
Reklamní textil a oblečení  
pro volný čas



úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

„Tričko z česané bavlny, materiál je hladký 
a příjemný na dotek. Kulatý průkrčník s nízkým patentem, 
který obsahuje elastan pro lepší tvarovou stálost. Zesílené 
švy na ramenou a průkrčníku, tištěná etiketa.“
„Combed cotton assures a pleasant touch and smoothness 
of the jersey.Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape.Reinforced shoulder and neckline 
seams, printed label.“

„Tričko z česané bavlny ve vyšší gramáži vhodné zejména 
pro výšivku a kvalitní potisk. Kulatý průkrčník s nízkým 
patentem, který obsahuje elastan pro lepší tvarovou stálost. 
Zesílené švy na ramenou a průkrčníku, tkaná etiketa.“
„High GSM combed cotton T-shirt suitable for embroidery and 
high quality printing. Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape. Reinforced shoulder and neckline seams, 
woven label.“

Barevnost / Colours:

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
XXS (vel.130), XS (vel.150)

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

„Tričko z česané bavlny, materiál je hladký a příjemný na 
dotek. Kulatý průkrčník s nízkým patentem, který obsahuje 
elastan pro lepší tvarovou stálost. Zesílené švy na 
ramenou a průkrčníku, tištěná etiketa.“
„Combed cotton assures a pleasant touch and smoothness 
of the jersey.Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape.Reinforced shoulder and neckline 
seams, printed label.“

Triko 160 Triko 190 Dětské triko 160 

WHITE BLACK       DARK GREY MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY         RED

BURGUNDY CHOCOLATE   GREEN  MIDDLE GREEN       

LIMET YELLOW ORANGE      OLIVE 

Barevnost / Colours: Barevnost / Colours:

WHITE BLACK       MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY        

RED           BURGUNDY    GREEN   MIDDLE GREEN       

YELLOW ORANGE      OLIVE 

WHITE BLACK       DARK GREY MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY         RED

BURGUNDY CHOCOLATE   GREEN  MIDDLE GREEN       

LIMET YELLOW ORANGE      OLIVE 



Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL 

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

„Velmi dobrá kvalita materiálu i šití, boční švy,  dvojité šití 
na ramenou, „V“ výstřih, tkaná etiketa.“
„V-neck“ t-shirt with side seams, reinforcing tape at 
shoulders, woven label.“

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, dvojité šití 
na ramenou,  „V“ výstřih, tkaná etiketa s označením 
Premium.“
„V-neck“ t-shirt  of high quality with side seams, 
reinforcing tape at neck, woven Premium label.“

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

„Velmi dobrá kvalita šití i materiálu, boční švy, 
tištěná etiketa.“
„Round neck sleeveless t-shirt with side seams,  
satin label.“

WHITE BLACK ZINC ROYAL 

NAVY OLIVE

Barevnost / Colours:

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Triko véčko 160 Triko véčko 190 Pánské triko bez rukávů 160 

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton

WHITE BLACK ROYAL       NAVY 

Barevnost / Colours:

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK ROYAL       NAVY 



DámsKá triKa 
a polokošile



úplet pigue / pigue knit
100 % bavlna / 100 % cotton
220 g/m2 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
155 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL. XXL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

plus        dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes from 3 years up are available

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
5 pieces in bag, 100 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Dámské triko Roly 
Jamaica 6627

Dámská polokošile Roly
Estrella woman 6619

úplet pique / pique knit
65 % polyester, 35 % bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
175 g/m2 

Dámská polokošile 
pique 175

„Dámská přiléhavá polokošile se zapínáním na tři knof-
líčky. Límec a olemování rukávů v žebrovanému úpletu, 
zpevněné skryté švy na průkrčníku, boční rozparky.“
„Fitted ladies poloshirt, three buttons placket. Rib collar 
and sleeve cuffs, reinforced neckline seams, side slits at 
bottom.“

„Vypasované dámské triko s elastickým dvojitým 
průkrčníkem v žebrovaném úpletu 1x1. Zpevněné 
skryté švy na průkrčníku a na ramenou, boční švy.“
„Fitted ladies short sleeve t-shirt .Elastic rib 1x1 
round neck. Reinforced neckline and shoulder seams, 
side seams.“

