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Swix není jenom o zimě!
Vášnivá touha přispívat k výjimečným 
sportovním úspěchům, to je ten hnací
motor, který se skrývá pod značkou Swix.
Klíčovým faktorem úspěchu této naší snahy 
je výzkum a vývoj nových a lepších produktů 
a sportovních konceptů, a proto firma Swix 
při vývoji úzce spolupracuje jak s norskými 
atlety, tak i závodníky z ostatních zemí.

Špičkoví závodníci, kteří vyhrávají, jsou 
perfekcionisté a vědí, jak dosáhnout
oné hranice: toho něčeho navíc, co rozhodne 
o nejlepším a druhém nejlepším. Odborné 
poznatky, které z této spolupráce získáváme, 
nám umožňují dodávat stále lepší produkty a 
přinášejí prospěch všem s vášní pro sport.

Přestože se značka Swix proslavila jako 
dodavatel špičkového vybavení pro zimní 
sporty, nabízí rovněž široký sortiment vysoce 
kvalitních produktů pro letní aktivity. Swix 
se aktivně podílí na rozvoji segmentu Nordic 
Walking již více než 15 let a kolekce Swix NW 
pokrývá potřeby nadšenců do Nordic walking 
na všech úrovních.

Pro sezónu 2015 firma Swix představila 
zcela novou řadu kolečkových lyží, která 
vychází z více než 25 leté zkušenosti výroby 
kolečkových lyží. Lyže jsou vyrobeny v 
úzké spolupráci s lyžaři a používá je řada 
špičkových světových závodníků.

Spolu s kolečkovými lyžemi nabízíme zcela 
novou řadu holí ke kolečkovým lyžím.

Layout Design
Swix Sport AS / Raymond Andersen  
 
Photo
Sverre Hjørnevik
Raymond Andersen
 
Swix Sport AS
All rights belong to Swix Sport AS.  
All copying prohibited.

www.swix.no
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Spodní prádlo RaceX
             
Jedinečná kolekce spodního prádla RaceX pokrývá 
všechny potřeby segmentů Racing, Sport a Recreation. 
Během řady let kontinuálního výzkumu a vývoje ve
spolupráci s textilními inženýry a špičkovými atlety jsme 
definovali a optimalizovali tři zásadní vlastnosti produktů: 
odvádění vlhkosti, izolační schopnosti a dokonale
padnoucí střih.

Spodní prádlo RaceX patří do kolekce, která získala řadu 
ocenění v testech a pomáhá svým uživatelům vítězit na 
Olympijských hrách, Světových šampionátech, závodech
Birkebeinerrennet, Vasaloppet a Marcialonga.

Spodní prádlo RaceX je rovněž preferováno pro aktivity 
v letní sezóně, jak pro své funkční vlastnosti, tak díky 
jedinečné kolekci Vistech, s níž je trénink podél rušných 
silnic mnohem bezpečnější.

Kolekce obsahuje: 
RaceX Light, RaceX, RaceX Wind,  
RaceX Vistech, RaceX Warm 

Spodní prádlo RaceX Light
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Funkční prádlo

Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.
Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.
 
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu: 
100 % polyester
Velikosti:  S, M, L, XL, XXL   

40501 Triko RaceX LIGHT, pánské

51701
Lime logo

76201 
Cold Blue Logo

57001
Fire Logo

Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.
Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.
 
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu:  
100 % polyester 
 
Velikosti:  XS, S, M, L, XL   

40506 Triko RaceX LIGHT, dámské

73400 
Mazarin Blue

Spodní prádlo Swix RaceX Light bylo vyvinuto
z našeho osvědčeného spodního prádla Race X a je
vhodné do teplých dní na fyzicky vysoce náročné
aktivity na všech úrovních. Tato kolekce obsahuje
velmi lehké produkty s vynikajícím odváděním
vlhkosti.
Tato kolekce byla vyvinuta v úzké spolupráci
s textilními inženýry. Kombinace perfektního střihu
a vysoce kvalitních materiálů byla otestována
a schválena naším týmem špičkových atletů.
 
• Maximální prodyšnost
• Superstrečové do 4 směrů
• Ultralehký materiál
• Bezešvé podpaží
• Úprava proti zápachu
• Technologie předcházející žmolkování
• ”X fit”
Složení materiálu: 
100 % polyester
Velikosti:  XS, S, M, L, XL   

40526 Tílko RaceX LIGHT, dámské

56002
Bright Fuchsia

50500
Blazing Yellow

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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Funkční oblečení

40261 Triko Excite, pánské

56100 
Sienna

10000 
Black

Pohodlné tréninkové triko se skvěle padnoucím 
sportovním střihem.
Složení materiálu: 
100% Polyester
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

Vzdušné triko vážící pouhých 114 gramů. Možná ani 
nepocítíte, že ho máte na sobě!
• Vzdušná síťovina 
• Reflexní detaily 
• 114 gramů (velikost M) 
Složení materiálu: 
100% Polyester
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

40251 Triko Airlight, pánské

10092
Black/Cold Blue 

logo
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Pohodlné tréninkové triko se skvěle padnoucím 
sportovním střihem.
Složení materiálu: 
100% Polyester
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XL   

Funkční oblečení

50500 
Blazing Yellow

40266 Triko Excite, dámské

10000 
Black

Nejlehčí triko od Swixu! Váží pouhých 114 gramů
(velikost M), takže si ani nevšimnete, že ho máte
na sobě.
• Vzdušná síťovina 
• Reflexní detaily 
• 75 gramů (velikost M) 

Složení materiálu: 
100% Polyester
Velikosti:  XS, S, M, L, XL   

40256 Triko Airlight, dámské

50500 
Blazing Yellow

56001 
Flame/Fire
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Funkční oblečení

Favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
dlouhé kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné  
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné 
ventilační panely ze síťoviny.
 
• Aerodynamický střih
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Zip na nohavici s pojistkou proti povolení zipu
během pohybu
• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev
• Elastická stahovací šňůrka v pase
• Praktická kapsa na zip vzadu na klíče, platební
kartu, atd.
 
Složení materiálu:  
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny: 90% polyamid/10% elastan
 
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

32161 Elastické kalhoty O2, pánské

10074 
Black/ Black

Favorit norského národního týmu na tréninky mimo 
běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
krátké kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné 
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design  
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející povolení 
zipu během pohybu. Elegantní detaily a prvky, švy 
v kontrastních barvách. Elastický pas pro pohodlné 
stahování. Praktická zadní kapsa se zipem a prostor 
pro uložení klíčů, karty a dalších potřeb.

Složení materiálu:100% Lycra® Made in Italy, 
strečové do 4 směrů, 80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny: 90% polyamid/10% elastan 

Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

32171 Elastické kraťasy O2, pánské

10000 
Black

Tréninkové šortky navržené v klasickém, jednoduchém střihu 
poskytujícím maximální komfort od startu až do cíle pro ty, kteří 
milují běh a vyžadují lehké, skvěle padnoucí a pohodlné šortky

Složení materiálu: 
Vrchní díl: 92 % polyester, 8 % spandex; ošetřené impregnací
Síťovinová podšívka: 80 % polyester, 20 % spandex
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

32131 Šortky High Pulse, pánské

10074
Black/ Black

Tréninkové šortky navržené v klasickém, jednoduchém střihu 
poskytujícím maximální komfort od startu až do cíle pro sportovkyně, 
kteří milují běh a vyžadují lehké, skvěle padnoucí a pohodlné šortky.

