Pro ty, co se života nebojí!
Vítejte ve světě, kde se nejmodernější technologie potkala s pokrokovými materiály
a za přispění poctivé práce vznikla špičková kolekce funkčního prádla a sportovního
oblečení. Jsme Progress sportswear a vyrábíme funkční produkty pro ty, co se
života nebojí. Zkoušíte rádi nové věci anebo jste „konzervy“? Běháte, jezdíte na
kole? Milujete hory a lezení po skalách? Baví vás výlety do přírody a cestování?
My z Progressu vás podržíme a podpoříme vaše odvážné kroky špičkovým funkčním oblečením. Tak na nic nečekejte a pusťte se do toho, ať máte v budoucnu na
co vzpomínat!
PROGRESS sportswear
česká značka funkčního prádla a sportovního oblečení
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Funkční oblečení, které funguje!
Jsme ryze (jiho)česká značka, která pro vás již 19 let vyrábí špičkové funkční prádlo a sportovní oblečení. Snažíme se dělat věci dobře a poctivě. Naše produkty pravidelně testujeme skutečnými sportovci v extrémních podmínkách a při
jejich výrobě využíváme špičkové materiály, nejmodernější technologie a postupy. Vyberte si ze široké nabídky novinek i osvědčených modelů dle vašeho vkusu
či dalších preferencí. Naše první, druhá i třetí funkční vrstva vás nikdy nezklame.
PROGRESS sportswear
česká značka funkčního prádla a sportovního oblečení

PRVNÍ VRSTVA / MICRO LIGHT

velice jemný úplet

antibakteriální

Proužky jsou
nadčasové
a věčné!
Chystáte se na vodu nebo na plavbu kolem
světa? Doplňte svůj vodáckocestovatelský
šatník o nadčasové a hlavně funkční námořnické proužky z edice Micro light. Jemné
univerzální

prádlo

rychle

odvádí

pot

a polypropylenové vlákno ještě rychleji
usychá. Navíc díky antibakteriální úpravě
STOP BACTERIA se budete cítit skvěle.
materiál: 100% polypropylen
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PROLEN Siltex je speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním
aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které neškodí tělu ani životnímu prostředí.
Ionty stříbra brání růstu bakterií a plísní, redukují nepříjemné pachy a udržují biologickou
rovnováhu pokožky během vrcholových nebo rekreačních sportovních aktivit. Jelikož je
aditivum aplikováno do hmoty vlákna a ne pouze na jeho povrch, nemigruje z materiálu
do pokožky a permanentně v materiálu zůstává i po několika vyprání.

MLs NSC
scampolo

MLs NKR

triko s krátkým rukávem

PRVNÍ VRSTVA / MICRO LIGHT

TECHNOLOGIE PROLEN SILTEX

MLs NKOZ
tílko

MLs NKRZ

triko s krátkým rukávem

7

PRVNÍ VRSTVA / MICRO SENSE

antibakteriální

velice jemný úplet

odvod vlhkosti

Špičková
technologie
na tělo
Dvě funkční vlákna v jednom dokonalém
úpletu. Špičkový materiál spojuje dokonalé
vlastnosti dvou funkčních vláken, polypropylenu (uvnitř) a polyesteru. Ideální úplet pro
celoroční použití kdykoli a kdekoli. A navíc
je příjemný na dotek, rychle odvádí vlhkost
a má antibakteriální úpravu STOP BACTERIA.
materiál: 70% polypropylen + 30% polyester
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PROLEN Siltex je speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním
aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které neškodí tělu ani životnímu prostředí.
Ionty stříbra brání růstu bakterií a plísní, redukují nepříjemné pachy a udržují biologickou
rovnováhu pokožky během vrcholových nebo rekreačních sportovních aktivit. Jelikož je
aditivum aplikováno do hmoty vlákna a ne pouze na jeho povrch, nemigruje z materiálu
do pokožky a permanentně v materiálu zůstává i po několika vyprání.

MS NBR

MS NKR

MS NDR

MS NBRZ

MS NKRZ

MS NDRZ

nátělník

triko s dlouhým rukávem

triko s krátkým rukávem

nátělník

triko s dlouhým rukávem

triko s krátkým rukávem

MS NDRZ

dlouhé spodky

PRVNÍ VRSTVA / MICRO SENSE

TECHNOLOGIE PROLEN SILTEX

MS NDR

dlouhé spodky
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PRVNÍ VRSTVA / SKIN TOUCH

rychleschnoucí

vysoce elastický

jemný a tenký úplet

Láska
na první
dotek
Věřili byste, že je možné zamilovat se
do spodního prádla? Naše Skin Touch
kolekce vás o tom přesvědčí. Na dotek
velmi příjemné spodní prádlo z italského, ultralehkého a rychleschnoucího
materiálu vám díky anatomickému
střihu padne tak, že už jej nebudete
chtít sundat. A navíc skvěle odvádí
vlhkost. Zkrátka a dobře, naši profesionální špičkovou první vrstvu na léto
si zamilujete a bude to vztah, který
vydrží.
materiál: 87% polyester + 13% Elastan
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Italská firma Pontetorto vyvinula vysoce multi-funkční kolekci úpletů Dryfast, speciálně určenou pro základní nebo samostatné vrstvy oblečení. Bylo vyhověno všem
požadavkům dnešních sportovců na první funkční vrstvu. Kromě vynikajícího pocitu
při styku s pokožkou a rychlého odvodu vlhkosti, zapříčiněnou vysoce kvalitními
vlákny, materiál splňuje vysoké nároky na vzhled a poskytuje speciální ochranu proti
zatrhávání a žmolkování.

ST NBR

ST NKR

ST NDR

ST NBRZ

ST NKRZ

ST NDRZ

nátělník

triko s dlouhým rukávem

triko s krátkým rukávem

tílko

triko s dlouhým rukávem

triko s krátkým rukávem

ST SKN
boxerky

PRVNÍ VRSTVA / SKIN TOUCH

MATERIÁL DRY FAST = přirozený komfort s vysokou funkčností.