„Dámská vypasovaná polokošile, špičková kvalita šití 
i materiálu, boční švy s rozparky, zapínání na 4 knofl íčky 
v barvě polokošile, rukávy zakončené manžetou, rovný 
dolní okraj, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar and sleeve cuffs, placked with 4-tone-to-
tone buttons, reinforcing tape at neck and shoulders, fi tted 
cut, straight bottom with side slits, twin needle stitching at 
shoulders and bottom, woven label.“

WHITE BLACK ROYAL       SKY BLUE

NAVY RED GREEN 

Barevnost / Colours:Barevnost / Colours:

01 02 03 58 31 60

57 71 78 48 10 12

05 55 83 56

Barevnost / Colours:

01 02 03 31 60 78

48 71 12 05 91 55

70 54 114 66 67

„Vypasované dámské triko s elastickým dvojitým 
průkrčníkem v žebrovaném úpletu 1x1. Zpevněné 

155 g/m2

100 % bavlna / 100 % cotton

„Dámská přiléhavá polokošile se zapínáním na tři knof-
líčky. Límec a olemování rukávů v žebrovanému úpletu, 

220 g/m



PoloKošile



Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
Velikost XXXL dostupná v barvách black, navy, red, royal, melange, white. 
Size XXXL available in colors black, navy, red, royal, melange, white.

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
packaged separately, 5 pieces in bag,
50 pieces in carton

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK MELANGE ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY 

RED BURGUNDY    GREEN MIDDLE GREEN 

YELLOW ORANGE OLIVE YELLOW ORANGE OLIVE CHOCOLATE DARK GREY

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
packaged separately, 5 pieces in bag,
50 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Polo hladká 190 Polo pique 175 Polo pique Roly
Estrella man 6615úplet jersey / jersey knit

100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, vnitřní šev 
límce krytý lemovkou, zapínání na tři knofl íčky 
v barvě polokošile, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar, placket with 3 tone-to-tone buttons, 
reinforcing tape at neck and shoulders, side seams, 
straight bottom, twin needle stitching at shoulders, sleeves 
and bottom, woven label.“

úplet pique / pique knit
65 % polyester, 35 % bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
175 g/m2 

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, vnitřní šev 
límce krytý lemovkou, zapínání na tři knofl íčky v barvě 
polokošile, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar, placket with 3 tone-to-tone buttons, 
reinforcing tape at neck and shoulders, side seams, 
straight bottom, twin needle stitching at shoulders, sleeves 
and bottom, woven label.“

úplet pique / pique knit
100 % bavlna / 100 % cotton
220 g/m2 

„Vysoce kvalitní pánská polokošile s límcem a olemováním
rukávů v žebrovaném úpletu. Zpevněné skryté švy na 
průkrčníku a na ramenou, boční rozparky.“
„High quality mens poloshirt, rib collar and sleeve 
cuffs,three button placket. reinforced neckline and shoulder 
seams, side slits at bottom.“

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK MELANGE ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY 

RED BURGUNDY    GREEN MIDDLE GREEN 

Barevnost / Colours:

01 02 03 58 31 60

57 71 78 48 10 12

05 55 69 15 83 56

100 % bavlna / 100 % cotton
220 g/m2

„Vysoce kvalitní pánská polokošile s límcem a olemováním

220 g/m



MiKiny a pánsKá triKa 
    s dlouhým ruKávem



úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 in pieces carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
165 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL 

plus        dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes from 3 years up are available
V nabídce také dámská varianta POINTER WOMAN 1207
Ladies model also available POINTER WOMAN 1207

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

„Velmi dobrá kvalita šití i materiálu, boční švy, nový typ 
průkrčníku, dvojité prošití výstřihu, rukávů 
a dolního okraje, tkaná etiketa.“
„Round neck t-shirt with side seams, new type of neckline, 
twin needle stitching at neckline, reinforcing tape at neck 
and shoulders, woven label.“

„Pánské triko s dlouhými rukávy a s čtyřvrstvým 
průkrčníkem. Manžety rukávů v žebrovaném elastickém 
úpletu 1x1. Zpevněné skryté švy na průkrčníku a na 
ramenou, boční švy.“
„Mens long sleeve t-shirt, four layer neckline.Elastic rib 
1x1 sleeve cuffs, reinforced neckline and shoulder seams, 
side seams.“

úplet jersey / jersey knit
65 % polyester, 35% bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
280 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL 

plus        dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes from 3 years up are available
Velikost XXX dostupná v barvách 01, 58, 55, 02, 60, 05, 56
Size XXXL available in colors 01, 58, 55, 02, 60, 05, 56

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 30 ks v kartonu
5 piece in bag, 30 pieces in carton

