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PAssION TO DEVELOP

Již třetím rokem projevujeme svoji vášeň k vyvíjení produktů v oblasti pracovně outdooro-

vého oblečení. víme, že design, kvalita a pohodlí se nevylučují, proto děláme vše pro pohodlí 

koncových uživatelů.

v letošním roce se chystáme otevřít novou testovací laboratoř, která nás posune v rychlosti 

vývoje a zdokonalí proces kontroly kvality. Podařilo se nám do naší ustálené, střízlivě barev-

né kolekce technical zasadit nové barvy. Horký trend – klasická modrá a velmi oblíbená kha-

ki zelená. Můžete se těšit na kalhoty EREBos v zelené variantě, anebo v odlehčené variantě 

kalhot a šortek v modré barvě. na míru požadavků našich zákazníků jsme vyvinuli moderní 

pracovní bundu EREBos, hned ve dvou barevných variantách. tuto strečovou pracovní bun-

du můžete nosit jak ke kalhotám Erebos, tak i k dalším modelům. v této bundě se budete 

cítit velmi komfortně a trendy.

věříme, že nová kolekce vám přinese pohodlí a spokojenost. děkujeme vám za vaši přízeň  

a inspiraci, které jsou pro nás obrovským závazkem.
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TEChNICAL
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 EREbOs

 EREbOs

 EREbOs

P90009

P81003

Pánská strečová Pracovní bunda

	 •	moderní nadčasový design          
	 •	pružný nesrážlivý materiál, vodoodpudivý
	 •	namáhané části - ramena, lokty, 
  kapsy jsou z odolného materiálu
	 •	2 funkční kapsy na zip, 
  náprsní kapsa na zip na mobilní telefon
	 •	manžety z příjemného elastického materiálu 
  zajištují optimální teplený komfort 
  a pomáhají korigovat délku rukávu
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 91 % nylon 
  a 9 % elastan (spandex)
  290 g/m2

	 •	materiál 2: 88 % polyester a 12 % bavlna

Pánské strečové Pracovní kraťasy

	 •	velmi pevný materiál  
	 •	namáhané části v oblasti kapes 
  zpevněné materiálem Cordura 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	odepínací kapsy na nářadí 
	 •	kapsy na šroubováky, hřebíky a kladiva 
	 •	poutka na zavěšení nářadí 
	 •	kapsa na skládací metr 
	 •	kapsa na mobilní telefon
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 88 % polyester a 12 % bavlna
  290 g/m2

	 •	materiál 2: 91 % nylon a 9 % elastan (spandex)
	 •	materiál 3: 100 % Cordura® 

NOVINKAJACKET bLACK

shORTs bLACK 

S M L

XL 2XL 3XL

P81002 

Pánské strečové Pracovní kalhoty

	 •	velmi pevný materiál  
	 •	namáhané části v oblasti kapes a kolen 
  zpevněné materiálem Cordura 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	odepínací kapsy na nářadí 
	 •	kapsy na šroubováky, hřebíky a kladiva 
	 •	poutka na zavěšení nářadí 
	 •	kapsa na skládací metr 
	 •	kapsa na mobilní telefon 
	 •	elastické části na hýždích a v oblasti kolen  
	 •	oblast kolen s kapsou na kolenní vycpávky 
	 •	nastavitelná délka nohavic
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 88 % polyester a 12 % bavlna
  290 g/m2 
	 •	materiál 2: 91 % nylon a 9 % elastan (spandex)
	 •	materiál 3: 100 % Cordura®

TROusERs bLACK

44 46 48

56

50

58

52

60

54

44 46 48

56

50

58

52

60

54

koMbunujte s bundou

koMbunujte s kalhotaMI

koMbunujte s MIkInou

str. 16

PROM

PROM

PROM





11www.promacher.cz

NOVINKA

 EREbOs

 EREbOs

P91012 

P90013

Pánské strečové Pracovní kalhoty

	 •	velmi pevný materiál  
	 •	namáhané části v oblasti kapes a kolen 
  zpevněné materiálem Cordura 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	kapsy na šroubováky, hřebíky a kladiva 
	 •	poutka na zavěšení nářadí 
	 •	kapsa na skládací metr 
	 •	kapsa na mobilní telefon 
	 •	elastické části na hýždích a v oblasti kolen  
	 •	oblast kolen s kapsou na kolenní vycpávky 
	 •	nastavitelná délka nohavic
	 •	barva: zelená

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 88 % polyester a 12 % bavlna
  290 g/m2 
	 •	materiál 2: 91 % nylon a 9 % elastan (spandex)
	 •	materiál 3: 100 % Cordura®