ST KLHZ
kalhotky
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PRVNÍ VRSTVA / DRY FAST

odvod vlhkosti

rychleschnoucí

Po výkonu si
zasloužíte,
aby vaše tělo
zůstalo v suchu
Dobře víme, že nezáleží na tom, co je vidět
na povrchu, ale také na tom, co se skrývá
pod ním. Profesionální první vrstva nabízí
ty nejlepší vlastnosti funkčního polyesteru.
Středně silný úplet Dry fast z rodiny Pontetorto rychle usychá, odvádí pot a optimálně
reguluje tělesnou teplotu po celý rok.
materiál: 100% polyester
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Italská firma Pontetorto vyvinula vysoce multi-funkční kolekci úpletů Dryfast, speciálně určenou pro základní nebo samostatné vrstvy oblečení. Bylo vyhověno všem
požadavkům dnešních sportovců na první funkční vrstvu. Kromě vynikajícího pocitu při styku s pokožkou a rychlého odvodu vlhkosti, zapříčiněnou vysoce kvalitními
vlákny, materiál splňuje vysoké nároky na vzhled a poskytuje speciální ochranu proti
zatrhávání a žmolkování.

DF NKR PRINT

triko s krátkým rukávem

DF NKRZ PRINT
triko s krátkým rukávem

DF SDN

dlouhé spodky

PRVNÍ VRSTVA / DRY FAST

MATERIÁL DRY FAST = přirozený komfort s vysokou funkčností.

DF NDR PRINT

triko s dlouhým rukávem

DF NDRZ PRINT

triko s dlouhým rukávem

DF SDNZ

dlouhé spodky
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PRVNÍ VRSTVA / BAMBOO COLLECTION

Komfort má
zelenou!
Bambus je jedním slovem geniální materiál. V horku
chladí, v zimě hřeje, je prodyšný, nenáročný na údržbu
a nikdy se nemačká. Díky speciální hladké struktuře
bambusového vlákna je oblečení z něj nejen funkční,
ale také mimořádně komfortní a příjemné na dotek.
Navíc má skvělé antibakteriální vlastnosti, rozumí našemu tělu a výtečně neutralizuje pachy. Zkrátka bambus je radost oblékat a potěší jak citlivé povahy, tak
i drsné horolezce.
materiál: 65% vlákno z bambusu + 30% Tencel® + 5% Spandex
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Bambus je sice dutá dřevina, ale materiál, který z ní získáváme patří mezi jednu
z nejrozumnějších voleb při výběru oblečení na sport. Bambusové vlákno je označení
používané pro textilní surovinu získanou ze stonku bambusu. Vlákna pro průmyslové
textilní zpracování jsou známá teprve od konce 20. století. Na evropský trh přišla příze
až v roce 2007. Jedná se o viskózová vlákna vyráběná z bambusové dřeviny, která
jsou příjemnější na omak než bavlna. Oproti bavlně je bambus až o 60% odolnější
proti množení bakterií. To je způsobeno obsahem látky zvané „KUN“.

E NKRZ

bambusové triko
s krátkým rukávem

E SDNZ

bambusové dlouhé spodky

PRVNÍ VRSTVA / BAMBOO COLLECTION

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

E NDRZ

bambusové triko
s dlouhým rukávem

E KLHZ

bambusové kalhotky
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PRVNÍ VRSTVA / BAMBOO COLLECTION

JEMNÝ NA OMAK
Díky speciální hladké struktuře

ŠETRNĚJŠÍ K PŘÍRODĚ

z něj nejen funkční, ale také mi-

Bambus roste rychle bez i chemie.

mořádně komfortní a příjemné na

hnojiva. Jeho pěstování je šetrné

oblékat a potěší jak citlivé povahy,

Nezná pesticidy, herbicidy a umělá

dotek. Zkrátka bambus je radost

k životnímu prostředí. A právě takový

tak i drsné horolezce.

bambus, používáme a fandíme mu.

TERMOREGULAČNÍ
A SNADNÝ NA
ÚDRŽBU
Bambus je jedním slovem

geniální materiál. V hor-

ku chladí, v zimě hřeje, je
prodyšný, nenáročný na

údržbu a nikdy se nemačká. Takže jej také nikdy
nemusíte žehlit.
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bambusového vlákna je oblečení

Bambus je 100% přírodní materiál, který má skvělé antibakteriální vlastnosti, rozumí našemu tělu a výtečně

neutralizuje pachy. V tomto

oblečení se prostě budete
cítit skvěle a nebudete cítit
nic jiného.

Viskózové vlákno od firmy Lenzing. Je rostlinného původu, získané ze surového dřeva.
Produkce samotného vlákna je extrémně šetrná k přírodě, díky speciálnímu cyklickému systému výroby. Látky z materiálu TENCEL® absorbují více než bavlna, jsou
jemnější než hedvábí a chladivější než len. Vlákna zcela přirozeně absorbují vlhkost
a pak jí uvolňují směrem ven. Díky hladké konstrukci vlákna TENCEL® je úplet
obzvláště jemný a příjemný při styku s pokožkou. Perfektní systém odvodu vlhkosti
těchto buněčných vláken zabraňuje růstu bakterií.

E NKR

E NDR

E SDN

E SKN

bambusové triko
s krátkým rukávem

bambusové dlouhé spodky

PRVNÍ VRSTVA / BAMBOO COLLECTION

VLÁKNO TENCEL®

bambusové triko
s dlouhým rukávem

bambusové boxerky
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PRVNÍ VRSTVA / COFFEE COLLECTION

100 % funkční
robusta!
Dovolte nám vám představit budoucnost
na poli funkčního prádla a sportovního
oblečení. Seznamte se s naší unikátní
kávovou kolekcí. Ano! Slyšíte správně!
Coffee Collection od Progressu představuje dosud nejpokrokovější řešení pro
vaše sportovní aktivity. Cocarber®, který
při výrobě používáme, je špičkový materiál, jehož vlákno obsahuje kávovou
viskózu,díky které je oblečení z něj zcela
mimořádně funkční, nekompromisně absorbuje a neutralizuje zápach a dodává
při sportu jedinečný pocit pohodlí a dokonce zajišťuje ochranu proti UV záření.
materiál: 40% akryl + 37% viskóza (Cocarber®)
+ 18% polyester + 5% Elastan
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Naše výrobky obsahují značkové vlákno Cocarber® z kterého vzniká špičkový
materiál s obsahem kávové viskózy. Prádlo je potom zcela mimořádně funkční zároveň
vám dodá jedinečný pocit svěžesti a pohodlí.

CC TKRZ

triko s krátkým rukávem

CC NDRZ

triko s dlouhým rukávem

PRVNÍ VRSTVA / COFFEE COLLECTION

ŠPIČKOVÉ VLÁKNO COCARBER®

CC TDRZ

triko s dlouhým rukávem

CC SDNZ

dlouhé spodky
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PRVNÍ VRSTVA / COFFEE COLLECTION

OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ
Kávová viskóza obsahuje mikroskopické póry, které vytvářejí dlou-

hodobý přirozený štít pro vlákno,
který zajišťuje ochranu proti UV
záření.

ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ
Technologie Cocarber® myslí i na

naši planetu. Při výrobě se použí-

vají výhradně recyklované zbytky
kávy - samotná výroba vlákna je
tak šetrná k životnímu prostředí.

VYSOKÁ
TEPELNÁ IZOLACE
Dokáže odrážet teplo zpět
k povrchu těla a zajišťuje tak
vysokou tepelnou izolaci.

ANTIBAKTERIÁLNÍ
Má vynikající antibakteriální vlastnosti. Nekompromisně absorbuje a neutralizuje pachy, které lidské tělo

produkuje. Díky tomu, že
je kávová viskóza uložena
uvnitř příze, jsou všechny

vlastnosti materiálu zachovány dlouhodobě.
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PRVNÍ VRSTVA / COFFEE COLLECTION
CC TKR

CC TDR

CC NDR

CC SDN

triko s krátkým rukávem

triko s dlouhým rukávem-

triko s dlouhým rukávem

dlouhé spodky

CC SKN
boxerky
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PRVNÍ VRSTVA / MERINO BAMBOO COLLECTION

Sňatek
z rozumu!
Rádi zkoušíte nové věci a vždy hledáte
něco extra? Tak tahle novinka je určena
právě vám! Díky unikátní technologii se
nám podařilo nakombinovat dva zdánlivě nesourodé přírodní materiály a vznikla z toho úžasná funkční novinka s nejlepšími termoregulačními vlastnostmi
a také největším komfortem na světě.
A to opravdu nepřeháníme!
materiál: 50% merino vlna + 50% vlákno z bambusu
gramáž: 240 gsm
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Kombinace dvou přírodních a přitom funkčních materiálů. Vnější vrstva je
vyrobena z jemné 19,5 mikronové merino vlny, vnitřní vrstvu tvoří viskózová vlákna
s obsahem bambusu. Materiál je jemný a příjemný na dotek a svými vlastnostmi
předčí tradiční syntetické materiály. Merino i bambus se skvěle podílí na termoregulaci, hřejí i chladí přesně podle aktuální potřeby lidského těla. Merino vlna navíc
odolává zápachu i při dlouhodobém nošení a hřeje, i když je vlhká. Kombinace bambus - merino je perfektní pro všechny aktivity v přírodě. Proto je prádlo z tohoto materiálu ideální ochranou před extrémním počasím při všech outdoorových aktivitách
od turistiky po horolezectví.
materiál: 50% merino vlna + 50% vlákno z bambusu, gramáž: 240 gsm

MB TDR

funkční triko
s dlouhým rukávem

MB TRZZ

funkční triko s dlouhým
rukávem a zipem

MB TRZ

funkční triko s dlouhým
rukávem a zipem

MB SDN

dlouhé spodky

PRVNÍ VRSTVA / MERINO BAMBOO COLLECTION

MATERIÁL MERINO A BAMBUS

MB TDRZ

funkční triko s dlouhým
rukávem

MB SDNZ

dlouhé spodky
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TECNOSTYLE

termoregulace/izolace

rychleschnoucí

pružný

Nic lepšího
prostě neexistuje!
Tecnostyle kolekce je tvořena materiály
budoucnosti, které v Progressu používáme
už dnes. Místem jejího původu není Asie,
ale Evropa a je to znát. Tecnostretch, od
italské firmy Pontetorto uspokojí požadavky na vysokou pružnost a zároveň zajišťuje maximální tepelnou izolaci. Pro všechny
náročné sportovce a nadšence do outdoorových aktivit máme nejširší kolekci oblečení právě z tohoto fantastického materiálu. Opravdu funkční druhá vrstva, která
předběhla svou dobu.
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Technické povrchy, to jsou poslední trendy ve sportovním oblečení. Materiál Tecnostretch
italské firmy Pontetorto uspokojí požadavky na vzhled a vysokou pružnost, a zároveň
zajišťuje maximální tepelnou izolaci. Rodina Tecnostretch materiálů je nejrychleji rostoucí produktová kategorie firmy Pontetorto. Přidané vlákno Elastan dodává materiálu
roztažnost a speciální elasticitu. Po celou dobu jsou zachovány tepelně izolační vlastnosti Pontetortovského materiálu, protože flís na rubové straně zadržuje velké množství
teplého vzduchu uvnitř. Výroba vyžaduje zkušenost a řemeslnou zručnost. Materiál je odolný proti zatrhávání a žmolkování. Odolnost proti zatrhávání a žmolkování pak při testech
dosahuje hodnot 4-5 (pozn. nejvyšší stupeň je 5).

TECNOSTYLE

MATERIÁL TECNOSTRETCH: Hřejivá vrstva s technickým vzhledem.

materiál: 88% polyester + 12 % Elastan

TOREZ ZIP

TOREZ

GORAL

REBEL HOODY

mikina s krátkým zipem

celopropínací mikina

celopropínací mikina

celopropínací mikina
s kapucí

TOREZ HOODY

celopropínací mikina s kapucí

HURICAN

celopropínací mikina
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TECNOSTYLE

TIMUR

celopropínací ČSSR
retro mikina

REBEL

celopropínací mikina

REPUBLIC

celopropínací mikina
v národních barvách
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TECNOSTYLE
REBELIA

celopropínací mikina

TIMURA

celopropínací ČSSR
retro mikina

TRAMONTANA

REBELIA HOODY

SENECA

TISPA ZIP

celopropínací mikina

mikina s kapucí
a dvěmi bočními kapsami

TISPA HOODY
celopropínací mikina
s kapucí

celopropínací mikina
s kapucí

mikina s krátkým zipem

TISPA

celopropínací mikina
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TECNOSTYLE

REPUBLICA

celopropínací mikina
v národních barvách

GERDA

celopropínací mikina
s potiskem

ODDA

celopropínací mikina
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Polyuretanová membrána od italské
firmy Pontetorto je dokonale větruvzdorná a prodyšná. Výrobky z materiálu No Wind® jsou proto vhodné
pro náročné outdoorové aktivity
i v extrémních podmínkách.