„Mikina s klasickým kulatým průkrčníkem. 
Spodní patent, lemování rukávů a elastický průkrčník 
v žebrovaném úpletu 1x1.“
„Round neck sweatshirt,neckline, sleeve cuffs and bottom 
in elastic rib 1x1.“

Pánské triko 
s dlouhým rukávem 160

Pánské triko Roly 
Pointer man 1204

Mikina Roly 
Clasica 1070

WHITE BLACK ZINC ROYAL         NAVY 

Barevnost / Colours: Barevnost / Colours:

01 02  03 05              46 

31 55 56 57              58

60 90 100 114           450 

Barevnost / Colours:

01 02  58 31              60 

79 05 55 15

65 % polyester, 35% bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
280 g/m2

„Mikina s klasickým kulatým průkrčníkem. 
Spodní patent, lemování rukávů a elastický průkrčník 
v žebrovaném úpletu 1x1.“

165 g/m
280 g/m2



Fleecové miKiny



100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

„Pánská celopropínací fl eecová mikina se stojacím límcem 
a postranními kapsami na zip. Plastový zip v odstínu mikiny, 
antipeelingová úprava, rukávy ukončené tunýlkem do gumy, 
spodní okraj se stahovací šnůrkou.“
„Mens fl eece jacket with full zipper and two underlaid 
front pockets with zipper. Plastic zipper tone to tone with 
the sweatshirt,antipeeling treatment. Elasticized sleeve 
cuffs,straight bottom with drawstring at hem.“

„Celopropínací fl eecová mikina, výborná kvalita 
zpracování, vnitřní strana límce v doplňkové barvě, rukávy 
ukončeny lemem do gumy, spodní okraj na stahovací 
šňůrky, na předním díle 2 kapsy na zip.“
„Fleece jacket  in outstanding quality of manufacturing, 
front opening with zipper, inner part of collar in contrast 
color, two zipper pockets, elasticized cuffs, straight 
bottom with drawstring at hem.“

„Celopropínací fl eecová vesta, výborná kvalita zpracování, 
spodní okraj na stahovací šňůrky, na předním díle 2 kapsy 
na zip.“
„Fleece bodywarmer in outstanding quality of 
manufacturing, front opening with zipper,  two zipper 
pockets, elasticized cuffs, straight bottom with drawstring 
at hem.“

Fleecová mikina Roly
Pirineo man 1089

Fleecová mikina Xfer Fleecová vesta 300
100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK ROYAL NAVY          RED          GREEN

WHITE

Barevnost / Colours:

BLACK/RED   ROYAL/BLACK   NAVY/BLACK    RED/BLACK   GREEN/BLACK

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL, XXL 

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 20 ks v kartonu
packaged separately, 20 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL, XXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 25 ks v kartonu
packaged separately, 25 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL 

plus        dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes from 3 years up are available 
Velikost XXX dostupná v barvách 02, 23, 60, 55, 05, 56
Size XXXL available in colors 02, 23, 60, 55, 05, 56
V nabídce také dámská varianta PIRINEO WOMAN 1091
Ladies model also available PIRINEO WOMAN 1091

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 15 ks v kartonu
packaged separately, 15 pieces in carton

Barevnost / Colours:

01 02 05 23 114

77 56 55 60

100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m

„Pánská celopropínací fl eecová mikina se stojacím límcem 
a postranními kapsami na zip. Plastový zip v odstínu mikiny, 
antipeelingová úprava, rukávy ukončené tunýlkem do gumy, 
spodní okraj se stahovací šnůrkou.“
„Mens fl eece jacket with full zipper and two underlaid 
front pockets with zipper. Plastic zipper tone to tone with 

Fleecová mikina Roly
Pirineo man 1089
100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2



VětrovKy a čepice



100 % nylon, voděodolný / 
100% nylon, waterproof

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 50 ks v kartonu
packaged separately, 50 pieces in carton

„Nylonová větrovka s podšívkou složená v taštičce, stojací 
límec na zip, kapuce se stahovací šňůrkou složená v límci, 
zapínání vpředu na zip, manžety do gumy, 2 větrací otvory 
pod průramky, dolní okraj rovný se stahovací šňůrkou.“
„Unisex windbreaker with light lining folded in a nylon bag, 
stand-up collar, hood with drawstring folded into collar, 
front opening with zipper, 2 zipped pockets, elasticized cuffs, 
2 ventilation eyelets under armholes, straight bottom with 
drawstring at hem, woven label.“

