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pánská bunda softshell dámská bunda softshell

Chili 53 Chili 54

M•L•XL•XXL S•M•L•XL

black 

red

black 

red

NOVINKA !

NOVINKA !

MATERIÁL:
Tkanina 310 g/m2 • Flexi loket – záševky v lokti, umožňující 
pohodlnější pohyb • Reflexní prvek v horní části zad

VoděodoLnosT:  pRodyšnosT:
10 000 mm vodního sloupce 3000 g/m2/24 hod

MATERIÁL:
Tkanina 310 g/m2 • Flexi loket – záševky v lokti, umožňující 
pohodlnější pohyb • Reflexní prvek v horní části zad

VoděodoLnosT:  pRodyšnosT:
10 000 mm vodního sloupce 3000 g/m2/24 hod

SOFTSHELL
pŘEdnosTI VÝRoBKŮ

Zcela větru i vodě odolné (10.000 mm). Lehké, vzdušné, 
dobře odvádějící pot. Prodyšnost: 3000 g/m2/24 hod.

TŘI VRsTVy MATERIÁLu:
vnější vrstva tkaná PES + spandex, střední vrstva 5 % TPU 
membrána, uvnitř 100% PES zaručují dokonalé izolační 
vlastnosti.
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Chili 26
M•L•XL•XXL

turquoise / grey

black / grey

red / grey

Chili 27

turquoise / grey

black / grey

red / grey

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 160 g/m2

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 160 g/m2

pánská mikina mikrofleece dámská mikina mikrofleece

S•M•L•XL
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Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 

stretch 87 % polyester • 8 % spandex • 
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex •  
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

pánská bunda softshell dámská bunda softshell 

Chili 45 Chili 46

M•L•XL•XXL S•M•L•XL

DOPRODEJ !

DOPRODEJ !

DOPRODEJ !

DOPRODEJ !

black check 

black line print

espresso chain

black / red

grey

SOFTSHELL
pŘEdnosTI VÝRoBKŮ

Zcela větru i vodě odolné (10.000 mm). Lehké, vzdušné, 
dobře odvádějící pot. Prodyšnost: 3000 g/m2/24 hod.

TŘI VRsTVy MATERIÁLu:
vnější vrstva tkaná PES + spandex, střední vrstva 5 % TPU 
membrána, uvnitř 100% PES zaručují dokonalé izolační 
vlastnosti.

black line print 

white snake

red check 

white

purple

jEn VELIKosTI s, M, L

jEn VELIKosT s

jEn VELIKosTI M, L
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Vnější VRsTVA:
pletenina 180g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex 
5 % polyuretanová membrána

Vnější VRsTVA:
pletenina 180g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex  
5 % polyuretanová membrána

Vnější VRsTVA:
pletenina 390 g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex •  
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

pánská bunda softshell

dámská bunda softshell

pánská bunda softshell

Chili 47

Chili 48

Chili 51

M•L•XL•XXL

S•M•L•XL

M•L•XL•XXL

black 

red

black 

red

grey

DOPRODEJ !

black / black 

red / black

royal blue / black

Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex •  
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

pánská vesta softshell

Chili 43

M•L•XL•XXL

SOFTSHELL
pŘEdnosTI VÝRoBKŮ

Zcela větru i vodě odolné (10.000 mm). Lehké, vzdušné, 
dobře odvádějící pot. Prodyšnost: 3000 g/m2/24 hod.

TŘI VRsTVy MATERIÁLu:
vnější vrstva tkaná PES + spandex, střední vrstva 5 % TPU 
membrána, uvnitř 100% PES zaručují dokonalé izolační 
vlastnosti.



SOFTSHELL
pŘEdnosTI VÝRoBKŮ

Zcela větru i vodě odolné (10.000 mm). Lehké, vzdušné, 
dobře odvádějící pot. Prodyšnost: 3000 g/m2/24 hod.

TŘI VRsTVy MATERIÁLu:
vnější vrstva tkaná PES + spandex, střední vrstva 5 % TPU 
membrána, uvnitř 100% PES zaručují dokonalé izolační 
vlastnosti.
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Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 

stretch 87 % polyester • 8 % spandex • 
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

dámská vesta softshell 

Chili 44

S•M•L•XL

black / black 

red / black

royal blue / black

white

Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 
stretch 87 % polyester • 8 % spandex •  
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

pánská bunda softshell 

Chili 41

M•L•XL•XXL•XXXL*)

royal blue / black 

black / grey

red / black

*)  Velikost XXXL jen pro barevné provedení black / grey
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SOFTSHELL
pŘEdnosTI VÝRoBKŮ

Zcela větru i vodě odolné (10.000 mm). Lehké, vzdušné, 
dobře odvádějící pot. Prodyšnost: 3000 g/m2/24 hod.

TŘI VRsTVy MATERIÁLu:
vnější vrstva tkaná PES + spandex, střední vrstva 5 % TPU 
membrána, uvnitř 100% PES zaručují dokonalé izolační 
vlastnosti.