TECNOSTYLE

MEMBRÁNA N0 WIND

membrána: 100% polyester

TRAMONTANA NW
celopropínací mikina
s membránou No Wind

HURICAN NW

celopropínací mikina
s membránou No Wind
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TRAINING STUFF

Nejdřív je
trénink, pak
teprv ženy
a show
Trénujte a sportujte naplno. Úspěch
vás nemine a naše profesionální tréninková kolekce vás vždy podrží, jak
při indoorových, tak outdoorových
aktivitách. Špičkové zpracování, důraz
na detail, pohodlí a odvádění vlhkosti
jsou hlavní známky všech produktů.
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Materiál dokonale kombinuje pohodlí a technický výkon. Jeho vysoká prodyšnost a rychlé schnutí je ideální pro sportovní oblečení. Nilo zaručuje maximální funkčnost, odolnost
proti opotřebení, trvanlivost, dokonale padne a nabízí extra komfort. Výrobky z materiálu
Nilo poskytují ochranu proti UV záření (UPF 50+).
materiál: 81% polyamid + 19% Elastan
pružný materiál

rychleschnoucí

PRIMA

PRIM

sportovní triko
s reflexním potiskem

LATE

sportovní tílko
se všitou podprsenkou

sportovní triko
s reflexním potiskem

OMEGA

triko volnějšího střihu

BELLADONA

dámské boxerky

TRAINING STUFF

MATERIÁL NILO A NILO MIX

BELLA
kalhotky

LYNX

pánské boxerky
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TRAINING STUFF
velmi nízká gramáž
(130 gsm)

lepené švy a okraje
poskytují větší
komfort při nošení
(bonded)

RAPTORIA TANK TOP

sportovní tílko vyrobeno
za pomoci technologie
lepených švů

RAPTORIA

sportovní triko vyrobeno
za pomoci technologie
lepených švů

RAPTOR

sportovní triko vyrobeno
za pomoci technologie
lepených švů
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TRAINING STUFF
CALAMITA

dres

RIPPER shorts

volné cyklistické kraťasy
s vnitřními šortkami

NIA

sportovní sukně
s vnitřními šortkami

RIPPER

dres

TYPHOON

sportovní šortky
se stahováním v pase

ALERTA

sportovní sukně
s vnitřními šortkami

CALAMITA shorts

volné cyklistické kraťasy
s vnitřními šortkami

LAMELLA

sportovní skládaná sukně
s vnitřními elastickými
šortkami

ALERTA 3Q

sportovní sukně
s vnitřními 3/4 kalhotami
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TRAINING STUFF

OPTIMA

sportovní podprsenka

CANASTA

sportovní podprsenka, teplem
tvarované košíčky

BETTY 3Q

sportovní 3/4 legíny
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TRAINING STUFF
SAHARA 3Q

SILVIA 3Q

3/4 capri kalhoty

SILVIA

3/4 legíny

FLORIDA 3Q

dlouhé legíny

MONZA 3Q

3/4 legíny

MONZA

3/4 legíny s bambusem

UNION

běžecké legíny z jemně
počesaného materiálu

dlouhé legíny s bambusem

UNIA

běžecké legíny z jemně
počesaného materiálu
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TRAINING STUFF

PRIMER

běžkařské kalhoty
(přední část opatřena softshellovou
membránou)

KAMELOT

PRIMERA

lehké běžecké kalhoty

běžkařské kalhoty
(přední část opatřena softshellovou
membránou)

VALEDOR

celorozepínací bunda s kapucí,
snadno sbalitelná
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PRIMER BIB

běžkařské kalhoty
(přední část opatřena softshellovou
membránou)

VALEDA

celorozepínací bunda s kapucí,
snadno sbalitelná

AERO LITE

celorozepínací bunda s kapucí,
snadno sbalitelná
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TRAINING STUFF

OUTDOOR STUFF

Všude dobře,
tak co doma
Naše materiály jsou špičkové, náš bambus je
nejbambusovatější a PROGRESS oblečení pro
vaše venkovní aktivity prostě a jednoduše nemá
konkurenci. Díky našim letitým zkušenostem je
naše outdoor kolekce vhodná jak pro náročné
sportovní aktivity, tak i pro běžné cestovatelské
a volnočasové příležitosti.
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Bambusové vlákno je označení používané pro textilní surovinu získanou ze stonku
bambusu. Jedná se o viskózová vlákna vyráběná z bambusové dřeviny, která jsou příjemnější na omak než bavlna. Materiál je prodyšný a vykazuje výborné vlastnosti jako
je termoregulace a odolnost proti množení bakterií. Více o tomto materiálu naleznete na
straně 16.

MANAGER

BARBAR

BARBAR „CACTUS“

BARBAR „EXPLORE“

nátělník

triko s potiskem

triko bez potisku

triko s potiskem

OUTDOOR STUFF

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

BARBAR „ARMY“
triko s potiskem

KAREL

triko bez potisku

Silnější materiál s vyšší gramáží, vhodný k celoročnímu nošení
materiál: 40% vlákno z bambusu + 55% bavlna + 5% Elastan
gramáž: 185g/m2
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OUTDOOR STUFF

CHINOOK
polokošile

MARTA

triko bez potisku

SONJA „TRÁVA“

triko s potiskem

VANDAL „STAMP“
triko s potiskem

SASA „TIMBER“

triko s potiskem

SONJA „MAPLE“

triko s potiskem

VANDAL „SVĚT“
triko s potiskem

SASA „FLOWINDOWS“

triko s potiskem

MARTINA

šaty volnějšího střihu

Silnější materiál s vyšší gramáží, vhodný k celoročnímu nošení
materiál: 40% vlákno z bambusu + 55% bavlna + 5% Elastan
gramáž: 185g/m2
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OUTDOOR STUFF

OUTDOOR STUFF

SINGLET

PIONEER „MUG“

PIONEER

nátělník

triko s potiskem

triko bez potisku

PIONEER „TEEPEE“

triko s potiskem

LIBERTA

triko bez potisku

PIONEER „BULLI“

CELEBRITY

triko s potiskem

tílko

LIBERTA „FLOWBIKE“

triko s potiskem

Tenčí materiál s nižší gramáží, vhodnější na léto
materiál: 95% vlákno z bambusu + 5% Elastan
gramáž: 150 g/m2
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OUTDOOR STUFF
LIBERTA „BEETLE“

triko s potiskem

ANIKA

triko bez potisku

LIBERTA „FULMOON“
triko s potiskem
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MATERIÁL MERINO + POLYESTER

OUTDOOR STUFF

Úplet kombinuje přednosti dvou funkčních materiálů - merino vlny a polyesteru. Hlavní výhodou této kombinace je to, že polyester urychluje transport potu do vnějších vrstev, merino vlna zabraňuje tvorbě zápachu, díky obsahu lanolinu, který má trvalé antibakteriální
vlastnosti. Navíc má merino výbornou termoregulační funkci, v chladném počasí výborně
udržuje teplo a napomáhá větší prodyšnosti materiálu. Materiál rychle osychá, je lehký
a velice příjemný na těle.
odolnost proti zápachu