Pánská strečová Pracovní bunda

	 •	moderní nadčasový design          
	 •	pružný nesrážlivý materiál, vodoodpudivý
	 •	namáhané části - ramena, lokty, 
  kapsy jsou z odolného materiálu
	 •	2 funkční kapsy na zip, 
  náprsní kapsa na zip na mobilní telefon
	 •	manžety z příjemného elastického materiálu 
  zajištují optimální teplený komfort 
  a pomáhají korigovat délku rukávu
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	barva: zelená

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 91 % nylon 
  a 9 % elastan (spandex)
  290 g/m2

	 •	materiál 2: 88 % polyester a 12 % bavlna

NOVINKATROusERs GREEN

JACKET GREEN

S M L

XL 2XL 3XL
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koMbunujte s bundou

koMbunujte s kalhotaMI

kalhoty zpevněné materiálem 
Cordura se vyznačují vysokou 

pevností a odolností vůči otěru 
a jinému mechanickému poškození.

nezničitelná

textilie

PROM

PROM
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NOVINKA

 EREbOs LIGhT P91011

Pánské lehké Pracovní kraťasy

	 •	 lehký a prodyšný materiál zajištuje 
  pohodlné nošení
	 •	odepínací kapsy na nářadí 
  a jiné ostré předměty
	 •	kapsy na šroubováky, hřebíky a kladiva
	 •	poutka na zavěšení nářadí
	 •	kapsa na skládací metr
	 •	elastické části na hýždích a v oblasti kolenou
	 •	 reflexní prvky na nohavicích 
  pro lepší viditelnost
	 •	barva: modrá

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 98 % bavlna 
  a 2 % elastan (spandex)
  245 g/m2

	 •	materiál 2: 91 % nylon 
  a 9 % elastan (spandex)

shORTs NAVy

P91010

Pánské lehké Pracovní kalhoty

	 •	 lehký, elastický a prodyšný materiál 
  zajištuje pohodlné nošení
	 •	namáhané části kolen s kapsou na kolenní 
  vycpávky jsou zpevněné materiálem 
  oxford 600d
	 •	ozdobné prošití zadních kapes
	 •	odepínací kapsy na nářadí 
  a jiné ostré předměty
	 •	kapsy na šroubováky, hřebíky a kladiva
	 •	poutka na zavěšení nářadí
	 •	kapsa na skládací metr
	 •	 reflexní prvky na nohavicích 
  pro lepší viditelnost
	 •	nastavitelná délka nohavic
	 •	barva: modrá

Materiálové složení:

 	 •	materiál: 98 % bavlna a 2 % elastan (spandex)
  245 g/m2

	 •	materiál na kolenou: 100 % polyester 
  (oxford 600d)

NOVINKATROusERs NAVy
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Jedná se o velmi pevnou 
odolnou a voděodolnou textilii 
z polyesterové tkaniny. 
tkanina poskytuje odolnost a má 
prodyšné vlastnosti. Je měkká a 
dobře zasychá. Je to velmi trvanlivá 
textilie, která má dobré elastické, 
vodotěsné vlastnosti a zabraňuje 
hromadění nečistot.

OXFORD 600D

OXFORD
600D

 EREbOs LIGhTPROM

PROM
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 MyRON

 MyRON

 MyRON

P71001

P70006

P71002 

Pohodlné Pracovní 
Montérkové kalhoty

	 •	pevný a odolný materiál, kvalitní dvojité šití 
	 •	moderní střih 
	 •	 reflexní prvky na kolenou a nohavicích 
  pro lepší viditelnost
	 •	prostorné přední a zadní kapsy: 
  2 kapsy na zip, kapsa na mobilní telefon 
	 •	pevné poutko na zavěšení nářadí
	 •	 zesílený materiál v oblasti kolen s kapsou na  
  kolenní vycpávky pro usnadnění práce vkleče
	 •	barva: šedá s černými detaily 

Materiálové složení:
 

	 •	65 % polyester a 35 % bavlna
	 •	320 g/m2

Pohodlná Pracovní Montérková 

bunda z odolného MaterIálu

	 •	pevný a odolný materiál
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	nastavitelná šířka pasu a rukávů 
	 •	4 kapsy na zip 
	 •	multifunkční kapsy na předním díle 
	 •	barva: šedá s černými detaily 

Materiálové složení:
 