Složení materiálu: 
Vrchní díl: 92 % polyester, 8 % spandex; ošetřené impregnací
Síťovinová podšívka: 80 % polyester, 20 % spandex
Velikosti: XS, S, M, L, XL   

32136 Šortky High Pulse, dámské

10074 
Black/ Black

DOPORUČUJEME
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Funkční oblečení

Favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
3/4 kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve
tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející
povolení zipu během pohybu. Elegantní detaily  
a prvky, švy v kontrastních barvách. Elastický pas 
pro pohodlné stahování. Praktická zadní kapsa se 
zipem a prostor pro uložení klíčů, karty a dalších 
potřeb.

Složení materiálu:
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny: 90% polyamid/10% elastan

Velikosti: XS, S, M, L, XL   

32206 Elastické ¾ kalhoty O2, dámské 

10000
Black

Favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
dlouhé kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné  
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné 
ventilační panely ze síťoviny. 

• Aerodynamický střih
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost ve tmě
• Zip na nohavici s pojistkou proti povolení zipu
během pohybu
• Elegantní detaily na švech z kontrastních barev
• Elastická stahovací šňůrka v pase
• Praktická kapsa na zip vzadu na klíče, platební
kartu, atd.
 
Složení materiálu:  
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny: 90% polyamid/10% elastan

Velikosti: XS, S, M, L, XL   

32166 Elastické kalhoty O2, dámské

10074
Black/ Black

Favorit norského národního týmu na tréninky
mimo běžecké trasy. Super elastické vysoce kvalitní
krátké kalhoty perfektní na jízdu na kolečkových
lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké a pohodlné
s anatomickým střihem. Strategicky umístěné
ventilační panely ze síťoviny. Aerodynamický design
a střih. Reflexní pásky pro vysokou viditelnost ve
tmě.
Zip podél nohavice s pojistkou předcházející
povolení zipu během pohybu. Elegantní detaily
a prvky, švy v kontrastních barvách. Elastický pas
pro pohodlné stahování. Praktická zadní kapsa se
zipem a prostor pro uložení klíčů, karty a dalších
potřeb.

Složení materiálu:  
100% Lycra® Made in Italy, strečové do 4 směrů
80% polyamid/20% elastan
Panely ze síťoviny: 90% polyamid/10% elastan
 
Velikosti: XS, S, M, L, XL   

32176 Elastické kraťasy O2, dámské

96100 
Bright Fuchsia

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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Série kompresních produktů Swix Compression byla vyvinuta 
a testována ve spolupráci s naším týmem špičkových atletů. 
Výsledkem tohoto zevrubného procesu je optimální střih 
umožňující perfektní mobilitu a zároveň využívající přesně 
umístěné tlakové body k lepšímu prokrvení a regeneraci. 
Perfektní kombinace kompresního materiálu a kompresní pásky 
vyrobených v Itálii vám zajistí ten nejefektivnější trénink! 

• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

Velikosti: S, M, L, XL, XXL  

Série kompresních produktů Swix Compression byla vyvinuta 
a testována ve spolupráci s naším týmem špičkových atletů. 
Výsledkem tohoto   zevrubného procesu je optimální střih 
umožňující perfektní mobilitu a zároveň využívající přesně 
umístěné tlakové body k lepšímu prokrvení a regeneraci. 
Perfektní kombinace kompresního materiálu a kompresní pásky 
vyrobených v Itálii vám zajistí ten nejefektivnější trénink!

• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
 
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan

Velikosti: S, M, L, XL, XXL  

32621 Elastické kraťasy Compression, pánské

Série kompresních produktů Swix Compression byla vyvinuta 
a testována ve spolupráci s naším týmem špičkových atletů. 
Výsledkem tohoto zevrubného procesu je optimální střih umožňující 
perfektní mobilitu a zároveň využívající přesně umístěné tlakové 
body k lepšímu prokrvení a regeneraci. Perfektní kombinace 
kompresního materiálu a kompresní pásky vyrobených v Itálii vám 
zajistí ten nejefektivnější trénink! 

• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan
Velikosti: S, M, L, XL, XXL  

Série kompresních produktů Swix Compression byla vyvinuta 
a testována ve spolupráci s naším týmem špičkových atletů. 
Výsledkem tohoto zevrubného procesu je optimální střih umož-
ňující perfektní mobilitu a zároveň využívající přesně umístěné 
tlakové body k lepšímu prokrvení a regeneraci. Perfektní kom-
binace kompresního materiálu a kompresní pásky vyrobených v 
Itálii vám zajistí ten nejefektivnější trénink!
 
• Stahování v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii 
 
Složení materiálu:
65% Polyamid, 35% Elastan
Velikosti: S, M, L, XL, XXL  

32611 Elastické kalhoty Compression, pánské 32616 Elastické kalhoty Compression, dámské

32626 Elastické kraťasy Compression, dámské

Funkční oblečení

10098 Black/Assorted

10098 Black/Assorted

10098 Black/Assorted

1000 Black/Assorted

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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Elastické kalhoty Compression
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Sukně Compression, dámská
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Funkční oblečení

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní mobilitu 
a zároveň využívající přesně umístěné tlakové body  
k lepšímu prokrvení a regeneraci. Perfektní kombinace 
kompresního materiálu a kompresní pásky vyrobených  
v Itálii vám zajistí ten nejefektivnější trénink!

• Kompresní šortky s volným střihem
• Stahovací šňůrka v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
• Kapsa na zip vzadu

Složení materiálu:
Vnější materiál: 100% Polyester
Vnitřní materiál: 65% Polyamid, 35% Elastan

Velikosti: S, M, L, XL, XXL  

32211 Šortky Compression, pánské

10000 
Black

Techwear

10000
Black

Série kompresních produktů Swix Compression byla
vyvinuta a testována ve spolupráci s naším týmem
špičkových atletů. Výsledkem tohoto zevrubného
procesu je optimální střih umožňující perfektní mobilitu 
a zároveň využívající přesně umístěné tlakové body  
k lepšímu prokrvení a regeneraci. Perfektní kombinace 
kompresního materiálu a kompresní pásky vyrobených  
v Itálii vám zajistí ten nejefektivnější trénink! 

