

• Dvě přední průhmatové kapsy.

• Jedna doplňková kapsa na stehně.

• Jedna zadní nakládaná kapsa.

• Ozdobné poutko na kartáček.

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

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (Elastane)

WEIGHT 214 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE REGULAR FIT
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MADE IN

EUROPE

mango (mountains)anthracite (heart) ocean (mountains) stone (mountains)

SONORA Lady  PAGE 89FLASH
Velmi příjemné pánské tričko módního přiléhavého střihu 
s atraktivními, velmi propracovanými lezeckými motivy na hrudi.
Kvalitní úplet s příměsí Lycra. Skvělé jak na lezení, tak 
na každodenní nošení.

MATERIAL 

Main: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (Elastane), 
180 g/m²

WEIGHT 180 g (L)

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE ATHLETIC FIT
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Janča a Verča z jedné malé 
vesnice pod kopcem, jen 
co přijdou z práce, nasadí 
tempo a jdou se projít 
po hřebenu Ještědu, pěšky, 
v běhu, na kole i na koni.
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black/menthol brick/palisander ocean/coral

VLASTNOSTI 

• Pevná kapuce s vícesměrným regulováním, 
možnost přetažení přes přilbu.

• Asymetrický centrální zip nezasahující 
do obličeje. Límec při rozepnutí zajištěn 
magnety.

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

• dvě velké zipové kapsy,  vnitřní  kapsa 
a doplňková kapsa na rukávu. Odrážeč Recco.

• Velké odvětrávací otvory umožňující 
dostupnost kapes spodních vrstev.

GUIDE Lady
Špičková dámská technická bunda GUIDE LADY 
je pro každou aktivní ženu jasnou volbou do hor, 
na skialpy či náročný treking. 
hlavními přednostmi této sportovní bundy jsou 
nízká hmotnost, výborná sbalitelnost a zároveň 
vysoká životnost a odolnost značkového třívrstvého 
hardshellu. Vynikající parametry membrány 
a podlepené švy zajišťují bundě nepromokavost 
a dělají z ní špičkovou horskou bundu 
i do extrémních podmínek pro holky, které chtějí být 
v pohodě.

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane 
+ 100 % Polyamide, dWR - 3L GeLANOTS® hB 
hardshell 20.000 mm h₂O/39.000 g/m²/24h 

WEIGHT 340 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT



maDe In

EUROPE

RET 3,9
m². Pa/W



65

La
di

es
 S

er
ie

s 

mango/brick ocean/coral

VLASTNOSTI 

• Otvory v rukávech pro ochranu hřbetu ruky při 
sportu. Možnost rozepnutí zipu na levé části 
rukávu při sledovaní hodinek.

• Jedna přední kapsa zajištěna zipem a překryta 
tvarovanou légou.

• Materiál s nejtenčí možnou podšívkou na trhu.

• 100 % podlepené švy.

• Refl exní prvky pro zvýšení bezpečnosti 

CYCLONE Lady
Ultra lehká záložní bunda Cyclone lady je 
nezbytným společníkem pro horská dobrodružství 
v pojetí fast and light. 
S hmotností necelých 180 g, lehkou sbalitelností 
do kapuce a s pomocí gumičky snadno umístitelnou 
do ruky je určená pro běh za nepříznivého počasí, 
vysokohorskou turistiku, trail-running, cyklo výlety, 
ale i skialpinismus. díky špičkovému materiálu 
Gelanots ochrání proti větru i dešti a zároveň je 
vysoce prodyšná.

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane 
+ 100 % Polyamide, dWR - special 7d backing, 
3L ultralight GeLANOTS hardshell 20.000 mm 
h₂O/67.000g/m²/24h

WEIGHT 178 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT



66

La
di

es
 S

er
ie

s 

maDe In

EUROPE

black palisander

MIDI Lady
Lehké nepromokavé dámské hardshellové kalhoty s výbornou 
sbalitelností vycházející z veleúspěšného modelu Midi.
díky vyšší strečovosti a precisnímu střihu velice pohodlný 
model kalhot pro širší možnosti celoročního využití. Boční zipy, 
asymetricky posunuté do zadního dílu, umožňují odvětrávání 
kalhot bez nutnosti zouvat boty. ideální záložní nepromokavé 
kalhoty pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, skialpinismus 
a veškeré outdoorové aktivity.