	 •	65 % polyester a 35 % bavlna 
	 •	320 g/m2

Pohodlné Pracovní 

Montérkové kalhoty s lacleM

	 •	pevný a odolný materiál, kvalitní trojité šití
	 •	 reflexní prvky na kolenou a nohavicích 
  pro lepší viditelnost 
	 •	 široké nastavitelné a velmi pevné šle
	 •	velká náprsní kapsa na zip
	 •	2 multifunkční kapsy na bocích
	 •	kapsa na mobilní telefon
	 •	2 zadní kapsy
	 •	elastický pas
	 •	 zesílený materiál v oblasti kolen s kapsou 
  na kolenní vycpávky pro práci vkleče
	 •	barva: šedá s černými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	65 % polyester a 35 % bavlna
	 •	320 g/m2 

TROusERs GREy

JACKET

bIbPANTs GREy 
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NOVINKA

 MANOs

 CARPOs VELCRO

P93101

P93103

ochranné bezešvé rukavIce

	 •	dlaňová část odolná vůči vlhkosti a mazivu,
  pružná manžeta v zápěstí
	 •	hypoalergenní provedení 
  (nezpůsobuje alergické reakce)
	 •	využití pro: automobilový průmysl, logistiku, 
  skladování, stavebnictví, hobby, manipulace 
  předmětů za sucha i vlhka, montáž a zahradu
	 •	délka: 230–260 mm
	 •	barva: černá/červená

Materiálové složení:

	 •	materiál podšívky: 100 % polyesterový úplet 13 g 
	 •	povrstvení: dvouvrstvý pískový nitril

Možnost koupě po balení (12 ks).

ochranné rukavIce

	 •	 textilní šitá rukavice vyrobena z polyesteru,   
  dlaňová část ze syntetické usně, 
  v zápěstí gumka, suchý zip pro lepší utažení
	 •	ochrana vůči oděru a mechanickému 
  poškození, protržení a nečistotám 
	 •	doporučené využití pro: logistiku, 
  skladování, hobby a na zahradu
	 •	délka: 230–260 mm
	 •	barva: šedá/červená

Materiálové složení:

	 •	100 % polyester 
	 •	 syntetická useň

Možnost koupě po balení (12 ks).

NOVINKAGLOVEs bLACK/RED

GLOVEs GREy/RED

 CARPOs P93102

ochranné rukavIce

	 •	 textilní šitá rukavice vyrobena z polyesteru,   
  dlaňová část ze syntetické usně, 
  v zápěstí gumka 
	 •	ochrana vůči oděru, mechanickému 
  poškození, protržení a nečistotám 
	 •	doporučené využití pro: logistiku, 
  skladování, hobby a zahradu
	 •	délka: 230–260 mm
	 •	barva: šedá/oranžová

Materiálové složení:

	 •	100 % polyester 
	 •	 syntetická useň

Možnost koupě po balení (12 ks).

NOVINKAGLOVEs GREy/ORANGE

7 8 9

10 11

7 8 9

10 11

7 8 9

10 11
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NOVINKA

 ChORTOs

 ChORTOs

P90008

P90002 

volnočasová MIkIna

	 •	2 boční kapsy na zip 
	 •	kapsa na zip na rukávu 
	 •	pružná manžeta u obvodu boků a na rukávech 
	 •	nastavitelná velikost kapuce
	 •	barva: šedá

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	300 g/m2

volnočasová MIkIna

	 •	2 boční kapsy na zip 
	 •	kapsa na zip na rukávu 
	 •	pružná manžeta u obvodu boků a na rukávech 
	 •	nastavitelná velikost kapuce
	 •	barva: zelená

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	300 g/m2 

NOVINKAswEATshIRT GREy

swEATshIRT GREEN

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

XL 2XL 3XL

ZIP - uP

HOODIE

ZIP - uP

HOODIE

PROM

PROM
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 ThALEs

 LORIDOs

 ALEXIs

P70007 

P90001 

P70008

PříjeMná ProPínací MIkIna 

Pro všestranné využItí

	 •	mikina z měkkého materiálu
	 •	decentní červené prošití
	 •	2 boční kapsy na zip
	 •	elastické zakončení rukávů 
  a spodní části mikiny 
	 •	barva: šedá

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	300 g/m2

volnočasová MIkIna

	 •	příjemný materiál s příměsí bavlny a viskózy 
	 •	2 boční kapsy 
	 •	nastavitelná velikost kapuce
	 •	elastické manžety rukávů
	 •	barva: šedá   

Materiálové složení:
 

