
Nabídka sportovního oblečení

KALAS KOLEKCE DĚTI
2020



Nabídka sportovního oblečení / 2

KALAS Sportswear je největším výrobcem a distributorem cyklistického oblečení nejen
v České republice, ale i ve střední a severní Evropě. Specializujeme se na výrobu oblečení
s vlastním designem pro cyklistiku, triathlon, běh a další sporty. V našem sortimentu však
nabízeme i širokou škálu výrobků pro maloobchodní prodej.

OBLÉKÁME TY NEJLEPŠÍ

Dresy s logem KALAS oblékají mistři světa, olympijští vítězové, členové národních
reprezentací, množství profesionálních klubů i tisíce rekreačních cyklistů ve více než
20 zemích světa. Výroba dresů na zakázku se těší velké oblibě a mezi naše nejvýznamnější
klienty patří společnosti Škoda Auto, ČEZ, Budějovický Budvar, Bosch, Hypoteční banka,
ČSOB, Subaru ČR, Hewlett Packard, z týmů český národní cyklistický tým nebo anglický
národní cyklistický tým.

VÝVOJ & INOVACE

Nepřešlapujeme na místě, neustále se snažíme hledat vylepšení našich produktů. Aby naše
oblečení splňovalo nejvyšší nároky na funkčnost i pohodlí, spolupracujeme při jeho vývoji a
testování s profesionálními cyklisty a sportovci i s renomovanými výzkumnými pracovišti jako
například s Technickou univerzitou v Liberci.

NAŠE SRDCE BIJÍ PRO CYKLISTIKU

Ačkoli KALAS Sportswear dnes zaměstnává více než 200 lidí, stále se považujeme za
rodinnou firmu a za vše ručíme vlastním jménem. Nekompromisně hlídáme kvalitu
zpracování, dresy šijeme v Čechách ze špičkových funkčních materiálů z Itálie a Švýcarska
s využitím nejmodernějších technologií.

O KALAS
SPORTSWEAR
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SOUHRN NABÍDKY

KALAS kolekce děti 2020

Nabídka číslo:   QUO-15217-S8R6F8
Platnost nabídky do:   24.02.2020

KÓD PRODUKT CENA
(BEZ DPH) KS CELKEM

N50070-JS13 Dres ELITE 13 | Spinn | JUNIOR 830 Kč 1 830 Kč

N50016-JS04 Dres ACTIVE 04 | Devan | JUNIOR 730 Kč 1 730 Kč

N50016-JS01 Dres ACTIVE 01 | Devan | JUNIOR 650 Kč 1 650 Kč

N60069-JA09 Kraťasy se šlemi ELITE 09 | Lycra POWER | JUNIOR 1 000 Kč 1 1 000 Kč

N60067-JA19 Kraťasy se šlemi ACTIVE 19 | Lycra | JUNIOR 730 Kč 1 730 Kč

N60011-JA19 Kraťasy ACTIVE 19 | Lycra | JUNIOR 630 Kč 1 630 Kč

N50055-JL30 Dres dlouhý rukáv ACTIVE 30 | FLANDERS | JUNIOR 990 Kč 1 990 Kč

N50113-JN02 Vesta ACTIVE 02 | MicroFiber/síť | JUNIOR 650 Kč 1 650 Kč

N50126-JN03 Vesta ELITE 03 | W&W Mission Flow | JUNIOR 1 090 Kč 1 1 090 Kč

N50213-JL91 Bunda ACTIVE 91 | MicroFiber | JUNIOR 850 Kč 1 850 Kč

N50248-JL06 Bunda ELITE 06 | W&W Mission Flow | JUNIOR 1 690 Kč 1 1 690 Kč

N50249-JL06 Bunda ELITE 06 | W&W Winter Flow | JUNIOR 1 990 Kč 1 1 990 Kč

N60266-JA22 Dlouhé kalhoty se šlemi ACTIVE 22 | Roubaix | JUNIOR 1 130 Kč 1 1 130 Kč