• Kompresní sukně s přiléhavými kalhotami
• Široký lem a stahovací šňůrka v pase
• Dvojitý kompresní efekt
• Materiál vyrobený v Itálii
• Kapsa na zip vzadu

Složení materiálu:
Vnější materiál: 100% Polyester
Vnitřní materiál: 65% Polyamid, 35% Elastan

Velikosti: XS, S, M, L, XL  

32216 Sukně Compression, dámská
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Prodyšná sportovní podprsenka se střední oporou 
prsou má vykrojená záda a velké logo vpředu. Je 
vyrobena z funkčního, rychleschnoucího materiálu.
Sportovní podprsenka s atraktivním designem; se 
střední oporou. 
Složení materiálu: 
80 % polyamid/ 20 % elastan
Velikosti: XS, S, M, L, XL   

40546 Sportovní podprsenka Glow

96100 
Bright Fuchsia

Tréninková podprsenka / Ponožky / Funkční oblečení

99999 
Mix pánský

Extra lehké, propracované běžecké ponožky  
z materiálu odvádějícího pot.

Složení materiálu: 
36% Tactel, 48% Nylon, 8% Friction Free®,  
8% Lycra
Velikosti: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45   

50013 Ponožky Active Sock, 3 páry

99998  
Mix dámský

Tato lehká letní bunda představuje funkční
kombinaci větru odolného materiálu a dílů  
z prodyšné síťoviny. Perfektní bunda téměř na
jakoukoli aktivitu. Má velmi malý objem ve složeném
stavu, a proto zabere minimum místa v batohu nebo
pásu na nápoj.

• Reflexní prvky
• Náprsní kapsa na zip
• Elastická páska okolo zápěstí a podél spodního
lemu bundy

Složení materiálu:
Hlavní materiál: 100% Nylon Ripstop
Síťovina: 100% Polyester polyamid/ 10% elastan

Velikosti:  S, M, L, XL, XXL  

15401 Bunda Versatile, pánská

79000 
Mykonos Blue

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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Funkční oblečení

Tato lehká letní bunda představuje funkční
kombinaci větru odolného materiálu a dílů  
z prodyšné síťoviny. Perfektní bunda téměř na
jakoukoli aktivitu. Má velmi malý objem ve složeném
stavu, a proto zabere minimum místa v batohu nebo
pásu na nápoj.

• Reflexní prvky
• Náprsní kapsa na zip
• Elastická páska okolo zápěstí a podél spodního
lemu bundy

Složení materiálu: 
Hlavní materiál: 100% Nylon Ripstop 
Síťovina: 100% Polyester/polyamid/ 10% elastan 
 
Velikosti: XS, S, M, L, XL  

15406 Bunda Versatile, dámská

57000 
Fire

Super lehká, skvěle padnoucí tréninková vesta z vodě 
a větru odolného materiálu. Odvětraná záda dobře 
odvádí přebytečné teplo. 
Tréninková vesta pro ty, kteří potřebují ochranu před 
větrem a nepřízní počasí.
Složení materiálu: 
100% Nylon Ripstop Outshell. impregnovaný.
59% Nylon 41% Spandex 
80% Polyester 20% elastan
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

11261 Vesta Light Training, pánská

1000 
Black/ Black

Super lehká, skvěle padnoucí tréninková vesta z vodě 
a větru odolného materiálu. Odvětraná záda dobře 
odvádí přebytečné teplo. 
Tréninková vesta pro ty, kteří potřebují ochranu před 
větrem a nepřízní počasí.
Složení materiálu: 
100% Nylon Ripstop Outshell. impregnovaný.
59% Nylon 41% Spandex 
80% Polyester 20% elastan
Velikosti: S, M, L, XL, XXL   

11266 Vesta Light Training, dámská

1000 
Black/ Black

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME
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Vistech

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro 
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám 
dle evropských standardů EN1150, zaručují 
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve 
tmě.
 
• Výrobek s certifikací CE odpovídající   
 nejpřísnějším normám EN1150
• Panel z lykry na zádech pro optimální odvod  
 nadbytečného tepla 
• Přední díl z lehkého mikrovlákna 
• Praktická kapsa v oblasti beder

Složení materiálu:  
100% Polyester 
Strečová část: 100 % Lycra® - Made in Italy  
82 % polyamid, 18 % elastan 

Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL  

50300
Vistech Yellow

11221 Reflexní vesta Vistech, Unisex

Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují
optimální viditelnost jak za denního světla, tak ve
tmě. Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost  
a pohodlí.

•  Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
 normám EN1150
•  Maximální prodyšnost
•  Superstrečové do 4 směrů
•  Ultralehký materiál
•  Bezešvé podpaží
•  Úprava proti zápachu
•  Technologie předcházející žmolkování
•  ”X fit”

Složení materiálu: 
100 % polyester

Velikosti: S, M, L, XL, XXL   
50300 

Vistech Yellow

40461 Triko Vistech RaceX, pánské

Vysoce viditelná ve tmě! Praktická, vysoce reflexní
„zlatá“ vesta Swix pro použití jak v lyžařské trase,
tak mimo. Velké reflexní díly, pruhy a logo vpředu  
a vzadu. Síťovina na zadním dílu pro vyšší 
prodyšnost a pohodlí. Zip vpředu po celé délce, 
anatomický design pro dokonale padnoucí střih.

• Zip vpředu
• Zadní díl ze síťoviny
• Velká praktická kapsa vzadu
• Velké reflexní díly

Složení materiálu: 
100 % Polyester

Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL   

11231 Reflexní vesta Flash, Unisex
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Swix Vistech je inovativní koncept vyvinutý pro
situace, kdy je vyžadována vysoká viditelnost.
Veškeré produkty řady Vistech odpovídají normám
dle evropských standardů EN1150, zaručují optimální 
viditelnost jak za denního světla, tak ve tmě. Spodní 
prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro aktivní sportovce 
s vysokými nároky na výkonnost a pohodlí.

• Výrobek s certifikací CE odpovídající nejpřísnějším
 normám EN1150
•  Maximální prodyšnost
•  Superstrečové do 4 směrů
•  Ultralehký materiál
•  Bezešvé podpaží
•  Úprava proti zápachu
•  Technologie předcházející žmolkování
•  ”X fit”

Složení materiálu: 
100 % polyester

Velikosti: XS, S, M, L, XL   

40466 Triko Vistech RaceX, dámské

96100
Bright Fuchsia

Vistech
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Socks

Bunda Versatile pro juniory

Junioři
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Junioři

Juniorská verze kalhot oblíbených špičkovými
atlety obzvlášť na tréninky v létě! Super strečové,
vysoce kvalitní elastické kalhoty vhodné na jízdu na
kolečkových lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké
a pohodlné na nošení s anatomickým střihem.

• Aerodynamický a přesně padnoucí střih
• Stylové švy
• Nastavitelný elastický pas

Složení materiálu:  
80% polyamid, 20% elastan

Velikosti: 116/6 LET, 128/8 LET, 140/10 LET, 
152/12 LET, 164/14 LET   

32172 Elastické kraťasy O2, juniorské

10074
Black/ Black

10074
Black/ Black

Juniorská verze kalhot oblíbených špičkovými
atlety obzvlášť na tréninky v létě! Super strečové,
vysoce kvalitní elastické kalhoty vhodné na jízdu na
kolečkových lyžích, běh atd. Neuvěřitelně měkké
a pohodlné na nošení s anatomickým střihem.