	 •	90 % polyester, 5 % bavlna a 5 % viskóza 
	 •	285 g/m2

koMfortní ProPínací MIkIna 

z Melírovaného úPletu

	 •	 softshellové vsadky po stranách 
  a v oblasti ramen
	 •	3 vnější kapsy na zip: 2 boční, 1 na hrudi   
	 •	elastické zakončení rukávů 
  a spodní části mikiny
	 •	barva: šedá s černými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 100 % polyester 
	 •	vsadky: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex) 
	 •	400 g/m2 

swEATshIRT GREy

swEATshIRT GREy

swEATshIRT bLACK/GREy

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

4XL

XL 2XL 3XL

S M L

XL 2XL 3XL

sOFT

UNIVERSAL

EXTRA LONG

BACK PART

PROM

PROM
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 LADy KINEs

 LADy ALEXIs

P80001 

P90006 

P80002 

dáMská ProPínací MIkIna 

z PříjeMného Měkkého MaterIálu

	 •	dobře padnoucí projmutý střih 
	 •	2 boční kapsy na zip  
	 •	elastické zakončení rukávů 
  a spodní části mikiny
	 •	barva: červená 

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	300 g/m2

volnočasová MIkIna 

dáMského střIhu

	 •	dobře padnoucí projmutý střih 
	 •	prodyšná
	 •	pružný materiál 
	 •	boční kapsy na zip 
	 •	pružné manžety s otvorem pro palec 
	 •	 reflexní prvky
	 •	barva: šedá

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 90 % polyester 
  a 10 % elastan (spandex)
	 •	podšívka: 95 % polyester 
  a 5 % elastan (spandex) 
	 •	250 g/m2

dáMská ProPínací MIkIna 

z Melírovaného úPletu

	 •	 softshellové vsadky po stranách 
  a v oblasti ramen
	 •	dobře padnoucí projmutý střih 
	 •	2 postranní kapsy a kapsa na rukávu na zip
	 •	barva: červená s černými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	hlavní materiál: 100 % polyester 
	 •	vsadky: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex) 
	 •	400 g/m2 

swEATshIRT RED

swEATshIRT GREy

swEATshIRT bLACK/RED

XS S M

L XL 2XL

XS S M

L XL 2XL

XS S M

L XL 2XL

sOFT

UNIVERSAL

LADy

LADy

LADy

 LADy ThALEsPROM

PROM

PROM
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NOVINKA

 NORTOs P90014 

volnočasová MIkIna 
z koMbInovaného MaterIálu 
s kožešInou

	 •	umělá kožešina zajišťuje tepelný komfort 
  a neomezuje v pohybu 
	 •	prodloužená délka 
	 •	boční kapsy na zip, kapsa na hrudi na mobil 
	 •	 regulace kapuci při nepříznivém počasí 
	 •	 regulace obvodu v oblasti boku 
	 •	 stahování rukávu na suchý zip 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	barva: šedá/černá

Materiálové složení:
 

	 •	materiál: 100 % polyester 
	 •	úplet – 320 g/m2,
  softshell – 300 g/m2

swEATshIRT GREy/bLACK

S M L

XL 2XL 3XL

sOFT

UNIVERSAL

PROM
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buNDy
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 RuFus

 RuFus

 RuFus

P82001

P80004

P90004

softshellová vesta

	 •	prodloužená zádová délka 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	3 vnější kapsy na zip: 2 po stranách a 1 náprsní 
	 •	tPu membrána, voděodolnost 8000 mm
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 96 % polyester
  a 4 % elastan (spandex) 
	 •	podšívka: 100 % polyester
	 •	300 g/m2

softshellová bunda s kaPucí

	 •	prodloužená zádová délka  
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	4 vnější kapsy na zip: 2 po stranách, 
  1 náprsní a 1 na rukávu; 2 vnitřní kapsy 
	 •	tPu membrána, voděodolnost 8 000 mm 
	 •	 široká odepínací kapuce, 
  nastavitelná pomocí suchého zipu  
	 •	 regulace obvodu boků  
	 •	nastavitelná šířka manžet rukávů 
	 •	pružné vnitřní manžety s otvorem pro palec  
	 •	barva: černá s červenými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex) 
	 •	podšívka: 100 % polyester
	 •	300 g/m2

softshellová bunda s kaPucí

	 •	prodloužená zádová délka  
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	4 vnější kapsy na zip: 2 po stranách, 
  1 náprsní a 1 na rukávu; 2 vnitřní kapsy 
	 •	tPu membrána, voděodolnost 8 000 mm 
	 •	 široká odepínací kapuce, 
  nastavitelná pomocí suchého zipu  
	 •	 regulace obvodu boků  
	 •	nastavitelná šířka manžet rukávů 
	 •	pružné vnitřní manžety s otvorem pro palec
	 •	barva: šedá s oranžovými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex) 
	 •	podšívka: 100 % polyester 
	 •	300 g/m2