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane 
+ 100 % Polyamide, dWR - 3L deRMiZAX™ hardshell 20.000 mm 
h₂O/8.000 g/m²/24h

WEIGHT 430 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

 palisander-short: M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT

VLASTNOSTI 

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

• Jedna zipová kapsa, slouží jako praktický vak při sbalení kalhot.

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

• Vnitřní strana kotníku zesílená oděruvzdornou tkaninou.

• 100% podlepené švy.
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black anthracite/coral indigo/menthol

VLASTNOSTI 

• Pružný pas s pasovými poutky na opasek.

• Přední a  boční kapsa zajištěna zipem.

• Odvětrávání přebytečného tepla prostřednictvím bočních zipů.

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

• Anatomicky tvarovaná kolena.

REBEL Lady
Dámské technické kalhoty vyvinuté na míru pro skialpové 
výpravy, ledové i mixové lezení, ale i rekreační běžecké lyžování 
a turistické treky. 
Anatomický střih vychází z přirozeného tvaru dámského těla 
a kopíruje její pohyb při sportu. Kalhoty bezvadně „sednou“ 
a poskytnou maximální pohodlí. Pružný pas zaručuje velmi 
komfortní nošení. Kapsy a větráky jsou umístěny tak, abyste se 
do nich dostaly i při náročném stoupání v sedacím úvazku. 

MATERIAL 

Main 1: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) 
+ 23 % Polyester (Thermolite®) + 9 % Polyutrethane, 
dWR - Abrasion resistant brushed fabric

Main 2: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) 
+ 17 % Polyester (Aerocool) + 12 % Polyurethane, dWR - Abrasion 
resistant breathable fabric

Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane 
+ 12 % Polyester

WEIGHT 355 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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50 000
Martindale cycles

(Main 1 & 2)

black anthracite/coral indigo/menthol

VLASTNOSTI 

• Pohodlný pas, regulovatelný páskem s přezkou.

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

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

• Použita technologie elastických švů. Bezpečnostní refl exní doplňky a šití.

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

CASCADE Lady
Softshelové celoroční dámské kalhoty pro nejširší záběr outdoorových 
aktivit s rychleschnoucí a termoizolační úpravou.
Funkční odolné kalhoty skvěle použitelné pro treking, horolezectví, lezení, 
turistiku, kolo i každodenní nošení. dlouhodobě velmi oblíbený model díky 
skvělé a účelné kombinaci funkčních materiálů a anatomicky propracovanému 
pohodlnému střihu. díky výčesu spodní (vnitřní) strany základních dílů jsou 
velmi dobře použitelné po celý rok. 

MATERIAL 

Main 1: 45 % Polyamide (Nylon) + 23 % Polyamide (Cordura®) + 23 % Polyester 
(Thermolite®) + 9 % Polyutrethane, dWR - Abrasion resistant brushed fabric

Main 2: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester 
(Aerocool) + 12 % Polyurethane, dWR - Abrasion resistant breathable fabric

Support: 84 % Polyamide (Nylon) + 16 % Polyurethane (elastan) - Functional 
elastic fabric

Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane 
+ 12 % Polyester

WEIGHT 440 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

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

STYLE ReGuLAR FiT



69

La
di

es
 S

er
ie

s 

maDe In

EUROPE

50 000
Martindale cycles

(Main)

black anthracite/coral palisander

VLASTNOSTI 

• Vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

• dvě přední a jedna zipová boční kapsa.

• Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic – snadnější 
úprava.

• Refl exní šití.

CRUISE Lady
Lehké technické kalhoty pro 3 sezóny na pestré outdoorové 
využití, perfektní pro treking, horolezectví, turistiku, na kolo 
i do města. Přesný pohodlný střih výborně sedí a kopíruje tělo.
Výjimečný materiál (elastická Cordura) s vysokou pružností, 
vynikající oděruodolností a nízkou hmotností, obohacený 
rychleschnoucí úpravou a repelencí, jako základní ochranou proti 
lehkému dešti, řadí tyto dámské kalhoty mezi nepostradatelné 
v batohu každé sportovní ženy a dívky.

MATERIAL 

Main: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % 
Polyester (Aerocool) + 12 % Polyurethane, dWR - Abrasion resistant 
breathable fabric

WEIGHT 287 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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50 000
Martindale cycles

(Main)

VLASTNOSTI 

• Pohodlný a vyztužený pas, regulovatelný páskem s přezkou.

• dvě přední zipové kaspy.

• Jedna zadní pravá průhmatová kapsa.