ARIES

ARIA

triko s merino vlnou
47% merino + 53% polyester
(130gsm)

RAM

boxerky s merino vlnou
47% merino + 53% polyester
(130 gsm)
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odvod potu od pokožky

triko s merino vlnou
47% merino + 53% polyester
(130 gsm)

TITAN

celopropínací merino mikina
70% merino vlna + 30% polyester
(340 gsm)

ELIXIR

polokošile z merino vlny
60% merino + 40% polyester
(160gsm)
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OUTDOOR STUFF

OUTDOOR STUFF

MATERIÁL 100 % MERINO

Merino se skvěle podílí se na termoregulaci - hřeje i chladí přesně podle aktuální potřeby lidského těla. Merino vlna odolává zápachu i při dlouhodobém nošení a hřeje, i když je vlhká. Díky těmto vlastnostem je triko vhodné pro celoroční
nošení. Volnější, skvěle padnoucí střih zaručují pohodlí při běžném každodenním nošení
i při všech outdoorových aktivitách.
materiál: 100% merino vlna
odolnost proti zápachu

SULLAN „COMPAS“
triko s potiskem
100% merino vlna
(180 gsm)

MAGAR „TREK“
triko s potiskem
100% merino vlna
(180 gsm)
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gramáž: 180 gsm
odvod potu od pokožky

SULLANA „FERN“
triko s potiskem
100% merino vlna,
(180 gsm)

MAGARA „BLOSSOM“
triko s potiskem
100% merino vlna
(180 gsm)
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OUTDOOR STUFF

OUTDOOR STUFF

MATERIÁL NYLON A SPANDEX

Příjemný, pružný a rychleschnoucí materiál zajišťuje vynikající flexibilitu a pohodlí při
všech outdoorových aktivitách. V případě promoknutí schne 2,5 krát rychleji než bavlna
nebo jiné podobné materiály, díky čemuž budete zase rychle v suchu. Technologie UPF 20
zajišťuje trvalou ochranu před ultrafialovými paprsky. Kalhoty i kraťasy mají pohodlný polopřiléhavý střih. Části výrobku jsou řešeny technologií řezání laserem a lepených švů, což
pomáhá zpřesnit střih a díky tomu snižit hmotnost, ale také dosáhnout propracovanějších
detailů. V pase mají kalhoty integrovaný pásek s magnetickou přezkou.
prodyšný a rychleschnoucí materiál

ROCO shorts

ROCO

turistické kraťasy

turistické kraťasy

DWR voduodpudivá úprava

ROCO ZIP

turistické kalhoty

ROCA shorts
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odolnost proti UV záření

turistické odepínací kalhoty

ROCA

turistické kalhoty
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OUTDOOR STUFF

OUTDOOR STUFF

TECHNOLOGIE ECOREPEL®
Ecorepel® od firmy Schoeller vzniká spirálovým
obalením jednotlivých bavlněných vláken dlouhými parafínovými řetězci. Tím se sníží povrchové
napětí tak, že kapky vody a dokonce i bláto, které
mají mnohem vyšší povrchové napětí, jsou skvěle
odpuzovány. Prodyšnost bavlněné tkaniny není
ovlivněna a materiál zůstává na dotyk příjemně
měkký.

MODENA

volnočasová sukně

CACTUS

outdoorové a lezecké
kalhoty
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PAPRICA 3Q

outdoorové a lezecké 3/4 kalhoty

BRIXEN

volnočasové kalhoty

BRIXEN shorts
volnočasové kraťasy

CACTUS 3Q

outdoorové a lezecké 3/4 kalhoty

PAPRICA

outdoorové a lezecké
kalhoty
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OUTDOOR STUFF

OUTDOOR STUFF

INGRID

dámská zimní zateplená sukně
z větruodolného a voduodpudivého
materiálu

LATEMAR

pánská hybridní bunda se zatepleným
předním i zadním dílem a skrytou kapucí v límci

FRED

pánská softshellová bunda s kapucí
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CIVETTA

dámská hybridní bunda se zatepleným
předním i zadním dílem a skrytou kapucí
v límci

FLORA

dámská softshellová bunda s kapucí

FLORENCE

dámský softshellový kabát s kapucí
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OUTDOOR STUFF

DĚTI

A co děti,
mají si
v čem hrát?
A sportovat? Vyrůstat v bavlnce už neletí,
ale pořád platí, že proutek je třeba ohýbat,
dokud je mladý. Zapojte vaše nejmenší do
akce a vybavte je funkčními kousky oblečení, jejichž vlastnosti umocní radost z pohybu a dětského skotačení.
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TECHNOLOGIE PROLEN SILTEX
PROLEN Siltex je speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním
aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které neškodí tělu ani životnímu prostředí.
Ionty stříbra brání růstu bakterií a plísní, redukují nepříjemné pachy a udržují biologickou
aditivum aplikováno do hmoty vlákna a ne pouze na jeho povrch, nemigruje z materiálu
do pokožky a permanentně v materiálu zůstává i po několika vyprání.

MLs NKRD

MS NDRD

triko s krátkým rukávem
z kolekce Micro light

DĚTI

rovnováhu pokožky během vrcholových nebo rekreačních sportovních aktivit. Jelikož je

MS SDND

triko s dlouhým rukávem
z kolekce Micro sense

dlouhé spodky
z kolekce Micro sense

MATERIÁL MERINO A BAMBUS
Kombinace dvou přírodních a přitom funkčních materiálů. Vnější vrstva je vyrobena z jemné 19,5 mikronové merino vlny, vnitřní vrstvu tvoří viskózová vlákna s obsahem bambusu. Materiál je jemný a příjemný na dotek a svými vlastnostmi předčí tradiční syntetické materiály. Merino i bambus se skvěle podílí se na termoregulaci, hřejí
i chladí přesně podle aktuální potřeby lidského těla. Merino vlna navíc odolává zápachu
i při dlouhodobém nošení a hřeje, i když je vlhká.
materiál: 50% merino vlna + 50% vlákno z bambusu, gramáž: 240 gsm

MB TDRD

funkční triko s dlouhým rukávem
z kolekce Merino bamboo

MB SDND

funkční dlouhé spodky
z kolekce Merino bamboo
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ŠPIČKOVÉ VLÁKNO COCARBER®
Naše výrobky obsahují značkové vlákno Cocarber® z kterého vzniká špičkový materiál
s obsahem kávové viskózy. Prádlo je potom zcela mimořádně funkční zároveň vám

DĚTI

dodá jedinečný pocit svěžesti a pohodlí. Více o tomto materiálu naleznete na straně 20.