•   Aerodynamický a přesně padnoucí střih
•  Stylové švy
•  Nastavitelný elastický pas

Složení materiálu:  
80% polyamid, 20% elastan

Velikosti: 116/6 LET, 128/8 LET, 140/10 LET, 
152/12 LET, 164/14 LET   

32162 Elastické kalhoty O2, juniorské

Vysoce viditelná ve tmě! Praktická vysoce viditelná
žlutě reflexní vesta Swix pro použití jak na lyžích,
tak mimo stopu/trať. Velké reflexní pásky a logo
vpředu a vzadu. Síťovina na zádech pro větší 
prodyšnost a pohodlí. Velká praktická kapsa 
vzadu. Zip vpředu po celé délce a tvarovaný dobře 
padnoucí střih.

• Zip vpředu
• Síťovina na zádech
• Velká, praktická kapsa vzadu
• Velké reflexní panely

Složení materiálu: 
100 % Polyester

Velikosti: 116/6 LET, 128/8 LET, 140/10 LET, 
152/12 LET, 164/14 LET.   

11232 Reflexní vesta Flash, juniorská

50000 
Cold Blue/

Mykonos Blue
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Junioři

Spodní prádlo Swix Race X bylo vyvinuto pro
aktivní sportovce s vysokými nároky na výkonnost
a pohodlí.

• Maximální prodyšnost
•  Superstrečové do 4 směrů
•  Ultralehký materiál
•  Bezešvé podpaží
•  Úprava proti zápachu
•  Technologie předcházející žmolkování
•  ”X fit”

Složení materiálu: 
100 % Polyester

Velikosti: 116/6 LET, 128/8 LET, 140/10 LET, 
152/12 LET, 164/14 LET   

40452 Triko RaceX, juniorské

00009 
 Bright White/
Bright Fuchsia

00010
Bright White/

Logo

Dětské body Swix RaceX Babybody bylo navrženo
pro budoucí šampiony!

•  Body je vyrobeno ze stejných materiálů jako
 ostatní produkty kolekce RaceX
•  Měkké body s praktickými detaily pro snadné
 oblékání a výměnu plenky.

Složení materiálu: 
100% polyester

Velikosti: 56, 62, 68, 74, 80   

40413 Body RaceX, dětské

00009
Bright White/ 
Bright Fuchsia

00007
Bright White/

Pohodlné tréninkové triko vhodné pro jakékoliv 
sportovní aktivity venku v přírodě nebo v tělocvičně. 
Složení materiálu: 
100 % Polyester
Velikosti: 116/6 LET, 128/8 LET, 140/10 LET, 
152/12 LET, 164/14 LET   

40262 Triko Excite, juniorské

10000 
Black

Potisk: 00000 
Bright White

50500 
Blazing Yellow
Potisk: 12100 

Cold Grey
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Junior

Hardgoods
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Trekking
Řada Swix Sonic Treking je ucelená kolekce holí určených 
speciálně pro letní aktivity jako je treking, turistika, 
trail running nebo ultra trail a nordic walking ve všech 
výkonnostních kategoriích.

Řada Swix Sonic Treking představuje novou inovativní 
technologii s vysoce funkčními prvky jako jsou unikátní 
aretační systém Swix Sonic, Comfort conection systém nebo 
systém snadno vyměnitelných talířků. Zkrátka žádný detail 
nebyl zanedbán, a proto vám Swix přináší technologii, která 
předčí vaše očekávání.

Vyberte si i vy z nabídky holí Swix tu, která odpovídá vašim 
představám a získejte tak spolehlivého společníka pro vaše 
budoucí dobrodružství v přírodě.
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1. & 2. 4.3.

HOLE SWIX SONIC TREKKING

1. POUTKO COMFORT
Trekingové poutko bylo vyvinuto speci-
álně pro použití v létě, kdy hole držíme 
holýma rukama. Má přezku z velmi 
měkkého materiálu, které umožňuje 
snadné nastavení velikosti při zachování 
maximálního pohodlí. Poutko nemá žádné 
ostré hrany, takže vám neudělá puchýře.

• Síťovina měkká na dotek
• Nastavení velikosti poutka pomocí 
měkké přezky
• Při složení holí slouží poutko také jako 
pásek k jejich sepnutí
• Individuální nastavení poutka

2. MADLO MULTI GRIP S PŘÍRODNÍM 
KORKEM
Jedinečný systém Multi grip zajišťuje po-
hodlný úchop madla a umožňuje několik 
různých způsobů držení hole.  
Zaoblený tvar vrchní části madla poskytu-
je vynikající oporu dlaně při sestupech  
a díky hladkému povrchu bez hrbolků se 
na rukách netvoří puchýře. Přírodní korek 
je příjemný na dotyk a zaručuje dobré 
tření i při vysoké vlhkosti. 

Multi grip, korek
• Opora dlaně při sestupech
• Přírodní korek
• Vynikající tření ve všech podmínkách

3. MADLO MULTIGRIP S PŘÍRODNÍM 
KORKEM A NÁSTAVCEM Z EVA PĚNY
• Prodloužení korkového madla Multigrip 
nástavcem z EVA pěny umožňuje nižší 
úchop madla při výstupu ve strmém 
terénu

4. ARETAČNÍ SYSTÉMSWIX JUST CLICK
Systém Swix Sonic Just Click je velice 
intuitivní systém umožňující uživateli 
odložit hůl z ruky, aniž by musel svléknout 
poutko. Jednoduše stisknete tlačítko a 
poutko vytáhnete. Ideální řešení při krát-
kých pauzách během tůry. Přírodní korek 
je příjemný na dotyk a zaručuje dobré 
tření i při vysoké vlhkosti. Funkční poutko 
Comfort napomáhá zvládnout správnou 
techniku chůze s holemi aniž by bylo 
třeba vynakládat zbytečnou energii navíc 
pro udržení hole na správném místě.

• Přírodní korek
• Rychlý aretační systémJust Click
• Pohodlné poutko
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6. 7.5.

VÝBĚR MATERIÁLŮ PRO TUBUS HOLÍ SWIX SONIC 

5. ARETAČNÍ SYSTÉM SWIX SONIC 
Aretační systém Swix Sonic je sofistikovaný 
a jednoduchý zároveň. Skládá se pouze ze 
3 částí; dvě části z anodizovaného hliníku 
a spojovacího „rukávu“ z nylonu, který drží 
dvě části u sebe. Aretační systém je „samo 
nastavitelný“ – pokaždé, když dotáhnete 
zámek po určité době používání není třeba 
dalšího upravování. Pokaždé, kdy hůl zafixu-
jete v určitém místě, zůstane tak nastavená 
a není třeba ji zvlášť silou dotahovat. 

Systém vyžaduje minimální údržbu a lze 
jej kompletně rozložit na jednotlivé části 
bez potřeby jakéhokoli nářadí. Montáž je 
intuitivní a zabere pár sekund, i když budete 
zrovna venku na tůře. Umístění upínacího 
mechanismu je zvoleno tak, aby sloužil jako 
záchytný bod pro druhou ruku při pohybu ve 
velmi strmém terénu. 