• Originální ukončení nohavic s tvarovanou manžetou a elastickou šňůrou.

CRUISE Short Lady
Lehké technické dámské šortky pro široké použití ve slušivém designu. 
Sportovní šortky jsou ušity z lehkého, prodyšného a zároveň velice 
odolného materiálu. Společně s velmi dobře padnoucím střihem jsou tyto 
šortky předurčeny k toulání v letních horách, k trekingu, horolezectví, 
na via ferratu, ale i pro každodenní nošení a sportování.

MATERIAL 

Main: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester 
(Aerocool) + 12 % Polyurethane, dWR - Abrasion resistant breathable fabric

WEIGHT 188 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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Material

VLASTNOSTI 

• Vysoký límec sloužící k dokonalé ochraně krku.

• Prodloužený zadní díl a jednoruční stahování dolního kraje.

• díly v podpaží z prodyšného materiálu.

• dvě přední zipové kapsy.

• Refl exní prvky pro lepší bezpečnost.

BRENTA Lady
Ultralehká sofshellová bunda Brenta z prodyšného 
a recyklovaného materiálu je určena pro široké spektrum 
sportovních aktivit v horách i v údolích. 
Anatomicky propracovaný střih a strečovost použitého materiálu 
zaručí uživatelce maximální pohodlí při všech outdoorových 
aktivitách. díky své prodyšnosti a odlehčení materiálu v bocích 
tato “větrovka” velmi dobře dýchá. Oceníte ji při aerobní sportovní 
aktivitě, především pak při lezení a na horách, ale i na kole, in-line 
bruslích či při běhu.

MATERIAL 

Main: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 219 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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petrol (canoe)black (nature) palisander (nature) menthol (canoe) coral (nature)

VLASTNOSTI 

• Pohodlný, anatomický střih.

• Slušivý dámský potisk.

• elastické švy.

• 100 % přírodní materiál.

FURRY Lady
Dámské funkční sportovní triko z velmi lehké přírodní 
100 % merino vlny.
Výborně padnoucí sportovní střih společně s jemným materiálem 
zaručuje pohodlí jak při každodenním nošení, tak na náročných 
horských túrách. Vlněný materiál, velmi jemný na omak, podporuje 
přirozené mikroklima pokožky a zabezpečuje odvod potu od těla. 
ideální tričko pro horské výstupy při vysokém zatížení, a to 
i v proměnlivých povětrnostních podmínkách.

MATERIAL 

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

WEIGHT 118 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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khaki/coral palisander/brick coral/palisander

VLASTNOSTI 

• Anatomicky střižená, dobře padnoucí kapuce 
s vícesměrným stahováním.

• Vysoký ochranný límec pod bradu.

• dvě hlavní zipové kapsy, jedna zipová hrudní 
a doplňková vnitřní zipová kapsa.

• Kvalitní voděodolné zipy.

• 100% podlepené švy.

TALUNG Lady
Dámská verze velice úspěšného modelu turistické 
hardshellové bundy Talung. 
Tato praktická nepromokavá bunda vychází 
konstrukčně z modelu Guide. díky pečlivě 
propracovanému střihu výborně padne a nabízí tak 
svojí majitelce úžasný komfort nošení a zároveň 
vysokou úroveň ochrany proti nepřízni počasí. Střih 
bundy je záměrně prodloužen kvůli vyšší ochraně. 
Jedná se tedy o ideální bundu na turistiku, středně 
náročné akce v horách, ale i na každodenní civilní 
nošení.

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane 
+ 100 % Polyamide, dWR - 3L deRMiZAX™ hardshell 
20.000 mm h₂O/8.000 g/m²/24h

WEIGHT 318 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• Límec z příjemného elastického materiálu.

• hlavní zip s ochrannou patkou v oblasti brady.

• Refl exní šití u ramenních dílů.

• Boční panely z prodyšného elastického materiálu.

• Prodloužený zadní díl.

SPIKE Lady
Lehká a skvěle sbalitelná dámská vesta Spike Lady je dokonalý 
a spolehlivý osobní strážce. 
Léty prověřený čtyřsměrně pružný materiál Swing Cool spolehlivě 
ochrání střed těla proti větru a zároveň ho díky vysoké prodyšnosti 
udržuje v suchu. ideální jak pro aerobní sporty, tak pro volnější 
tempo – běh, fi tness v přírodě i v prostředí města, kolo, in-line 
brusle, turistiku, lezení, ale i skialpinismus a běžky.