CC NDRD

triko s dlouhým rukávem
z Coffee collection

CC SDND

dlouhé spodky
z Coffee collection

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Bambusové vlákno je označení používané pro textilní surovinu získanou ze stonku bambusu. Jedná se o viskózová vlákna vyráběná z bambusové dřeviny, která jsou příjemnější na
omak než bavlna. Materiál je prodyšný a vykazuje výborné vlastnosti jako je termoregulace
a odolnost proti množení bakterií. Více o tomto materiálu naleznete na straně 16.

E NDRD

triko s dlouhým rukávem
z Bamboo collection
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E SDND

dlouhé spodky
z Bamboo collection

DĚTI
FRODO „FROG“

bambusové triko s potiskem s nižší
gramáží, vhodnější na léto

CHECO

bambusové triko s vyšší gramáží,
vhodné k celoročnímu nošení

FRODO „ICEBERG“

bambusové triko s potiskem s vyšší,
gramáží vhodné k celoročnímu nošení

FRODO „PROGRESS“

bambusové triko s potiskem s nižší
gramáží, vhodnější na léto

FRODO „FROG“

bambusové triko s potiskem s vyšší,
gramáží vhodné k celoročnímu nošení

FRODO „MAPLE“

bambusové triko s potiskem s vyšší,
gramáží vhodné k celoročnímu nošení
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MATERIÁL TECNOSTRETCH:
Hřejivá vrstva s technickým vzhledem.

DĚTI

Materiál Tecnostretch italské firmy Pontetorto uspokojí požadavky na
vzhled a vysokou pružnost, a zároveň zajišťuje maximální tepelnou izolaci.
Materiál je odolný proti zatrhávání a žmolkování.

REPUBLIC KID / JUNIOR

TOREZ KID

celopropínací mikina v národních barvách

TISPA KID / JUNIOR
celopropínací mikina

TS CPC

čepice bez bambulky
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TOREZ JUNIOR

celopropínací mikina

celopropínací mikina

TS KUK

celopropínací mikina

DĚTI
VALEDO

celorozepínací bunda s kapucí

KWS

zimní ponožky

TR KUK
kukla

VALEDO MITTS

bezprstové cyklistické rukavice

KSS

letní ponožky s bambusem

TR NECK
nákrčník

59

BATOHY

Sbalte
si svých
5 švestek!
Co si nezabalíte, to prostě nepotřebujete.
Na druhou stranu, proč se omezovat,
když

máte

možnost

volby.

Vyberte

si z naší Backpack kolekce ten správný
batoh nebo krosnu, která vám sedne nejen na záda, ale hlavně bude vyhovovat
vašim cestovatelským potřebám. A asi
nemusíme dodávat, že jde o prvotřídně zpracované kousky se spousty technických vychytávek, které vás chytnou
a nepustí.

60

ZÁDOVÝ SYSTÉM X-1
Dva ergonomicky tvarované do tvaru písmene X zkřížené ocelové pruty přenášejí
pružnému systému X-1 je rám flexibilnější, následuje pohyby vašeho těla a zajišťuje
lepší komfort při nošení. Závěsná síťovina a prostor za ní zajišťuje maximální cirkulaci
vzduchu a prodyšnost.

MANAGER

batoh pro každodenní použití,
prostor pro notebook 15“

EXPLORER 25L

menší turistický batoh, flexibilní
X-1 zádový systém pro lepší odvětrání

BATOHY

váhu z ramen i celých zad přímo do bočních částí pohodlného bederního pásu. Díky

DAYPACK 25L

batoh pro každodenní použití

EXPLORER 45L

střední turistický batoh, flexibilní
X-1 zádový systém pro lepší odvětrání
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PONOŽKY

Klid a nohy
v teple
Pohodlí, které začíná u nohou, nemá konce.
Máme ponožky pro všechny sportovní,
cestovatelské, společenské a volnočasové
příležitosti. Stačí si jen vybrat!
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Bambusové vlákno je označení používané pro textilní surovinu získanou ze stonku bambusu. Jedná se o viskózová vlákna vyráběná z bambusové dřeviny, která jsou
příjemnější na omak než bavlna. Materiál je prodyšný a vykazuje výborné vlastnosti
jako je termoregulace a odolnost proti množení bakterií. Více o tomto materiálu naleznete na straně 12.

LWB LOWLY BAMBOO
letní ponožky

RHS RUNNING SOX
běžecké ponožky

TRB TRAIL BAMBOO
turistické ponožky

MNB MANAGER BAMBOO
manažerské ponožky

PONOŽKY

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

SKB SKI BAMBOO
zimní podkolenky

MBW MANAGER BAMBOO
WINTER
zimní manažerské ponožky

TECHNOLOGIE PROLEN SILTEX

PROLEN Siltex je speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním
aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které neškodí tělu ani životnímu prostředí.

Ionty stříbra brání růstu bakterií a plísní, redukují nepříjemné pachy a udržují biologickou rovnováhu pokožky během vrcholových nebo rekreačních sportovních aktivit.
Jelikož je aditivum aplikováno do hmoty vlákna a ne pouze na jeho povrch, nemigruje
z materiálu do pokožky a permanentně v materiálu zůstává i po několika vyprání.

63

VLÁKNO COOLMAX®
Speciálně modifikované polyesterové vlákno je charakteristické svým tvarovaným průřezem. Vlákno má zároveň velmi nízkou nasákavost a usychá rychleji než jiná vlákna. Úplet

PONOŽKY

vytvořený z vláken CoolMax® je velmi lehký, jemný a prodyšný. Materiál je odolný proti
pachům a je nenáročný na údržbu.

CYC CYCLING SOX

WLK WALKING

cyklistické ponožky

letní turistické ponožky

XHI X-HIGH

lyžařské podkolenky

MATERIÁL CLIMAWELL
ClimaWell je materiál založený na
nejmodernějších vědeckých poznatcích. Je to kombinace funkčního
polypropylenového vlákna a biogeních anorganických přísad doplněných o ionty stříbra (Ag+).

CHS CYCLING HIGH SOX
vysoké cyklistické ponožky

MML MANAGER MERINO LITE
ponožky s merino vlnou
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MNM MANAGER MERINO
ponožky s merino vlnou

Jde o špičkovou vlněnou směsovou přízi MULTITECH pro funkční ponožky s posíleným
antibakteriálním účinkem. Vlákno z ovčí vlny má samo o sobě antibakteriální účinky,
v případě příze Multitech jsou ještě posíleny ionty stříbra, permanentně uloženými v polyamidových vláknech. Multitech je ušlechtilá směs vysokého podílu jemné merino vlny s funkčním
polyamidem. Ten navíc posiluje oděruvzdornost a elasticitu příze pro její použití v ponožkách.