VEsT bLACK

JACKET bLACK

JACKET GREy

XS S M

3XL

L

4XL

XL 2XL

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

4XL

XL 2XL 3XL

TPu
MEMbRANE

8000

TPu
MEMbRANE

8000

TPu
MEMbRANE

8000
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 FELIX

 hybRIs

P80003 

P90003 

lehká a Pohodlná 

softshellová bunda

	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	2 boční kapsy se zipem 
	 •	2 vnitřní kapsy
	 •	tPu membrána, voděodolnost 8000 mm
	 •	barva: černá  

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	270 g/m2

lehká volnočasová bunda 

z koMbInovaného MaterIálu

	 •	boční kapsy na zip, kapsa na rukávu 
	 •	 zateplení v oblasti hrudníku, břicha a zad 
	 •	úpletové rukávy neomezují v pohybu 
	 •	kapuce 
	 •	 reflexní prvky
	 •	barva: černá s červenými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	vrchový materiál – 40 g/m2, 
  úplet – 320 g/m2,
  softshell – 300 g/m2

JACKET bLACK

JACKET GREy/bLACK

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

XL 2XL 3XL

TPu
MEMbRANE

8000

PROM

PROM
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 NyX

 LADy PALTOs

 ChION

P80006

P90007

P90005

voděodolná zIMní bunda

	 •	kvalitní dvojité šití pro větší odolnost 
	 •	prodloužená zádová délka 
	 •	odolnost materiálu proti průniku vody 
  8000 mm mimo oblast švu 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	dvoucestný zip s krycí lištou se cvočky 
	 •	2 vnější kapsy na zip, náprsní kapsa na zip 
	 •	vnitřní kapsa na telefon s vývodem na sluchátka  
	 •	odepínací kapuce, regulace obvodu boků 
	 •	elastické vnitřní manžety s otvory pro palce 
	 •	nastavitelná šířka manžet rukávů 
  pomocí suchého zipu, odepínací sněžní pás 
	 •	barva: černá s červenými detaily  

Materiálové složení:

	 •	vrchový materiál: 100 % nylon 
	 •	podšívka: 100 % polyester
	 •	185 g/m2

volnočasová bunda 

dáMského střIhu

	 •	dobře padnoucí projmutý střih
	 •	dekorativní prošití 
	 •	tPu membrána, voděodolnost 8000 mm 
	 •	3 vnější kapsy na zip: 2 boční a 1 na rukávu 
	 •	nastavitelná velikost kapuce  
	 •	 regulace obvodu v oblasti boků  
	 •	pružné manžety na rukávech 
  s otvorem pro palec  
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost 
	 •	barva: černá s reflexními detaily

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	320 g/m2

volnočasová zIMní bunda 

z koMbInovaného MaterIálu

	 •	3 vnější kapsy na zip: 2 boční, 1 náprsní 
  s vývodem na sluchátka  
	 •	2 vnitřní kapsy na zip 
	 •	pružné manžety s otvorem na palec 
	 •	 regulace obvodu v oblasti boků 
	 •	odepínací kapuce, nastavitelná výška 
  a hloubka kapuce 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost  
	 •	barva: šedá

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	 šedý materiál – 75 g/m2, 
  černý softshell materiál – 280 g/m2

JACKET bLACK

JACKET bLACK

JACKET bLACK/GREy

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

XL 2XL 3XL

XS S M

L XL 2XL

8000 mm

REMOVABLE

HOOD

LADy

TPu
MEMbRANE

8000

PROM

PROM

PROM
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 FObOs

 FObOs

P81004 

P81005 

outdoorové strečové kalhoty

	 •	pevný strečový materiál
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	kvalitní trojité prošití na namáhaných místech:  
  v oblasti rozkroku a na vnitřní straně nohavic 
	 •	elastický pas 
	 •	2 přední kapsy 
	 •	4 kapsy na zip: 1 na předním díle, 
  1 vzadu a 2 na nohavicích   
	 •	nastavitelná šířka nohavic u kotníků   
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	92 % nylon a 8 % elastan (spandex) 
	 •	200 g/m2

outdoorové strečové kraťasy

	 •	pevný strečový materiál 
	 •	kvalitní trojité prošití na namáhaných místech 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	2 kapsy na předním díle nohavic 
	 •	kapsy na zip na předním a zadním díle 
	 •	elastický pas
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	92 % nylon a 8 % elastan (spandex) 
	 •	200 g/m2