MATERIAL 

Main: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyutherane (Spandex), 
dWR - Rip-stop stretch fabric

Support: 80 % Polyamide (Nylon) + 20 % Polyurethane (elastan) - 
Funtional elastic fabric

WEIGHT 248 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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palisanderanthracite coral stone

Material

VLASTNOSTI 

• Skrytá boční kapsa na doklady, cennosti i telefon. 

• Anatomický a přesný střih.

• Rukávy doplněny o otvory na palec.

• Materiál s vnitřní strukturou pro lepší odvod vlhkosti.

• Tvarovaný, vzadu prodloužený spodní okraj.

ETNA Lady
Sportovní bunda dámská určená především jako druhá vrstva 
tepelného komfortu pro celoroční použití. 
Střih a materiál, který neomezuje v pohybu a zaručuje komfortní 
nošení při každé vaší sportovní aktivitě. Boční díly jsou kontrastně 
otočeny rubem nahoru a dodávají výrobku nevšední look. Límec 
příjemně obepíná krk a chrání jej před nepřízní počasí. dlouhé 
rukávy zakončeny pružným lemem umožní přetažení rukávu přes 
hřbet ruky.

MATERIAL 

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

WEIGHT 305 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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emerald stone

Material

VLASTNOSTI 

• Kalhoty 2 v 1, dlouhé kalhoty a šortky.

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

• Částečně elastický pas s poutky pro opasky direct Alpine.

• dvě přední kapsy. dvě stehenní zipové kapsy (přední a zadní).

• uV 50+

BEAM Lady
Pohodlné lehké dámské cestovatelské kalhoty nyní v EKO 
provedení z recyklovaného materiálu. 
díky odepínání nohavic na délku šortek jsou jasnou volbou 
pro vaše dobrodružství. Boční zipy umožňují rozepnutí spodní 
části nohavic po straně a odepnutí nebo připnutí spodního dílu 
bez nutnosti zouvání bot. Jednoduchý, dobře padnoucí střih 
s technickými liniemi a atraktivním designem jsou skvělým řešením 
pro cestování, turistiku, nordic walking nebo běžné nošení.

MATERIAL 

Main: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

WEIGHT 321 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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anthracite/grey emerald stone

Material

VLASTNOSTI 

• dvě přední, jedna zipová stehení kapsa. dvě zadní kapsy.

• Možnost odepnutí nohavic v 3/4 délce.

• Volné jednoduché ukončení spodního okraje nohavic.

• uV 50 +.

SIERRA Lady
Outdoorové kalhoty dámské ve velmi pohodlném a univerzálním 
střihu doplněné drobnými módními detaily. 
Nyní z nového ekologického recyklovaného materiálu šetrného 
k přírodě. Velmi příjemný strečový materiál s rychleschnoucí 
úpravou Quick drying. ideální do horkých letních dnů, pro veškeré 
outdoorové aktivity nebo běžné každodenní nošení. Lehký 
a zároveň oděruodolný materiál zajišťuje dlouhou životnost kalhot. 
Nejprodávanější letní kalhoty direct Alpine.

MATERIAL 

Main: 94 % Polyamide (Recycled Nylon) + 6 % Polyurethane 
(Spandex) - 2 way stretch fabric

WEIGHT 344 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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anthracite emerald palisander/brick

Material

VLASTNOSTI 

• Vnitřní pas s potiskem loga direct Alpine.

• V bocích předpružený pas.

• Ozdobná poutka na pásek.

• Poklopec se zipem.

• Ozdobné prošití nohavic.

IRIS Lady
Základem každého dámského sportovního a volnočasového 
outfi tu jsou lehké letní kalhoty Iris Lady, které jsme nyní inovovali 
použitím ekologického recyklovaného materiálu. 
Velmi lehký funkční materiál, nyní dodáván v recyklované 
verzi, vyniká pružností a umožňuje vysokou volnost pohybu. 
Rychleschnoucí a nežehlivá úprava zaručí, že budou vaše iris 
Lady stále připravené na další dobrodružství. ideální řešení pro 
jednodenní výlety, turistiku, treking a cestování, ale i „casual Friday“ 
v kanceláři.

MATERIAL 

Main: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 210 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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anthracite emerald palisander/brick

Material

VLASTNOSTI 

• Předpružený pas a ozdobná poutka na pásek.