Barevnost / Colours:

BLACK ROYAL NAVY RED

GREEN 

100 % těžká broušená bavlna / 
100% heavy brushed cotton 

Velikosti / Sizes:
Velikost nastavitelná kovovou sponou
One size fi ts all

Balení / Packaging:
25 ks v sáčku, 50 ks ve vnitřní krabici,
200 ks v kartonu
25 pieces in bag, 50 pieces in inner box, 
200 pieces in carton

„Baseballová šestipanelová čepice s kontrastní linkou 
vlepenou v kšiltu, díky vyztuženému čelu ideální pro potisk 
či výšivku, zapínání na mosaznou přezku.“
„6panels baseball cap with special construction, front 
laminated ideal for printing or sewing, brass buckle and slit 
closure.“

100 % těžká broušená bavlna / 
100% heavy brushed cotton

Velikosti / Sizes:
Velikost nastavitelná kovovou sponou
One size fi ts all

Balení / Packaging:
25 ks v sáčku, 50 ks ve vnitřní krabici,
200 ks v kartonu
25 pieces in bag, 50 pieces in inner box, 
200 pieces in carton

„Baseballová šestipanelová čepice, díky vyztuženému 
čelu ideální pro potisk či výšivku, zapínání na mosaznou 
přezku.“
„6panels baseball cap with front laminated ideal for 
printing or sewing, brass buckle and slit closure.“

WHITE BLACK ZINC SAND 

ROYAL SKY BLUE NAVY RED

BURGUNDY  GREEN  MIDDLE GREEN  YELLOW 

ORANGE OLIVE DARK GRAY   CHOCOLATE   LIMET

Barevnost / Colours:

Větrovka Čepice / Turned cap Čepice / Turned sandwich

white/black black/red black/white royal/white   sky blue/white

navy/white  red/black   red/white burgundy/white  black/yellow

green/white middle green/white yellow/black orange/black

Barevnost / Colours:



Dámská polokošile Roly  
Estrella woman 6619
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

NAVY OLIVEORANGEYELLOWGREEN MIDDLE  
GREEN

PINKBURGUNDYREDSKY BLUEROYALSANDZINCDARK GREYBLACKWHITE

Triko 160 
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Triko 190
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Triko véčko 160
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Triko véčko 190
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Pánské triko bez rukávů 160
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Dámské triko Roly Jamaica 6627
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Plus      dětské velikosti od 3 let u vybraných barev

Dámská polokošile pique 175
XS, S, M, L, XL
65 % polyester/35% bavlna

MELANGE CHOCOLATE LIMET

Dětské triko 160
XXS (vel. 130), XS (vel. 150)
100 % bavlna

Polo hladká 190
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Polo pique 175
S, M, L, XL, XXL, XXXL
65 % polyester/35% bavlna

01 02 58 03 31 60 57 71 78 48 10 12 05 55 83 56

01 02 03 31 60 78 48 71 12 05 91 55 70 54 114 66 67

Vzorník barev / Colours



Pánské triko  
s dlouhým rukávem 160
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Pánské triko Roly  
Pointer man 1204
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Plus      dětské velikosti od 3 let  
u vybraných barev
V nabídce také dámská varianta Pointer woman 1207

Čepice / Turned cap
Velikost nastavitelná kovovou sponou
100 % těžká broušená bavlna

Čepice / Turned sadwich
Velikost nastavitelná kovovou sponou
100 % těžká broušená bavlna

Mikina Roly Clasica 1070
S, M, L, XL, XXL, XXXL
65 % polyester/35 % bavlna

Plus      dětské velikosti od 3 let  
u vybraných barev
Velikost XXXL dostupná v barvách 01, 58, 55, 02, 60, 05, 56

Fleecová vesta 300
XS, S, M, L, XL, XXL
100 % polyester

Větrovka
S, M, L, XL, XXL
100 % nylon, voděodolný

Polo pique Roly  
Estrella man 6615
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Fleecová mikina Roly  
Pirineo man 1089
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % polyester

Plus       dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
Velikost XXXL dostupná v barvách 02, 23, 60, 55, 05, 56

Fleecová mikina 300
XS, S, M, L, XL, XXL
100 % polyester

01 02 58 03 31 60 57 71 78 48 10 12 05 55 69 15 83 56

01 02 46 90 58 03 31 450 60 57 100 05 55 114 56

01 02 58 31 60 79 05 55 15

01 02 23 77 60 05 55 114 56