TROusERs bLACK 

shORTs bLACK

44 46 48
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 FObOs

 FObOs

P81006 

P81007 

outdoorové strečové kalhoty

	 •	pevný strečový materiál 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	kvalitní trojité prošití na namáhaných místech:  
  v oblasti rozkroku a na vnitřní straně nohavic 
	 •	elastický pas 
	 •	2 přední kapsy 
	 •	4 kapsy na zip: 1 na předním díle, 
  1 vzadu a 2 na nohavicích   
	 •	nastavitelná šířka nohavic u kotníků 
	 •	barva: modrá s černými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	92 % nylon a 8 % elastan (spandex) 
	 •	200 g/m2

outdoorové strečové kraťasy

	 •	pevný strečový materiál 
	 •	kvalitní trojité prošití na namáhaných místech 
	 •	 reflexní prvky na nohavicích pro lepší viditelnost 
	 •	2 kapsy na předním díle nohavic 
	 •	kapsy na zip na předním a zadním díle 
	 •	elastický pas
	 •	barva: modrá s černými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	92 % nylon a 8 % elastan (spandex) 
	 •	200 g/m2 

TROusERs bLuE

shORTs bLuE
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 sOLON

 sOLON

P71003 

P81001 

zatePlené softshellové kalhoty

	 •	voděodolný a větruodolný materiál
	 •	paropropustnost 15 000 g/m2/24 hod. 
  s vysokou prodyšností 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	elastická guma v pase 
	 •	 široká poutka na opasek  
	 •	2 přední kapsy na zip 
	 •	2 zadní kapsy
	 •	3 funkční kapsy na nohavicích na suchý zip 
	 •	barva: černá s červenými detaily

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex)
	 •	podšívka: 100 % polyester (fleece)
	 •	300 g/m2

zatePlené softshellové kalhoty

	 •	voděodolný a větruodolný materiál 
	 •	paropropustnost 15 000 g/m2/24 hod. 
  s vysokou prodyšností 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	elastická guma v pase 
	 •	 široká poutka na opasek  
	 •	2 přední kapsy na zip 
	 •	2 zadní kapsy
	 •	3 funkční kapsy na nohavicích na suchý zip
	 •	barva: šedá s oranžovými detaily 

Materiálové složení:
 

	 •	vrchový materiál: 96 % polyester 
  a 4 % elastan (spandex)
	 •	podšívka: 100 % polyester (fleece)
	 •	300 g/m2

TROusERs bLACK

TROusERs GREy
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 ARTEMIOs P73001

lehké funkční terMoPrádlo

	 •	 set trika s dlouhým rukávem a kulatým 
  výstřihem a kalhot s dlouhými nohavicemi
	 •	ploché oranžové švy
	 •	 termoaktivní prádlo - rychle odvádí pot, 
  umožňuje správnou termoregulaci a udržení  
  mikroklimatu
	 •	 rychleschnoucí
	 •	vhodné pro aktivní sportovní a pracovní využití 
	 •	barva: černá s oranžovými detaily

Materiálové složení:

	 •	100 % polyester
	 •	180 g/m2

uNDERwEAR bLACK

 MERINO P83001

lehké funkční sPodní Prádlo

	 •	 set dlouhých kalhot a trika s dlouhým rukávem 
	 •	použita velmi jemná merino vlna 
	 •	v zimě hřeje, v létě chladí
	 •	výborně odvádí pot, 
  umožňuje správnou termoregulaci 
	 •	 rychleschnoucí materiál 
	 •	ploché švy
	 •	barva: černá

Materiálové složení:

	 •	80 % polyester a 20 % merino
	 •	180 g/m2

uNDERwEAR bLACK

S M L

XL 2XL 3XL

S M L

XL 2XL 3XL

MERINO

thermo

LIGhT

thermo
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 ETER

 ETER

P93001

P83007

kšIltovka

	 •	 zpevněná přední část 
	 •	nastavitelné zapínání na suchý zip 
	 •	mírně ohnutý kšilt s kontrastním bílým 
  pruhem a 6x prošitím 
	 •	větrací dírky pro lepší odvod vlhkosti 
	 •	 logo na boční straně
	 •	barva: černá

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	185 g/m2

kšIltovka

	 •	 zpevněná přední část 
	 •	nastavitelné zapínání na suchý zip 
	 •	mírně ohnutý kšilt s kontrastním bílým 
  pruhem a 6x prošitím 
	 •	větrací dírky pro lepší odvod vlhkosti 
	 •	 logo na boční straně
	 •	barva: šedá

Materiálové složení:
 