• Rychleschnoucí a nežehlivá úprava zvyšují užitné vlastnosti

• dvě průhmatové kapsy a  boční kapsa,  s ozdobným lemováním. 

• Prošití sedla zadního dílu lichotí ženské postavě, opticky zmenšuje 
sedací partie a zakrývá vstupy do kapes. 

• Vnitřní váčky kapes ze síťoviny snižují hmotnost kalhot a usnadňují 
odvětrávání.

IRIS 3/4 Lady
Dámské volnočasové kalhoty v capri délce pro sportovní 
a volnočasové využití v teplejších dnech od jara do podzimu jsou 
nyní z ekologického recyklovaného materiálu. 
Materiál vyniká lehkostí a pružností a umožňuje absolutní volnost 
pohybu. Pohodlí si vychutnáte díky prodyšnosti a příjemnému 
pocitu na omak. Prošití sedla zadního dílu lichotí ženské postavě, 
opticky zmenšuje sedací partie a zakrývá vstupy do kapes. Jsou 
skvěle využitelné pro jednodenní výlety, turistiku, lezení, treking 
a cestování, ale i uvolněný „dress code“ v kanceláři.

MATERIAL 

Main: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 173 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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Material

emerald palisander/brick

VLASTNOSTI 

• Vnitřní pas s potiskem loga direct Alpine.

• V bocích předpružený pas.

• Poklopec se zipem.

• dvě boční průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

• dvě zadní kapsy kryté sedlem s ozdobným lemováním.

IRIS Short Lady
Dámské kraťasy Iris Lady Short z nového recyklovaného materiálu 
jsou perfektní volbou pro teplé letní a jarní dny.
Použitý materiál vyniká pružností, lehkostí a poskytuje úžasnou 
volnost pohybu. Rychleschnoucí vlastnosti a nežehlivá úprava 
zaručí, že budete mít šortky stále připravené na další akci. Prošití 
sedla zadního dílu lichotí ženské postavě. doporučujeme pro běh, 
turistiku, lezení, treking i cestování.

MATERIAL 

Main: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 134 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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Material

anthracite emerald palisander

VLASTNOSTI 

• Pohodlná široká elastická guma v pase s logem direct Alpine.

• dvě průhmatové kapsy s ozdobným lemováním.

• Zadní kapsička v pase se zipem pro mobil či klíče.

• Recyklovaný nežehlivý  rychleschnoucí materiál.

• Ozdobné prošití.

ALBA Lady
Atraktivní a elegantní letní dámská sukně určená pro sportovkyně, 
které hledají funkčnost, originalitu a zároveň ekologický produkt.
Praktické, ale zároveň ženské detaily doplňují jednoduchý a hladký 
design této sukně. V pase je zakončena širokou gumou, která 
umožňuje i nošení přes kalhoty nebo legíny, díky které můžete 
snadno upravit pozici sukně na těle dle zvolené aktivity – trekingu, 
turistice, běhu, cestování, ale i ve víru každodenního života.

MATERIAL 

Main: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

WEIGHT 112 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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Material

anthracite emerald

VLASTNOSTI 

• Široký elastický pas opatřen tkanicí pro regulaci obvodu.

• Vnitřní šortky neomezující pohyb při sportovní aktivitě.

• dvě menší kapsy v přední části na drobnosti.

• Větší zadní kapsa na telefon.

KILLI Lady
Sportovní sukně s implementovanými šortkami z lehkého 
materiálu je určená do horkých letních dnů. 
díky pružnému sedlu a volným nohavičkám zaručí uživatelce 
maximální pohodlí při všech outdoorových aktivitách od turistiky, 
běhu, jízdy na kole po in-line bruslení. Velmi příjemný, pružný 
syntetický materiál v recyklovaném provedení je rychleschnoucí 
a není potřeba ho žehlit. Pružné sedlo podpořené gumou 
a tkaničkou se přizpůsobí jakékoli postavě.

MATERIAL 

Main 1: 89 % Polyamide (Recycled Nylon) + 11 % Polyurethane 
(Spandex), dWR - 4 way stretch lightweight fabric

Main 2: 80 % Polyamide (Nylon) + 20 % Polyurethane (elastan) - 
Functional elastic fabric

WEIGHT 118 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• Pohodlný přiléhavý střih.

• ultralehký, strečový, rychleschnoucí materiál.