Vnější VRsTVA:
tkanina 310 g/m2 

stretch 87 % polyester • 8 % spandex • 
• 5 % polyuretanová membrána

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

dámská bunda softshell

Chili 42

S•M•L•XL•XXL

sky blue / black 

black / grey

royal blue / black

red / black

beige / black

yellow / black 

white

royal blue

navy / grey

red / black

green

grey / black

black

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2

unisex mikina fleece

Chili 19
XS•S•M•L•XL•XXL
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Chili 20
S•M•L•XL•XXL

orange

red

navy

grey

green

beige

Chili 21

beige

white

royal blue

red

orange

navy

black

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2

unisex mikina fleece unisex vesta fleece

XS•S•M•L•XL•XXL
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dámská mikina fleece 

Chili 24
dámská mikina fleece 

Chili 23

grey

red

white

sky blue

red

grey

navy

black

S•M•L•XL S•M•L•XL

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2
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pánská mikina fleece

Chili 22
Vnější VRsTVA:
100% polyester • dvojitý materiál v rukávu • 
• odnímatelná podšívka kapuce v límci •  
• kapsy bez zipu nebo se zipem

uVnITŘ:
podšívka+síť: 100 % polyester

větrovka

Chili 25

M•L•XL•XXL

red

navy

grey

black

red

black

navy

royal blue

yellow

M•L•XL•XXL

MATERIÁL GRAMÁŽ
100 % polyester 260 g/m2
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Vnější VRsTVA:  pRosTŘEdní VRsTVA:
100 % nylon  TPU membrána, výplň: polyuretan

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

VoděodoLnosT:  pRodyšnosT:
3000 mm vodního sloupce 3000 g/m2/24 hod

Vnější VRsTVA:  pRosTŘEdní VRsTVA:
100 % nylon  TPU membrána, výplň: polyuretan

uVnITŘ:
100 % polyester fleece

VoděodoLnosT:  pRodyšnosT:
3000 mm vodního sloupce 3000 g/m2/24 hod

dámská zimní bunda

pánská zimní bunda

Chili 58

Chili 57

M•L•XL•XXL

S•M•L•XL

vanilla / green

red / grey

red / grey

vanilla / green

MATERIÁL:
65 % polyester • 35 % bavlna

MATERIÁL:
100 % polyester • vně mikrovlákno • uvnitř fleece

MATERIÁL:
100 % polyester • vně mikrovlákno • uvnitř fleece

prošívaná vesta

prošívaná vesta 

prošívaná vesta 

Chili 15

Chili 16

Chili 17

M•L•XL•XXL

M•L•XL•XXL

M•L•XL•XXL

navy

navy

beige

navy

beige

DOPRODEJ !

DOPRODEJ !
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kšiltovka kšiltovka

Chili 50 Chili 60 ARD

sky blue

black 

navy

royal blue

red

yellow

beige / navy

navy / beige 

beige / red

yellow / black

5 panelů, suchý zip
MATERIÁL:
100 % bavlna

6 panelů, kovová spona
MATERIÁL:
100 % bavlna
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kšiltovka kšiltovka

Chili 200 Chili 200 soft sandwich

navy

white

onyx

yellow

green

red

orange

grey

royal blue

black

navy / onyx line

onyx / navy line

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

6 panelů, kovová spona
MATERIÁL:
100% počesaná bavlna
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kšiltovka

Chili 200 sandwich Chili 200 duo sandwich

kšiltovka

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % bavlna

green / yellow line

navy

royal blue

sky blue

red

black

orange

green

off white / navy line

black / red line

red / black line

navy / yellow-sky blue line

navy / royal blue-white line

off white / navy-red line
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6 panelů, stretch materiál
MATERIÁL:
97 % bavlna, 3 % spandex

6 panelů, suchý zip
MATERIÁL:
100 % polyester–mikrovlákno

kšiltovka kšiltovka

Chili FIT Chili MF+ +
Chili FIT sandwich Chili MF sandwich

black / white line 

navy / white line

red / white line

beige / navy line

navy / royal blue-red line

navy (Chili FIT)

beige (Chili FIT)

beige / navy line

navy (Chili MF)

beige (Chili MF)
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kšiltovka kšiltovka

Chili 800 Chili 80

black

army

navy

red  

navy

6 panelů, suchý zip
MATERIÁL:
100 % polyester–mikrovlákno

Military cap
MATERIÁL:
100 % předepraná bavlna
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kšiltovka kšiltovka

Chili 300 Chili 400

navy / sky

navy / red

red / black

navy / gray

black / grey

navy / beige line  

beige / navy line

sky blue / navy line

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna
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kšiltovka kšiltovka

Chili 450 Chili turned

black  

navy 

royal blue

sky blue

red

green

yellow

onyx

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

white / navy 

sky blue / navy

navy / white

black / red

onyx / navy
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kšiltovka

Chili Czech

rukavicešála

Kovová přezka
MATERIÁL:
100 % těžká počesaná bavlna

zimní čepice

zimní čepice

Chili 120

Chili 130

6 panelů, kovová přezka a ovál
MATERIÁL:
100 % polyester fleece

6 panelů, suchý zip
MATERIÁL:
100 % polyester fleece

MATERIÁL:
100 % polyester fleece

fleece

doplňky

red 

off white

red 

off white

black 

navy

DOPRODEJ !



Kompletní sortiment zboží z tohoto katalogu  
dodáváme ihned z našich skladů v ČR.


