














ČESKÁ VÝROBA OD 1879

Běžná cena: 359,-

MEGA CENA

229,-

Běžná cena: 599,-

MEGA CENA

349,-

Běžná cena: 699,-

MEGA CENA

499,-

Běžná cena: 499,-

MEGA CENA

299,-

Běžná cena: 399,-

MEGA CENA

229,-

Běžná cena: 499,-

MEGA CENA

279,-

Dámský 
kardigan 
skvělý k sukním  
i kalhotám v podzimním 
počasí, pohodlně volný 
střih, s bočními kapsami 
a s módním spadlým 
límcem 
reg. č.: 570098  M/L
reg. č.: 570099  XL/XXL

černé
reg. č.: 534551  S
reg. č.: 532122  M
reg. č.: 532123  L
reg. č.: 532124  XL
reg. č.: 532125  2XL
bílé
reg. č.: 534552  S
reg. č.: 532126  M
reg. č.: 532127  L
reg. č.: 532128  XL
reg. č.: 532129  2XL

Sportovní kalhotové 
legíny 
skvěle pružné legíny volnějšího 
střihu, s širokým pohodlným 
pasem a s náplety  
na nohavicích 
reg. č.: 570110  S
reg. č.: 570111  M
reg. č.: 570112  L
reg. č.: 570113  XL

Sukně AMBRA 
dlouhá sukně ve stylovém 
vzoru, s rozparky  
na bocích, pro více 
pohodlí z materiálu 
s elastanem a s gumou 
v pase
reg. č.: 570100  M
reg. č.: 570101  L
reg. č.: 570102  XL
reg. č.: 570103  XXL

Dámská 
noční košile 
pohodlná noční 
košile s dlouhým 
rukávem, z měkkého 
bavlněného materiálu  
reg. č.: 522972  M
reg. č.: 522973  L
reg. č.: 522974  XL
reg. č.: 522975  2XL

Pánská noční košile  
pro všechny muže milující pohodlí, 
v pěkném kostkovaném vzoru, 
100% bavlna 
reg. č.: 544133  L
reg. č.: 544134  XL
reg. č.: 544135  2XL

Běžná cena: 299,-

MEGA CENA

149,-

Pánské tílko 2 ks 
v balení 2 ks pánských tílek,
černé + bílé,  
materiál 100% bavlna      
reg. č.: 570104  M
reg. č.: 570105  L
reg. č.: 570106  XL
reg. č.: 570107  2XL

Běžná cena: 499,-

MEGA CENA

299,-

Dámské legíny 
z materiálu bavlna/elastan, 
oblíbené pro elegantní vzor, 
skvělou pružnost  
a pohodlný střih  
reg. č.: 535004  S
reg. č.: 535005  M
reg. č.: 535006  L
reg. č.: 535007  XL

Ponožky 
OUTDOOR 5 párů 
v praktickém šedém melíru 
v kombinaci s černou, 
vhodné pro všechny 
venkovní aktivity      
reg. č.: 533399  39-42
reg. č.: 544806  43-46

Běžná cena: 399,-

MEGA CENA

199,-

Mikina POLAR 
ze speciálního měkkého 
a větru odolného úpletu 
s počesanou vnitřní 
vrstvou, se zipem  
a 2 bočními kapsami      
reg. č.: 550514  M
reg. č.: 550515  L
reg. č.: 550516  XL
reg. č.: 550517  2XL
reg. č.: 550518  3XL

Pánské trenky 3 ks 
v balení mix 3 vzorů pánských trenek, z čisté bavlny      
reg. č.: 570108  L
reg. č.: 570109  XL

Dámské triko 
pohodlné triko z materiálu bavlna/elastan,  
v oblíbeném střihu, v černé nebo bílé barvě  

cena za 5 párů

Běžná cena: 199,-

MEGA CENA

99,-

cena za 3 kusy

Běžná cena: 249,-

MEGA CENA

149,-

cena za 2 kusy