• uV 30 +

FURKA Lady
Funkční letní ultralehká košile v atraktivním dámském designu 
z mimořádně komfortního rychleschnoucího materiálu se postará 
o vysoké pohodlí i za horských letních dní.
Perfektně padnoucí střih spolu s moderním designem z ní tvoří 
stálici tvého letního šatníku. Košile je ideální jak pro aktivní výpravy 
a cestování, tak pro běžné každodenní nošení ve městě a další 
volnočasové aktivity.

MATERIAL 

Main: 86 % Polyester + 14 % Polyurethane (Spandex) - ultralight 
quick dry fabric

WEIGHT 102 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• Regulace pasu pomocí dvou řad knofl íků.

• Pas s pružným zadním sedlem doplněný o poutka na opasek.

• Tvarovaný volný střih nohavic a anatomicky tvarovaná kolena.

• dvě hluboké přední průhmatové kapsy. dvě zadní nakládané 
členěné kapsy.

ZION Lady
Letní kalhoty ze 100 % lněné tkaniny jsou ideální volbou pro horké 
letní dny. 
Len je úžasný materiál, který má chladivý efekt, a tak tyto kalhoty 
během letního období využijete na výlety do přírody, treking 
a běžné každodenní nošení. Použitý syntetický elastický materiál 
v pase a v zadním sedle a komfortní střih zvyšují pohodu při 
nošení. 

MATERIAL 

Main: 100 % Linen

WEIGHT 308 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• Moderní a zajímavý fashion look.

• Zesílení v oblasti ramen pro větší komfort při nošení batohu.

• dvě větší průhmatové kapsy.

FLOWY Lady
Dámské bavlněné šaty sázejí na ležérnost, volnost a barevnou 
kombinaci. 
Velké přední kapsy dávají šatům mladistvý vzhled, kterým si získají 
své zákaznice napříč všemi věkovými kategoriemi.
Kvalitní vzdušný bavlněný úplet s efektním melírováním předurčuje 
šaty pro sport, turistiku i běžné každodenní nošení. dvojité sedlo 
a krátké rukávy zvýší komfort uživatelce při turistice s baťohem.

MATERIAL 

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

WEIGHT 186 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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palisanderanthracite mentholkhaki coral

VLASTNOSTI 

• Moderní a zajímavý fashion look.

• Zesílení v oblasti ramen pro větší komfort při nošení batohu.

YOGA Free Lady
Dámské tričko z příjemného lehkého materiálu nabízí neomezený 
pohyb při outdoorových a indoorových aktivitách. 
Jednoduchý anatomický střih na ověřeném bavlněném úpletu 
s efektním melírováním a decentním potiskem se snadno 
kombinuje s dalšími modely naší kolekce.
dvojité sedlo, krátké rukávy a efektní řešení kapes v oblasti boků 
zvýrazňuje dámské křivky.

MATERIAL 

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

WEIGHT 138 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• pružný materiál a projmutý střih

• atraktivní přírodní nebo lezecký motiv

• ozdobné prošití

SONORA Lady
Velmi příjemné triko módního přiléhavého střihu s atraktivním 
motivem. 
Kvalitní úplet s příměsí Lykra. Skvělé jak na lezení, tak 
na každodenní nošení.

MATERIAL 

Main: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (elastan), 180 g/m²

WEIGHT 119 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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TODRA Lady
Dámské tílko s originálním designem. 
Komfortní strečový materiál a skvěle padnoucí střih spolu tvoří 
pohodlný lady top pro sportování i volnočasové aktivity.

MATERIAL 

Main: 96 % Organic cotton + 4 % Polyurethane (elastan), 180 g/m²

WEIGHT 102 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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anthracite petrol

VLASTNOSTI 

• elastický pas, regulovatelný páskem.

• dvě přední zipové kapsy.

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

• Rozdílné polohování strečových dílů zaručuje vysokou pohyblivost.

CIVETTA Lady
Dámské sportovní lehké kalhoty anatomicky tvarovaného 
technického střihu. 
Lehký funkční materiál. Pohodlný přesný střih neomezující pohyb, 
ideální zejména pro 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.

MATERIAL 

Main: 85 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane (Spandex), 
dWR - Rip-stop stretch fabric

Reinforcement: 73 % Polyamide (Nylon) + 15 % Polyurethane 
+ 12 % Polyester

WEIGHT 300 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE AThLeTiC FiT
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VLASTNOSTI 

• Široká guma v pase s logem direct Alpine.