• Žádné nekonečné úpravy a nastavování
• Snadné smontování a rozebrání bez nástrojů
• Systém zabraňující rozpojení – jedinečný 
upínací mechanismus zabraňuje  nechtěnému 
rozpojení horního a spodního dílu.

6. SYSTÉM TALÍŘKŮ FLEXI
Flexi je systém mezi sebou navzájem 
vyměnitelných talířků, který umožňuje 
rychlou výměnu talířku kdekoli a kdykoli 
během tůry. Jednoduše odšroubujete 
stávající talířek a zvolíte ten vhodný pro 
danou situaci. Všechny modely trekkingo-
vých holí se dodávají s originálními talířky 
Trail, které byly navrženy do strmých 
terénů.

• Nízká hmotnost
• Snadná výměna
• Funkce pro strmé stoupání

7. SKLÁDACÍ SYSTÉM COMPACT
Skládací modely trekových holí lze 
všechny složit na 1/3 jejich celkové délky. 
S pomocí suchého zipu na poutku lze slo-
ženou hůl sepnout k sobě a minimalizovat 
její rozměr.

Firma Swix využila svých studií prová-
děných na materiálech používaných pro 
běžecké a sjezdové hole, na jejichž základě 
vyvinula řadu holí Swix Sonic, které jsou
vyrobené z těch nejlepších materiálů.

Karbonová technologie Swix CT1
100% karbonový tubus hole zaručuje 
optimální kombinaci hmotnosti, tuhosti, 
odolnosti a vyvážení. Použity jsou ty nejkva-
litnější dostupné materiály a výrobní
postupy dle vysoce přísných standardů kva-
lity firmy Swix, které již po řadu let platí pro 
celou řadu běžeckých závodních holí Swix.

• Vysoce kvalitní materiály a výrobní 
procesy
• UHM/HM karbonová vlákna
• Optimální kombinace pevnosti a odolnosti
• Saténová povrchová úprava pro ideální tření

Bezešvý hliník Swix 7000
Na slitinu hole byl použitý extrudovaný 
bezešvý hliník tak, aby bylo dosaženo 
těch nejkvalitnějších holí.
• Bezešvý hliník 7000
• ÚpravaT 6
• Saténová povrchová úprava pro ideální 
tření

Bezešvý hliník Swix 6000
Na slitinu hole byl použitý extrudovaný 
bezešvý hliník tak, aby bylo dosaženo 
kvalitních a konzistentních holí.
• Bezešvý hliník 6000
• Tepelná úprava
• Saténová povrchová úprava pro ideální 
tření
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AT101-00 / SWIX SONIC PRO TRAIL CARBON AT102-00 / SWIX SONIC PRO TRAIL

Trekking and Trail running poles

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Swix Pro Trail Carbon je superlehká hůl se 100 %
zaměřením na výkonnost. Klíčovými vlastnostmi
jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost a funkční
komponenty. Ideální hůl na běh terénem a 
treking, kdy jsou nízká hmotnost a kompaktní 
rozměry více než důležité. Ideální na cesty!

Klíčová fakta
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA
• Systém talířků Flexi
• Karbonová technologie Swix CT1

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Hmotnost při délce 120 cm: 335gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 39 cm

Swix Sonic Trail je lehká hliníková hůl se 100 %
zaměřením na výkonnost. Klíčovými vlastnostmi
jsou odolnost, pevnost, tuhost a funkční
komponenty. Ideální hůl na běh terénem  
a treking, kdy jsou nízká hmotnost a kompaktní 
rozměry více než důležité. Ideální na cesty!

Klíčová fakta
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA
• Systém talířků Flexi
• Bezešvý hliník letecké kvality

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Hmotnost při délce 120 cm: 448 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 39 cm
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AT201-00 / SWIX SONIC X-TRAIL CARBON AT202-00 / SWIX SONIC X-TRAIL

Trekking and Trail running poles

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Swix Sonic X Trail Carbon je superlehká hůl 
se 100% zaměřením na výkonnost. Klíčovými 
vlastnostmi jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost 
a funkční komponenty. Jedinečný aretační systém 
Swix umožňuje úpravu délky hole v rozsahu 20 
cm. Ideální hůl na široký záběr aktivit od běhu 
terénem a treking po dlouhé výpravy, kdy jsou 
nízká hmotnost a kompaktní rozměry více než 
důležité. Ideální na cesty!

Klíčová fakta
• Aretační systém Swix Sonic
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA
• Karbonová technologie Swix CT1
• Systém talířků Flexi
• Swix Just click

Možná nastavení délky: 
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm

Hmotnost při délce  110-130 cm: 378 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 39 cm

Swix Sonic X Trail je lehká hliníková hůl vyvinutá
s ohledem na výkonnost a odolnost. Klíčovými
vlastnostmi jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost
a funkční komponenty. Jedinečný aretační systém 
Swix Sonic umožňuje úpravu délky hole v rozsahu 
20 cm.  Ideální hůl na široký záběr aktivit od běhu 
terénem a treking po dlouhé výpravy, kdy jsou
nízká hmotnost a kompaktní rozměry více než
důležité. Ideální na cesty!

Klíčová fakta
• Aretační systém Swix Sonic
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA
• Bezešvý hliník Swix letecké kvality
• Karbonová technologie Swix CT1
• Systém talířků Flexi
• Swix Just click

Možná nastavení délky: 
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm

Hmotnost při délce 110-130 cm: 490 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 39 cm
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AT10U-00 / SwIX SONIC ULTRA TRAIL 

Trekking and Trail running poles

NOVÉ

Madlo: RDTPCGWC
Poutko: RDCGS
Talířek: RDHH922

Swix Sonic Ultra Trail je extrémně lehká karbonová 
hůl určená pro trailrunning a všechny tréninkové 
aktivity, kde je hmotnost a špičková kvalita vyba-
vení nezbytností.
Hůl je vybavena tvrzeným hrotem, gumovou 
botičkou na asfalt, poutkem Swix Just Click a kor-
kovým madlem pro pohodlný úchop bez puchýřů. 
Swix Just Click umožňuje během vteřiny uvolnit 
ruku bez nutnosti rozepínání poutka, což oceníte 
během krátkých zastávek při tréninku nebo občer-
stvování při závodě. 

Klíčová fakta
• 100% karbonová technologie Swix CT1 UHM/HM
• Tvrzený hrot Just Go Sport 
• Swix Just click

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm..

Hmotnost při délce 120 cm:  280 gramů/pár
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AT301-00 / SwIX SONIC MOUNTAIN PRO AT302-00 / SwIX SONIC MOUNTAIN

Trekking and Trail running poles

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Swix Sonic Mountain Pro je lehká 3 dílná hůl ze
100% karbonu. Aretační systém Swix Sonic 
zaručuje spolehlivou fixaci jednotlivých částí hole 
pokaždé, když nastavíte požadovanou délku. 
Dodává se s korkovým madlem Multi grip  
a pohodlným poutkem.