WLK WALKING

MRN MERINO

letní turistické ponožky

HIKING SOX

turistické ponožky

COMPRESS SOX
kompresní podkolenky

PONOŽKY

MULTITECH

celoroční turistické ponožky

RNS RUNNING SOX
běžecké ponožky

VLÁKNO DRYTEX
Polyesterové vlákno s vlastnostmi podobnými přírodní bavlně. Jedná se o měkký
a hladký materiál. Jeho předností je, že
rychle usychá a současně dokáže udržet
nohu v komfortním prostředí. Drytex je
vyráběn co-polymerovou technologií.

TST TOURIST
turistické ponožky

65

DOPLŇKY

Aby vše
správně ladilo
Myslíme na každy detail. Vyzkoušejte naše
funkční doplňky, které opravdu fungují.
Čelenky, šátky, tubusy a další maličkosti
pro váš komfort.
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DOPLŇKY
D B CEL

zavazovací bambusová čelenka

SAT TISK

D B SAT

CEL TISK

zavazovací bambusový šátek

zavazovací čelenka s různými
motivy, čelo podšito funkčním
materiálem

TUBE WINTER

TUBE

trojcípí šátek s různými
motivy, čelo podšito funkčním
materiálem

zimní multifunkční tubus s fleecem

multifunkční tubus

CLICK BELT
pásek

SWB

bambusové potítko
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DOPLŇKY

TR CEA

TR CEL

čelenka

BWM

bederní pás s bambusem

XC CEP

lehká sportovní čepice
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TR CEW

zavazovací čelenka

široká čelenka

NORI

NW CEP

oboustranná čepice s bambusem

čepice s membránou

TR NECK

nákrčník ze zatepleného materiálu
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DOPLŇKY

DOPLŇKY

TS CET

TR KUK

čelenka

kukla

TS KUK

TS CEL

kukla

čelenka

SLIMY

tenké rukavice
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TS CPC
čepice

SLIMMER
čepice

WINDY GLOVES

tenké rukavice s membránou

DOPLŇKY
TREK GLOVES

zimní rukavice s větru odolnou membránou

WINTERSPORT

BLOCWIND GLOVES

lehké flísové rukavice s větru odolnou
membránou

SNOWSPORT

zimní rukavice

zimní zateplené běžkařské rukavice

RIPPER MITTS
cyklistické rukavice

SNOWRIDE

zimní rukavice s větru odolnou
membránou

RIPPER GLOVES
cyklistické rukavice

CALAMITA MITTS
cyklistické rukavice
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OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY

Správná
péče se
vyplatí
Užívejte sportovního života v oblečení
od Progressu ještě více a déle. Ošetřující
prostředky, impregnace, spreje a emulze,
které udrží vaše funkční i nefunkční oděvy jako nové, jsou vám k dispozici. Stejně
tak myslete na regeneraci vašeho těla máte jen jedno! Doporučujeme prostředky
od známé německé firmy HEY SPORT ©
a SPORT LAVIT ©.
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SHOE FRESH

IMPRA WASH

MICRO WASH

DAUNEN WASH

SAFETY WASH

LIGHTFLEX SPRAY

DUSCH FIT

Prací prostředek vyvinutý speciálně pro
praní kvalitních vlněných vláken.

Impregnační prostředek pro praní membránového oblečení a jiných syntetických i přírodních textílií.

Prací prostředek s antibakteriálními
účinky.

Desinfekční sprej do bot.

Prostředek pro praní termoprádla, flísových mikin a jiných výrobků (i membránových).

Reflexní sprej odolný proti vodě
a nepříznivému počasí. Lze snadno
vyprat.

TEXT IMPRA

Přípravek vhodný na všechny typy textilií a obuvi ze syntetického a přírodního
vlákna.

Prací prostředek ošetřuje a čistí oblečení,
polštáře a spacáky.

Sprchový gel s dlouhotrvajícím chladivým efektem díky své mentolové
složce.

TEXT WASH

Prací prostředek, který čistí všechny
membránové textílie.

OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY

MERINO WASH

BEESWAX

Přírodní ingredience jako je včelí vosk
a lanolin udržuje kůži hladkou a pružnou.

LIP CARE

Balzám pro jemnou a spolehlivou
péči o rty.

Více produktů od výrobce HeySport® a Sport Lavit® naleznete v našem e-shopu www.progress-cz.cz
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PODPORUJEME
Jan Trávníček alias Honza Tráva
horolezec

Simona Křivánková
triatlon

Opravdovým maskotem značky Progress je Tráva.

Simona je naší dlouholetou tváří a my s radostí sledu-

Tedy Honza Trávníček – jeden z několika mála čes-

jeme její úspěchy. Suverénní vítězka Českého pohá-

kých horolezců, kterým se povedlo vystoupat na

ru CZECHMAN Tour z roku 2019 a majitelka několika

osmitisícovku bez kyslíkového přístroje a šerpů.

IRONMAN medailí začala s triatlonem na vysoké ško-

Na kontě už má celkem 5 vrcholů. Budeme mu držet

le a je z jednou nejnadějnějších českých triatlonistek.

palce i letos při jarní expedici na jednu z nejobtížněj-

Má na kontě neuvěřitelně dlouhý seznam vítězství

ších „osmitisícovek“ Makalu.

na domácích i zahraničních závodech. V době Covidu
trénuje a připravuje se na budoucnost.