• dvě boční průhmatové kapsy pod pasem s ozdobným lemováním.

• Jedna zadní průhmatová kapsa.

• Krokový klín.

• elastické sedlo s ozdobným prošitím.

ZAMBANA Lady
Bavlněné dámské kalhoty určené pro lezení, bouldering, lehký 
treking i každodenní nošení. 
Příjemný elastický bavlněný materiál zaručuje pohodlí při nošení 
i volnost pohybu. hladký design kalhot je zdoben barevně 
odlišeným sedlem, které opticky zmenšuje sedací partie a lichotí 
ženské postavě. Využívá přirozené pružnosti materiálu pro volnost 
pohybu zejména při lezení. ideální kalhoty pro každý den a všechny 
nenáročné aktivity.

MATERIAL 

Main: 98% Organic Cotton + 2% Polyurethane (elastane)

WEIGHT 312 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE ReGuLAR FiT
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VLASTNOSTI 

• dvě boční síťové kapsy ukončené elastickou gumou.

• Přiléhavý anatomický a přesný střih neomezující v pohybu.

• Vysoce elastický materiál.

GRACE Lady
Dámské přiléhavé sportovní legíny s funkčními detaily. 
Tyto vysoce elastické legíny se stanou tvým společníkem pro 
sportovní aktivity v teplejších letních měsících.

MATERIAL 

Main: 80 % Polyamide (Nylon) + 20 % Polyurethane (elastan) - 
Funtional elastic fabric

WEIGHT 173 g (M)

SIZES XS, S, M, L, XL, XXL

STYLE AThLeTiC FiT
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CAP Man
Stylová trucker kšiltovka s prodyšnou síťovinou, která se hodí 
na každodenní nošení, při lezení a bouldering. V letních měsících 
truckerku využijete jako ochranu před úžehem či spálením. 
Elegantní nášivka Direct Alpine na předním panelu dělá z truckerky 
nezbytný módní doplněk pro všechny milovníky outdooru. Velikost 
kšiltovky si zvolíte pomocí suchého zipu v zadní části.

MATERIAL 

Main: 97 % Polyester + 3 % Polyurethane

WEIGHT 98 g

SIZES uni

STYLE unisex

WING
Kšiltovka klasického střihu z příjemné bavlněné tkaniny. Regulace obvodu 
zadní zajišťovací přezkou.

MATERIAL 

Main: 100 % Cotton

WEIGHT 64 g

SIZES uni

STYLE unisex
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MULTI
Multifunkční šatek z polyesterového strečového 
mikrovlákna. Vysoká elasticita materiálu umožňuje mnoho 
variant použití - čelenka, šátek na krk, potítko na ruku.
Skvělý doplněk k oblečení, který přispěje k tvojí pohodě 
a ochrání tě v nepříznivých podmínkách ať už v outdooru, 
na horách, při běžné turistice či na kole. díky své 
univerzálnosti se hodí i jako čelenka na běhání.

MATERIAL 

Main: 100 % Polyester - microfi bre fl eece

WEIGHT 30 g

SIZES uni

STYLE unisex

BRACES D.A.
Suchými zipy regulovatelné šle určené pro kalhoty Direct Alpine 
s integrovanými poutky. 
Poutka na kalhotách jsou umístěna tak, aby při jejich vrstvení stačilo 
provléknout všemi poutky jen jedny šle. 

MATERIAL 

Main: 97 % Polyester + 3 % Polyurethane (elastan)

WEIGHT 70 g

SIZES S, M, L, XL, XXL

STYLE unisex
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HOOK
Velmi pohodlný pružný univerzální popruhový 
opasek s elegantní kovovou sponou. 
Dodáváme v dárkové papírové krabičce. 

MATERIAL 

Main: 70% Polypropylene, 
10% PES, 20% latex 

Weight 100 g

Sizes uni 

Style unisex

BELT
Pevný popruhový opasek s vytkanými 
motivy a kovovou pevnostní přezkou. 

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide 

Weight 40 g

Sizes uni

Style unisex

BELT Basic
Univerzální popruhový opasek s moderní 
kovovou sponou. 

MATERIAL 

Main: 100 % Polyamide  

Weight 106 g

Sizes uni

Style unisex

Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů je v Direct Alpine vyvíjet nové produkty, aby 
jejich výroba co nejméně zatížila životní prostředí. Jednou z těchto nových cest je 
využití procesu recyklace. V procesu recyklace jde o opakované uvedení materiálu 
zpět do výrobního cyklu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné 
zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí.