Klíčová fakta
• Aretační systém Swix Sonic
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip
• Karbonová technologie Swix CT1
• Systém talířků Flexi

Možná nastavení délky: 
52-130 cm, 56-140 cm

Hmotnost: 360 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 56 cm

Swix Sonic Mountain Pro je lehká 3 dílná hliníková
hůl. Aretační systém Swix Sonic zaručuje
spolehlivou fixaci jednotlivých částí hole pokaždé,
když nastavíte požadovanou délku. Dodává se
s korkovým madlem Multi grip a pohodlným
poutkem.

Klíčová fakta
• Aretační systém Swix Sonic
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip
• Bezešvý hliník Swix letecké kvality
• Systém talířků Flexi

Možná nastavení délky:  
52-130 cm, 56-140 cm

Hmotnost: 462 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 56 cm
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AT411-00 / SwIX SONIC ADVANCED TOURER AT421-00 / SwIX SONIC TOURER

Trekking and Trail running poles

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Poutko: RDSTRS/M, M/L, L/XL
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Swix Sonic Advanced Tourer je vysoce výkonná
hliníková hůl s tradičním aretačním systémem 
flick lock. Je vybavena madlem s prodyšnou EVA 
pěnou, extra nástavcem z EVA pěny umožňujícím 
nižší úchop madla při výstupu ve strmém terénu
a měkkým poutkem.

Klíčová fakta
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality
• Systém talířků Flexi
• Aretační systém flick lock

Možná nastavení délky: 
64 cm - 135 cm

Hmotnost při délce 120 cm: 504 gramů/pár

Swix Sonic Tourer je hliníková hůl s tradičním
aretačním systémem flick lock. Je vybavena
madlem s prodyšnou EVA pěnou, extra 
nástavcem z EVA pěny umožňujícím nižší úchop 
madla při výstupu ve strmém terénu a měkkým 
poutkem.

Klíčová fakta
• Bezešvý hliník Swix 6000
• Systém talířků Flexi
• Aretační systém flick lock

Možná nastavení délky: 
64 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Hmotnost při délce 120 cm: 514 gramů/pár
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NW101-00 / SwIX SONIC NORDIC wALKING CARBON NW102-00 / SwIX SONIC NORDIC wALKING

nordic Walking poles

Madlo: RDTPCGWC
Poutko: RDCGS
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Madlo: RDTPCGWC
Poutko: RDCGS
Bodec: RDHH059
Talířek: RDTRTB

Zcela nová hůl na Nordic walking z vysoce 
výkonného lehkého kompozitového materiálu pro 
snadné skladování na cestách. Dodává se  
s madlem Swix Just click s přírodním korkem na 
úchopové části pro optimální pohodlí a „hřejivý“ 
pocit při držení hole. Systém Swix Just Click umož-
ňuje „odložit“ hůl z ruky, aniž byste museli svlék-
nout poutko. Ideální řešení při krátkých pauzách 
během tůry. Hůl je vybavena novým systémem 
talířků Flexi s tvrdým kovovým hrotem a pryžovým 
nástavcem Swix pro asfaltové povrchy.
Vynikající hůl na Nordic Walking a běh různorodým 
terénem. Ideální společník na cesty!

Klíčová fakta
• Skládací systém Compact
• Karbonová technologie Swix CT1
• Systém talířků Flexi
• Swix Just Click

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Hmotnost při délce 120 cm: 358 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 42 cm

Skládací hůl na Nordic Walking z vysoce výkonného
lehkého hliníku pro snadné skladování na cestách. 
Dodává se s madlem Swix Just click s přírodním 
korkem na úchopové části pro optimální pohodlí 
a „hřejivý“ pocit při držení hole. Systém Swix Just 
Click umožňuje „odložit“ hůl z ruky, aniž byste 
museli svléknout poutko. Hůl je vybavena novým 
systémem talířků Flexi s tvrdým kovovým hrotem a 
pryžovým nástavcem Swix pro asfaltové povrchy.
Odolná hůl na Nordic Walking a běh různorodým
terénem. Ideální společník na cesty!

Klíčová fakta
• Skládací systém Compact
• Systém Comfort Connection
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA
• Bezešvý hliník Swix letecké kvality
• Systém talířků Flexi

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Hmotnost při délce 120 cm: 448 gramů/pár

Délka ve složeném stavu: 39 cm



32 Swix Katalog Hardgoods 2017

NW200-00 / CT2 BLACK, T&G, JUST CLICK NW310-00 / CT3-PCU-JUST CLICK-TwIST&GO

nordic Walking poles

Madlo: RDCGNC
Poutko: RDCG2 (S, M, L, XL)
Talířek: RDHH925

Madlo: RDCGWUC
Poutko: RDCG2 (S, M, L, XL)
Talířek: RDHH925

Vysoce výkonná kompozitová hůl na Nordic 
walking s nízkou hmotností. Dodává se s rukojetí 
Swix Just click s přírodním korkem v místě úchopu 
pro optimální pohodlí a pocit tepla. Systém Swix 
Just Click umožňuje „pustit“ rukojeť hole z ruky 
bez snímání poutka, což se perfektně hodí při 
krátkých zastávkách během výkonu.
Systém Swix Twist & Go umožňuje snadnou 
výměnu tvrdého kovového hrotu za gumový a 
rychle se tak přizpůsobit změnám povrchu trasy. 
Odpadá tak nutnost mít kapsy plné náhradních 
hrotů a nástavců. Vše je již na jednom bodci.

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm.

Doporučené použití: 
Ideální hůl na Nordic Walking ve stopách, 
nezpevněných cestách, štěrku, asfaltu a na 
zamrzlém povrchu.

Výkonná kompozitová hůl na Nordic Walking. 
Dodává se s rukojetí Swix Just click s korkem 
plněným uretanem v místě úchopu pro vyšší 
pohodlí a odolnost. Systém Swix Just Click 
umožňuje „pustit“ rukojeť hole z ruky bez snímání 
poutka, což se perfektně hodí při krátkých 
zastávkách během výkonu. Systém Swix Twist & 
Go umožňuje snadnou výměnu tvrdého kovového 
hrotu za gumový a rychle se tak přizpůsobit 
změnám povrchu trasy. Odpadá tak nutnost mít 
kapsy plné náhradních hrotů a nástavců. Vše je již 
na jednom bodci.

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm..

Doporučené použití: 
Ideální hůl na Nordic Walking ve stopách, 
nezpevněných cestách, štěrku, asfaltu a na 
zamrzlém povrchu.
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NW410-00 /CT4 –PCU JUST CLICK, JUSTGOSPORT

nordic Walking poles

Madlo: RDCGWUC
Poutko: RDCG2 (S, M, L, XL)
Talířek: RDHH922

Kompozitová hůl na Nordic walking. Dodává se
s rukojetí PC a nově vyvinutým poutkem Swix
X-fit. Poutko je vyrobeno z měkkého neoprénu se
zesílenou podšívkou z nylonové síťoviny na vnější
straně pro vyšší pohodlí a efektivní přenos  
energie. Zapínání na suchý zip umožňuje snadné 
oblékání a svlékání poutka. Hůl je vybavena 
tvrdým kovovým hrotem just go sport a lehkým 
gumovým hrotem Swix Pace Light na asfaltový 
povrch.