	 •	100 % polyester 
	 •	185 g/m2

CAP bLACK

CAP GREy

UNI

UNI

VELCRO

VELCRO

PROM

PROM
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 hERMIs

 sPIRIDON

 FILON

P83006

P83005

P83004

ultralehký batoh 

s anatoMIcky tvarovanýMI zády

	 •	pohodlné, široké ramenní popruhy
	 •	popruhy na hrudi pro pohodlné nošení
	 •	přezka s bezpečnostní píšťalkou
	 •	elastické kapsy na bocích 
	 •	2 vnější funkční kapsy na zip
	 •	vnitřní kapsa na zip
	 •	vnitřní kapsa na vodní vak 
  se zadním otvorem pro vývod hadičky 
	 •	poutka po stranách na zavěšení
  trekingových holí 
	 •	 reflexní prvky pro lepší viditelnost
	 •	objem: 22 l
	 •	barva: černá s oranžovými detaily 

Materiálové složení:

	 •	100 % polyester 

dvojItá voděodolná kaPsa Pro 

sPortovní a outdoorové aktIvIty

	 •	 lehká
	 •	vhodná pro telefon, klíče, peníze
	 •	 reflexní zipy pro lepší viditelnost, reflexní logo
	 •	průchod na sluchátka
	 •	elastický opasek s nastavitelnou délkou, 
  zapínání na přezku
	 •	barva: černá

Materiálové složení:

	 •	100 % polyester 

unIverzální elastIcký oPasek 

s rychlouPínací Přezkou

	 •	kvalitní a velmi pevný elastický materiál
	 •	přezka s moderním designem
	 •	délka 110 cm
	 •	možnost jednoduchého zkrácení
	 •	barva: černá

Materiálové složení:

	 •	65 % polyester a 35 % elastan (spandex)

bACKPACK bLACK/ORANGE

POCKET bLACK

bELT bLACK uNIVERsAL

UNI

UNI

UNI

raincoat

EMERGENCY
wHISTLE

flexible

elastic

wATER
PROOF
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PROM
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 NIKOs

 ZENON

P83003

P73002

PříjeMný hřejIvý 

víceúčelový nákrčník

	 •	měkký fleecový materiál 
	 •	 chrání krk a hlavu před zimou, mrazem a větrem 
	 •	nastavitelné stahování, 
  lehce si jej přizpůsobíte podle potřeby 
	 •	 lze jej použít kolem krku, jako masku 
  na obličej nebo na hlavu místo čepice
	 •	barva: černá 

Materiálové složení:

 	 •	100 % polyester (fleece)
	 •	191 g/m2

unIverzální čePIce do chladného a 

nePříznIvého Počasí

	 •	vyšité logo ProMacher
	 •	barva: šedá 

Materiálové složení:
 

	 •	100 % akryl
	 •	324 g/m2

NECKwARMER bLACK uNIVERsAL

hAT GREy uNIVERsAL

UNI

 KREON P83002

unIverzální čePIce do chladného 

a nePříznIvého Počasí

	 •	měkký úplet s teplou fleecovou podšívkou 
	 •	vyšité logo Promacher
	 •	barva: černá 

Materiálové složení:

 	 •	100 % akryl
	 •	podšívka: 100 % polyester fleece

hAT bLACK uNIVERsAL

UNI

UNI

sOFT

flexible

sOFT
FLEECE
LINING

sOFT
FLEECE

multi-
purpose

PROM

PROM

PROM



37www.promacher.cz

LOOKbOOK



1

2

4

3



39www.promacher.cz

 ALEXIs
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 ARTEMIOs
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 ETER
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 LADy ALEXIs
swEATshIRT bLACK RED

 ARTEMIOs
uNDERwEAR bLACK

 KREON
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sOLON
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 hERMIs
bACKPACK bLACK/ORANGE
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PROMAChER® TEChNICAL