Produkty, na kterých je využit proces recyklace jsou označeny těmito logy:

Hlavní textilie oděvu 
jsou vyrobeny 
z recyklovaného 
materiálu.

Izolační náplň 
je vyrobena 
z recyklovaného 
materiálu.

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

Hlavní textilie oděvu 
a izolační náplň jsou 
vyrobeny z recyklovaného 
materiálu.
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Aerocool Technický vysoce funkční materiál, který kombinuje vlákna Cordura ® s funkčním 
polyesterem. Výsledkem je lehká, vysoce pevná a oděruodolná látka, která si 
zachovává vynikající schopnost odvodu potu.

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

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

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

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

Dermizax™ dermizax™ je 3 vrstvý laminát se sofi stikovanou membránou, který dosahuje 
vysoké úrovně odolnosti proti vodě, prodyšnosti a odolnosti proti kondenzaci. 
elasticita tkaniny i membrány zaručuje dokonalý komfort. Je to ideální materiál pro 
sportovní aktivity v drsných podmínkách, včetně horolezectví, venkovních sportů 
a zimních sportů. Vyrábí Toray (Japonsko).

DuPont Sorona – 
espol

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

 

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

FAIR WeAR 
FoUnDAtIon

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

Gelanots Měkký a elastický hardshell s tenkou neporézní hydrofi lní 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 hydrofi lní 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).

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

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

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

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

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

tecnopile Kvalitní fl ísová pletenina. Lehká, teplá, prodyšná, dobře se udržuje, má vysoké 
termoizolační vlastnosti. Je odolná proti mechanickému namáhání a nežmolkuje. 
Velmi snadno se udržuje. Pro naše výrobky je vhodná i pro dobrou pružnost.

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

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

VŠeChNY POuŽÍVANÉ TeXTiLie JSOu PFOA FREE
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sticker logo (6 x 2,5 cm) 

door sticker 
„territory“ - big 

(15 x 15 cm) 

fl ag 4 m cardboard screen (50 x 100 cm)fl ag 2 m lunghta fl ag cardboard screen (21 x 29 cm)

marker eu marker CZ

sticker alpinist
(8 cm) 

sticker skitour
(8 cm)

sticker climber
(8 cm)

marker eu

cardboard screen (50 x 100 cm)lunghta fl ag

direct Alpine velikostní tabulka

pánské - bundy, pulovry

pánské - kalhoty

dámské - bundy, pulovry

dámské - kalhoty

XS S M l Xl XXl XXXl
40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-68

výška 168-174 172-178 176-182 180-186 184-190 188-192 188-192

rukáv - délka paže 73 76 79 82 85 88 88

obvod boků 93 96 100 104 108 112 116

obvod hrudi 89 92 96 100 104 108 112

XS S M l Xl
34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52

výška 157-163 161-167 165-171 169-175 173-179

rukáv - délka paže 68 71 74 77 80

obvod boků 93 96 100 104 108

obvod hrudi 88 91 95 99 103

XS S M l Xl
34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52

výška 157-163 161-167 165-171 169-175 173-179

vnitřní délka kalhot 77 80 83 86 89

obvod pasu 67 70 74 78 82

obvod boků 93 96 100 104 108

džínová vel. (přibližná) 26 28 29 31 32

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

XS S M l Xl XXl
40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

výška 168-174 172-178 176-182 180-186 184-190 188-192

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

džínová vel. (přibližná) 30 31 32 34 35 37

Verze ShORT: délka kalhoty M/L -4 cm, XL -6 cm, XXL -8 cm
Verze LONG: délka kalhoty M/L +6 cm, XL +4 cm, XXL +4 cm
Tolerance +/- 1 cm
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ZAMBANA Lady  ........  92
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www.directalpine.com
facebook.com /directalpine- CZ
  /directalpine.eu - DE
instagram.com /directalpinecz

Kateřinská 138, Liberec 17
Czech Republic (EU)

Barvy produktů v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev.
Váha produktů je orientační.
Veškeré informace uvedené v katalogu jsou ověřeny k datu tisku.
Vytisknuto na recyklovaný papír a vyrobeno v Evropě.

Foto: Jiří “Bóša” Bošek, Zdeněk “Háček” Hák, Radek “Zoban” Lienerth,
Pavel “Důša” Dušek

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Enterprise
a inovace pro konkurenceschopnost