Honza Dlouhý
rychlostní kanoistika

Diana Cholenská
skicross

Úspěšný český reprezentant v rychlostní kanoistice

Naší nejmladší tváří je ski-krosařka Diana Cholenská,

sportuje v barvách Progress Teamu již třetím rokem.

která na zimních Olympijských hrách mládeže v Lau-

Honza má na krku dvě medaile z Mistrovství české

sanne 2020 dosáhla zatím nejlepšího úspěchu své

republiky a spoustu skvělých úspěchů z evropských

sportovní kariéry a vybojovala stříbrnou medaili.

závodů. Jedním z velkých aktuálních cílů je nominace

Diana je nadšenou propagátorkou ski-krosu v České

na světový pohár 2021. Držíme palce!

republice a má před sebou velkou sportovní budoucnost. Jejím cílem je účast zimní na Olympiádě, určitě
se jí splní!
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PODPORUJEME
Lucie Kutrová
influencerka

František Bulava
triatlon

Nejprogressivnější členkou našeho teamu je influ-

Obdivujeme sportovce, kteří překračují limity.

encerka Lucka Kutrová alias Holka s Bucket Lis-

František se věnuje terénnímu triatlonu Xterra na

tem, která umí skvěle postovat své fotky a díky

vrcholové úrovni v kategorii M50+ a poráží s přehle-

své dobrodružné povaze má na kontě neuvěřitel-

dem i závodníky o pětadvacet let mladší. Pětapade-

nou sérii dobrodružství. Ať už jde o 4300 km dlou-

sátiletý veterán TJ Lokomotivy Beroun má za sebou

hou „procházku“ z Mexika do Kanady, tour du

neuvěřitelně dlouhý seznam závodů. Velkým úspě-

Mont Blanc a nebo přechod Nízkých Tater, všech-

chem byl start na světovém poháru Xterra China,

ny své sportovní počiny skvěle zdokumentovala

kde zvítězil ve své kategorii a ze všech amatérů fi-

v knížkách a také na sociálních sítích.

nišoval na šestém místě.

Janek Vajčner
nordic walking

Martin Komárek
mistr dřevorubeckých soutěží

Víte co je to Nordic Walking? Asi nejlépe by vám to ob-

Dřevorubecký mistr světa Martin Komárek, chlap

jasnil Janek Vajčner. Rodák ze Znojma a všestranně

jako hora, který za to umí vzít a rodák z jihočeského

nadaný aktivní sportovec. Janek je čerstvým členem

Milevska stál u zrodu Timbersports nejen v ČR, ale

Progress Teamu a vytrvale nás zásobuje fotografie-

i v Evropě. Jeho kariéra začala již v roce 2001 v ně-

mi a příspěvky ze svých aktivit. Je nejen špičkovým

meckém Ruhpoldingu a od té doby sbírá medaile na

instruktorem a nadšeným propagátorem Modern

světových mistrovstvích a patří k elitě v tomto spor-

nordic walkingu, ale také držitelem titulů Mistr Evropy

tu. Martin je držitelem několika titulů Mistr Evropy

a několika světových rekordů.

a Mistr Světa. Naposledy úspěšně reprezentoval
naši zemi na virtuálním Mistrovství Evropy.
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SYSTÉM 3 VRSTEV

SYSTÉM 3 VRSTEV
Při sportu produkuje naše tělo značné množství tepla, které je důkazem vynaložené energie. Jak všichni víme,
dochází při pohybových aktivitách k pocení. Pokud na sobě nemáme funkční oblečení, zůstává pot na pokožce
a v první navlhlé vrstvě. Následkem toho se pak naše tělo samo hůře tepelně reguluje a může docházet k přehřívání
nebo naopak k podchlazení organismu.
Pokud nosíme funkční oblečení, je zajištěn odvod potu od pokožky, tělo zůstává v suchu a je připravené dále udržovat
ideální pracovní teplotu. PROGRESS ctí zásadu systému tří vrstev, který vytváří perfektní tělesné mikroklima, jenž
je základem pro náš optimální výkon. Každá vrstva má svou nezaměnitelnou a důležitou úlohu a společně vytváří
promyšlený funkční řetězec. Předpokladem všeho je pak naučit se tyto funkční prvky oblečení poskládat tak, aby co
nejlépe odpovídaly našim individuálním požadavkům, zamýšlené aktivitě a okolním podmínkám.

1. VRSTVA / ZÁKLADNÍ
První vrstva je základ. Odvádí efektivně pot od pokožky na svou vnější stranu,
odkud je vypařován do okolí nebo předán do další vrstvy. Pro pohodlí a optimální
výkon by měla první vrstva těsně přiléhat k našemu tělu.

2. VRSTVA / IZOLAČNÍ
Druhá vrstva zajišťuje tepelnou izolaci našeho těla a transport potu do okolního
prostředí nebo do další vrstvy. V chladných podmínkách nám tato vrstva pomůže
dosáhnout optimálního tepelného komfortu dle našich individuálních potřeb.
Pokud nepotřebujeme tělo tepelně izolovat, tak se tato vrstva vynechá.

3. VRSTVA / OCHRANNÁ
Vnější třetí vrstva je náš ochranný štít proti živlům - umožňuje podávat výkony
bez ohledu na počasí a zároveň zajišťuje pohodlí. Na tuto vrstvu jsou kladeny
největší nároky. Chrání nás před chladem, deštěm a větrem, zároveň ve stejný
okamžik zajišťuje odvod přebytečného tepla a potu ze spodních vrstev. V závislosti
na okolních podmínkách je tato vrstva volitelná.

• pot
• tělesné teplo
• vítr a déšť
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VELIKOSTNÍ TABULKY

VELIKOSTNÍ TABULKY

1. Výška postavy 2. Obvod hrudníku: přes nejširší místo hrudníku 3. Obvod pasu: nejužší místo v pase
4. Obvod boků: nejširší místo boků 5. Délka paže: volně dolů, od konce ramene k zápěstí 6. Boční délka kalhot: od pasu dolů
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LEZECKÉ CENTRUM PÍSEK

LEZECKÉ CENTRUM PÍSEK
LEZECKÉ CENTRUM PÍSEK

LEZECKÉ CENTRUM PÍSEK

Příjem objednávek:
Zboží můžete objednávat v našem e-shopu www.progress-cz.cz,
obchodníci pak v systému B2B www.b2b.progress-cz.cz.
Firemní prodejna:
Kompletní sortiment najdete v naší prodejně na Velkém náměstí v Písku.
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby v sazbě a dodatečné změny
uvedených údajů.

dámská varianta produktu
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pánská varianta produktu

Dejte nám LIKE a my
vám dáme 5 % OFF!
Přidejte se k nám, staňte se naším followerem nebo
influncerem. Sledujte novinky, superslevy a výhodné akce na naše produkty. Rozšiřte řady profíků či
amatérů, kteří se prezentují značkou Team Progress.
Hledejte náš hashtag #progresssportswear, sjíždějte
náš web, Facebook i Instagram.
Na www.progress-cz.cz navíc můžete získat doživotní
5% slevu. Stačí se jen zaregistrovat.
Tak na co ještě čekáte?

PROGRESS sportswear
česká značka funkčního prádla a sportovního oblečení

Jsme funkční i v online světě
@progresssportswear |

funkcnipradlo.progress

PROGRESS sportswear, s.r.o.
Pražská 483, 397 01 Písek | +420 382 222 221 | www.progress-cz.cz | info@progress-cz.cz