Délky: 
100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm..

Doporučené použití: 
Ideální hůl na Nordic Walking ve stopách, 
nezpevněných cestách, štěrku, asfaltu a na 
zamrzlém povrchu.

NOVÉ
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P R O S K I  T E C H N O L O G y

Více jak 25 let zkušeností s výrobou kolečkových lyží 
nás dovedlo až k těmto lyžím s technologií PROSKI. 

Při vývoji úzce spolupracujeme s lyžaři a několik 
předních světových lyžařů je používá.
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RSCR1 / SwIX CLASSIC ROADLINE C1 RSCR2 / SwIX CLASSIC ROADLINE C2 RSCR3 / SwIX CLASSIC ROADLINE C3

PŘEDMONTOVANÁ 
DESKA NIS NNN

REFLEXNí PRVKy PRO 
BEZPEČNÝ POHyB VE TMĚ

VySOCE ODOLNÁ 
KOLEČKA

Swix Classic Roadline C1 je rychlá, 
skvělá, všestranná lyže s malým 
odporem koleček vhodná pro široké 
spektrum lyžařů – od rekreačních až 
po elitní.

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro začátečníky
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky 

Swix Classic Roadline C1 je rychlá, 
skvělá, všestranná lyže se středním 
odporem koleček vhodná pro široké 
spektrum lyžařů – od rekreačních až 
po elitní.

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře 
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky 

Swix Classic Roadline C3 je perfektní 
lyže pro elitní lyžaře a závodníky. 
Vysoký odpor koleček je vhodný pro 
zdatné lyžaře zaměřené na silový 
trénink. 

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro elitní lyžaře
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky 

ŘADA SWIX CLASSIC ROADLINE

Jedna z nejpopulárnějších 
kolečkových lyží na trhu na trénink 
klasického lyžování. Měkká a sta-
bilní lyže i na nekvalitním povrchu 
terénu. K dostání ve 3 variantách.

Dodává se s deskou Rottefella NIS 
a přípravou pro SNS. Design s re-
flexními prvky pro lepší viditelnost 
a vyšší bezpečnost při pohybu na 
silnici.

Rozměry
Délka: 790 mm 
Hmotnost: 2.0 kg
Průměr koleček: 67 mm
Šířka koleček: 50 mm
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RSCF1 / SwIX FLEX C1 CLASSIC RSCF2 / SwIX FLEX C2 CLASSIC RSCF3 / SwIX FLEX C3 CLASSIC

RSCV2 / SwIX VARIO ROADLINE C2

Typ lyže s označením C1 je vybaven 
kolečky s malým valivým odporem. 
Vhodné pro široké spektrum 
uživatelů od rekreačních po elitní 
lyžaře. 

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře 
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Typ lyže s označením C2 je vybaven 
kolečky se středním valivým 
odporem. Vhodné pro většinu 
uživatelů. 

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře  
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Typ lyže s označením C3 je vybaven 
kolečky s vysokým valivým odporem. 
Vhodné pro zdatné lyžaře zaměřené 
na silový trénink.

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro elitní lyžaře 
• Vysoká stabilita
• Deska NIS
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Swix Flex Classic je inovatiní 
kolečková lyže na trénink klasického 
lyžování. Konstrukce lyže poskytuje 
unikátní zpětnou vazbu při jízdě  
a dává podobný pocit jako při jízdě 
po sněhu. Stabilní a nastavitelné 
šasi podle zdatnosti a potřeb lyžaře. 
K dispozici ve třech rychlostních 
kategoriích.

Dodává se s deskou Rottefella NIS  
a přípravou pro SNS. Design  
s reflexními prvky pro lepší viditel-
nost a vyšší bezpečnost při pohybu 
na silnici.

Rozměry
Délka: 790 mm 
Hmotnost: 2.0 kg
Průměr koleček: 67 mm
Šířka koleček: 50 mm

Swix Vario Roadline C2 je jedna z 
nejpropracovanějších kolečkových 
lyží na trhu na trénink klasického 
lyžování. Měkká a stabilní i na nekval-
itním povrchu terénu. Swix Vario 
Roadline C2 je lyže s nastavitelným 
valivým odporem.

Klíčová fakta
• Určeny na klasickou techniku
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře 
• Vysoká stabilita

Rozměry
Délka: 790 mm 
Hmotnost: 2.3 kg
Průměr koleček: 67 mm
Šířka koleček: 50 mm

SPECIÁLNÍ KOLEČKOVÉ LYŽE URČENÉ PRO KLASICKOU TECHNIKU.

ŘADA SWIX FLEX CLASSIC
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RSSS5 / SwIX SKATE S5E RSSS1 / SwIX SKATE S1E

ŘADA SWIX SKATE ROLLER

Swix Skate S5E jsou lyže se středním 
odporem koleček, vhodné pro široké 
spektrum uživatelů od rekreačních 
po elitní lyžaře.

Klíčová fakta
• Určeny na bruslení
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře  
• Vysoká stabilita
• Deska NIS 
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Swix Skate S1E jsou rychlé lyže s 
nízkým odporem koleček. Perfektní 
pro elitní lyžaře a závodníky.

Klíčová fakta
• Určeny na bruslení
• Použití na asfaltu
• Vhodné pro rekreační i elitní 

lyžaře  
• Vysoká stabilita
• Deska NIS 
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Vysoce stabilní kolečkové lyže 
na bruslení, dodávané s deskou 
Rottefella NIS a šasi též pro SNS. 
Design s reflexními prvky pro 
perfektní viditelnost ve tmě a 
bezpečný pohyb po silnici.

Rozměry
Délka: 535 mm 
Hmotnost: 1.3 kg
Průměr koleček: 100 mm
Šířka koleček: 23 mm

RSSS5PRO / SwIX SKATE S5 PRO

NOVÉ

S5 Pro jsou zcela nové skate 
kolečkové lyže. Ve srovnání  
s modelem S5 jsou S5 Pro delší 
a jsou vybaveny blatníky. Swix 
S5 Pro je špičková skate lyže  s 
kolečky se středním valivý odporem 
určeným pro širokou škálu lyžařů od 
rekreačních, až po profesionální.

Klíčová fakta
• Určeny na bruslení 
• Použití na asfaltu 
• Jak pro rekreační, tak pro elitní 

lyžaře
• Vysoká stabilita 
• NIS deska 
• Šasi předvrtaná též pro SNS 
• Reflexní prvky 
• Blatníky 
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RSSS7 / SwIX SKATE S7 ROOKIE

ŘADA SWIX JR. SKATE ROLLER

Kolečkové lyže S7 Rookie jsou dobré 
kolečkové lyže určené především pro
lyžaře Juniory, vážící méně než 70 kg. Lyže 
má malý valivý odpor a je lehká. Dodává se s 
NIS deskou. Šasi uzpůsobené taktéž pro SNS.