P81002 PROM EREbOs Trousers black

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60

obvod pasu 80 84 88 92 96 100 104 108 112

vnitřní délka nohavice 79 80 81 82 83 84 85 86 87

P90009 PROM EREbOs Jacket black

velikost s M l Xl 2Xl 3Xl

obvod hrudníku 100 108 116 124 132 140

Zádová délka 144 148 152 156 160 164

délka rukávu vč. manžety 132 136 140 144 148 152

P90013 PROM EREbOs Jacket green

velikost s M l Xl 2Xl 3Xl

obvod hrudníku 100 108 116 124 132 140

Zádová délka 144 148 152 156 160 164

délka rukávu vč. manžety 132 136 140 144 148 152

P91010 PROM EREbOs LIGhT Trousers navy

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

obvod pasu 80 84 88 92 96 100 104 108 112 – –

vnitřní délka nohavice 79 80 81 82 83 84 85 86 87 – –

P91011 PROM EREbOs LIGhT shorts navy

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

obvod pasu 80 84 88 92 96 100 104 108 112 – –

vnitřní délka nohavice 30 31 32 33 34 35 36 37 38 – –

P91012 PROM EREbOs Trousers green

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

obvod pasu 80 84 88 92 96 100 104 108 112 – –

vnitřní délka nohavice 79 80 81 82 83 84 85 86 87 – –

P71001 PROM MyRON Trousers grey

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

obvod pasu 82 86 90 94 98 102 106 110 112 116 –

vnitřní délka nohavice 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 –

P71002 PROM MyRON bibpants grey

velikost 46/164 46/176 50/176 50/188 54/176 54/188 58/176 58/188 62/176 62/188

obvod pasu 96 96 104 104 112 112 120 120 114 118

vnitřní délka nohavice 75 78 78 81 78 81 78 81 87 88

P70006 PROM MyRON Jacket black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 118 124 130 136 142 148 –

Zádová délka – 70 70 72 72 72 72 –

P93102 PROM CARPOs Gloves grey/orange

velikost 7/s 8/M 9/l 10/Xl 11/2Xl

délka rukavice 230 240 250 260 270

P93103 PROM CARPOs VELCRO Gloves grey/red

velikost 7/s 8/M 9/l 10/Xl 11/2Xl

délka rukavice 230 240 250 260 270

P93101 PROM MANOs Gloves black/red

velikost 7/s 8/M 9/l 10/Xl 11/2Xl

délka rukavice 230 240 250 260 270

hodnoty jsou uvedeny v cm
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P70007 PROM ThALEs sweatshirt grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 108 112 116 120 124 128 –

Zádová délka – 69 71 73 75 77 79 –

P80001 PROM LADy ThALEs sweatshirt red

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku 98 102 108 112 118 122 – –

Zádová délka 66 68 70 73 75 77 – –

P70008 PROM ALEXIs sweatshirt black/grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 110 114 118 122 126 130 –

Zádová délka – 72 74 76 78 80 82 –

P80002 PROM LADy ALEXIs sweatshirt red

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku 98 102 108 112 118 122 – –

Zádová délka 66 68 70 72 74 76 – –

P90006 PROM LADy KINEs sweatshirt grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 – –

Zádová délka 57 59 61 63 65 67 – –

P90014 PROM NORTOs sweatshirt grey/black

velikost s M l Xl 2Xl 3Xl

obvod hrudníku 111 115 119 124 129 134

Zádová délka 71 73 75 77 79 81

délka rukávu vč. manžety 77,5 79 80,5 82 83,5 85

PROMAChER® MIKINy

P90002 PROM ChORTOs sweatshirt green / P90008 PROM ChORTOs sweatshirt grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 100 104 108 112 116 120 –

Zádová délka – 67,4 68,7 70 71,3 72,6 73,9 –

délka rukávu vč. manžety – 66 67 68 69 70 71 –

hodnoty jsou uvedeny v cm
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P90005 PROM ChION Jacket black/grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 108 116 124 132 140 148 –

Zádová délka – 73 73,5 74 74,5 75 75 –

P90007 PROM LADy PALTOs Jacket black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku 92 96 100 104 108 112 – –

Zádová délka 70 72 74 76 78 80 – –

P81004 FObOs Trousers black / P81006 FObOs Trousers blue

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60

obvod pasu 76 80 84 88 92 96 100 104 108

vnitřní délka nohavice 79 80 81 82 83 84 85 86 87

P71003 sOLON Trousers black / P81001 sOLON Trousers grey

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60

obvod pasu 76 80 84 88 92 96 100 106 112

vnitřní délka nohavice 81 82 83 84 85 86 87 87,3 87,6

P730001 PROM Artemios underwear black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 92 96/100 104/108 112 116/120 124/128 –

P830001 PROM Merino underwear black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 92 96/100 104/108 112 116/120 124/128 –

PROMAChER® KALhOTy

PROMAChER® DOPLNKy

P90003 PROM hybRIs Jacket grey/black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 111 115 119 124 129 134 –

Zádová délka – 136 140 144 148 152 156 –

P80004 PROM RuFus Jacket black / P90004 PROM RuFus Jacket grey

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku 105 109 113 119 125 131 139 145

Zádová délka 67,5 69 70,5 73 75,5 78 80,5 83

P80003 PROM FELIX Jacket black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 104 109 114 119 124 129 –

Zádová délka – 67 69 71 73 75 77 –

PROMAChER® buNDy

P80006 PROM NyX Jacket black

velikost Xs s M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

obvod hrudníku – 118 122 126 132 138 140 –

Zádová délka – 80 80 82 83 84 86 –

hodnoty jsou uvedeny v cm

hodnoty jsou uvedeny v cm

hodnoty jsou uvedeny v cm
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