 

Klíčová fakta
• Lehká lyže pro juniory
• Použití na asfaltu
• Určena mladým lyžařům vážícím méně 

než 70 kg
• Vysoká stabilita
• NIS deska
• Šasi též pro SNS
• Reflexní prvky

Rozměry
Délka: 531 mm 
Hmotnost: 1.0 kg
Průměr koleček: 78 mm
Šířka koleček: 23 mm
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RDTPLWMC1 / Mountain 3 dílná hůl - dolní díl z karbonu
RDTPMTMC1 / Mountain 3 dílná hůl - střední díl z karbonu
RDTPUTMC1 / Mountain 3 dílná hůl - horní díl z karbonu

RDTPLWMA1 / Mountain 3 dílná hůl - dolní díl z hliníku
RDTPMTMA1 / Mountain 3 dílná hůl - střední díl z hliníku
RDTPUTMA1 / Mountain 3 dílná hůl - horní díl z hliníku

RDTPUTXC1 / X-trail horní díl z karbonu
RDTPLWXC1 / X-trail dolní díl z karbonu

RDTPUTXA1 / X-trail horní díl z hliníku
RDTPLWXA1 / X-trail dolní díl z hliníku

RDTPLWSS / Swix Supersonic spodní díl, bodec
RDTPUTSS / Swix Supersonic horní díl, madlo

RDTRTB RDHH059
Talířek trail Bodec, trekking

RDSTTRS/M RDSTTRM/L RDSTTRL/XL
Poutko Comfort Trekking S/M Poutko Comfort Trekking M/L Poutko Comfort Trekking L/XL

Gumový nástavec na hrot NW Sport
Pace Light

Gumový nástavec na hrot Pace light Pryžový nástavec Swix Sonic treking

RDCG2S

RDNWCA1 

RDNWRKS 

RDCG2M

RDNWKCS 

RDNWRK RDNWKR

RDCG2L

RDNWJGS 

RDCG2XL
Poutko Comf 2,just click, malé Poutko Comf 2, just click, střední Poutko Comf 2, just click, velké Poutko Comf 2, just click,  extra velké

Twist&Go víceúčelový bodec - malý Gumový nástavec na Twist & Go, malý Talířek NW Sport. s integrovaným 
hrotem

3 ks: Horní díl Střední díl Dolní díl 2 ks: Horní díl Dolní díl

NÁHRADNÍ DÍLY PRO HOLE SONIC TREKKING

NÁHRADNÍ DÍLY PRO NORDIC WALKING

NOK  49,-

NOK  249,-

NOK  99,-

NOK  249,- NOK  249,-
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C1-5 C2-5 C3-5

C1-6 C2-6 C3-6

R-SORT-C

RDRS10

Kolečka typ C1 racing, komplet, přední 
osa - měkká, rychlá.

Kolečka typ C2, kuličková ložiska, přední 
osa, Střední odpor koleček.

Kolečka typ C3, kuličková ložiska,přední 
osa. Vysoký odpor koleček.

Kolečka typ C1 racing, komplet se zadní 
osou - měkká, rychlá.

Kolečka typ C2,ráčna, zadní osa.
Střední odpor koleček.

Kolečka typ C3, kuičková ložiska, ráčna, 
osa. Vysoký odpor koleček.

S1-5 S5-5 S7-5 R-SORT-S

RDPCLCW

Kolečka na bruslení typ S1, pryž, 
komplet. Kompletní kolečka na lyže S1E 
na bruslení s osou a kuličkovými ložisky. 
Měkká pryž pro nízký odpor koleček.

Kolečka na bruslení typ S5, pryž, 
komplet. Kompletní kolečka na lyže S5E 
na bruslení s osou a kuličkovými ložisky. 
Střední odpor koleček.

Kolečka na bruslení typ S7, polyuretan, 
komplet. Kompletní uretanová kolečka 
s osou a kuličkovými ložisky na lyže 
Rookie S7 pro juniory. 

RDHH925 RDHH922
Bodec TBS, Carbon roller Bodec  2011, 10 mm

RDTBSPRO
TBS PRO, Paw, Claw a Roller

RDPF2S RDPF2M

RDBCPM

RDPF2L

RDBCPL

RDPF2XL
Poutko Pro Fit 2, malé Poutko Pro Fit 2, střední Poutko Pro Fit 2, velké Poutko Pro Fit 2, extra velké

RDBCPS RDBCPXL
Poutko  Swix X-Fit, malé Poutko Swix X-Fit, střední Poutko Swix X-Fit, velké Poutko Swix X-Fit, extra velké

NÁHRADNÍ DÍLY NA KOLEČKOVÉ LYŽE
KOMPLETNÍ PŘEDNÍ KOLEČKA PRO LYŽE NA KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

KOMPLETNÍ ZADNÍ KOLEČKA PRO LYŽE NA KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Univerzální sada na opravu všech 
klasických kolečkových lyží.

Blatníky ke klasickým 
kolečkovým lyžím, 4 ks

KOMPLETNÍ KOLEČKA S OSOU A KULIČKOVÝMI LOŽISKY PRO LYŽE NA BRUSLENÍ

Univerzální sada na opravu skate 
kolečkových lyží. 

Zarážka poutka na madla PC, 
bílá

NÁHRADNÍ DÍLY K HOLÍM NA KOLEČKOVÉ LYŽE
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Obaly a batohy
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RE033 / PÁS NA NÁPOJ HIGH VIZ - REFLEXNí

NNT20 / BATOH HIGH VIZ RACE X - REFLEXNí

RE002 / PÁS NA NÁPOJ

R0289 / OBAL NA KOLEČKOVÉ LyŽE

Velké reflexní panely na bocích a vpředu. Zcela izolovaný pás na 1 litr 
nápoje ochrní obsah před zmrznutím či vychladnutím. Oddělená kapsa 
na zip na horní části pro více úložného prostoru. Vyztužená vnitřní 
elastická kapsa pro uložení telefonu nebo mp3. Jmenovka na vnější 
straně pro snadnou identifikaci.

Ultralehký batoh High Visibility Race X. Velké reflexní panely podél 
boků a vpředu. Hlavní úložný prostor má vyztuženou kapsu pro lepší 
izolaci a ochranu obsahu. Pojme H20 vak nebo tablet. Vyztužené a 
prodyšné ramenní popruhy s nastavitelným stahovacím páskem. 
Popruhy mají kapsy jak na občerstvení tak telefon či mp3. Rychle 
rozepínací pás přes hrudník. Popruh v pase z neoprenu pro lepší oporu. 
Tvarovaná záda potažená síťovinou pro lepší oporu a prodyšnost. 
Skryté popruhy a pláštěnka.

Izolovaný pás na nápoj včetně 0,5 L lahve Swix. Kapsa ze 
síťoviny na zip s reflexním proužkem. Vyztužený zadní díl ze 
síťoviny pro lepší prodyšnost, popruh s přezkou.

Praktický obal pro bezpečný převoz klasických i skate 
kolečkových lyží z odolného PVC materiálu s dvěma kapsami 
na náhradní díly, ramenním popruhem a stahovacím 
páskem.

OBALY  A BATOHY SWIX
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