N60213-JA22 Dlouhé kalhoty ACTIVE 22 | Roubaix | JUNIOR 930 Kč 1 930 Kč

N70271-JP18 Kalhoty START-FINISH 18 | ROUBAIX | JUNIOR 1 190 Kč 1 1 190 Kč

N70012-JF04 CYC Návleky na RUCE ACTIVE 04 | ROUBAIX | JUNIOR 340 Kč 1 340 Kč

N50519-JA17 Kombinéza krátký rukáv PRO 17 | Brios/SPEED | JUNIOR 2 190 Kč 1 2 190 Kč

N50518-JA40 Kombinéza krátký rukáv ELITE 40 | Lycra POWER |
JUNIOR 1 890 Kč 1 1 890 Kč

N50528-JA40 Kombinéza dlouhý rukáv ELITE 40 | Lycra POWER |
JUNIOR 1 990 Kč 1 1 990 Kč
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PODMÍNKY NABÍDKY

Cena za design je jednorázová platba 2 490 Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje přípravu
designu, objednávky, potisk, úpravu barev a log. Při případné doobjednávce se tento
poplatek neúčtuje.

Během zpracování designu jsou první 3 změny zdarma, každá další úprava může být
naúčtována částkou 290 Kč bez DPH.

Příplatek za individuální potisk jména je 100 Kč bez DPH za položku.

Doba výroby je závislá na aktuální kapacitě výroby.

Cena za dopravu je 119 Kč bez DPH, u objednávek nad 50 000 Kč bez DPH dopravu
neúčtujeme.

Před výrobou je požadována 50% zálohová platba, doplatek je možno zaplatit buď před
odesláním zboží nebo dobírkou.

Při doobjednání garantujeme stejnou cenovou úroveň jako v první objednávce po dobu
jednoho roku.

Minimální množství pro objednávku cyklistického oblečení je 5 kusů (lze kombinovat různé
položky).

Minimální množství cyklistických doplňků, které lze objednat, je 10 kusů/párů od položky.

Po odsouhlasení objednávky nelze již provést žádné změny, přidat výrobek či změnit
velikost.

Kompletní znění obchodních podmínek naleznete na této stránce

https://www.kalas.cz/obchodni-podminky
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PRODUKTY

Dres ELITE 13 | Spinn | JUNIOR
Kód: N50070-JS13
CENA (bez DPH): 830 Kč

Cyklistický dres ELITE Spinn 13 je vyroben v klasickém střihu a z velmi
příjemného materiálu, který splňuje vysoké nároky na funkčnost.

NÁZEV MATERIÁLU: Spinn

• Vysoce funkční materiál Spinn.
• Anatomicky tvarovaná elastická vsadka pod rukávy.
• Trojdílná kapsa na zadním dílu.
• Dlouhý zip bez překrytí.
• Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým proužkem
zabraňující posunu.

Dres ACTIVE 04 | Devan | JUNIOR
Kód: N50016-JS04
CENA (bez DPH): 730 Kč

Elastický dres z funkčního materiálu v klasickém přiléhavém střihu.

NÁZEV MATERIÁLU: Devan

• Příjemný funkční materiál Devan.
• Kapsy na zadním dílu.
• Dlouhý zip pro pohodlné oblékání.

Dres ACTIVE 01 | Devan | JUNIOR
Kód: N50016-JS01
CENA (bez DPH): 650 Kč

Elastický dres z funkčního materiálu v klasickém přiléhavém střihu.

NÁZEV MATERIÁLU: Devan

• Příjemný funkční materiál Devan.
• Kapsy na zadním dílu.
• 16cm dlouhý zip pro pohodlné oblékání.
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Kraťasy se šlemi ELITE 09 | Lycra POWER
| JUNIOR
Kód: N60069-JA09
CENA (bez DPH): 1 000 Kč

Tyto kraťasy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní a kompresní látky Lycra Power,
která se vyznačuje výbornou pružností a prodyšností. Síťované šle jsou
zkonstruovány v kombinaci s dvěma pevnými pásky na předním díle
k lepšímu a pohodlnějšímu usazení kraťas.

NÁZEV MATERIÁLU: Lycra Power

• Ploché švy zajistí potřebný komfort.
• Šle vyrobeny v kombinací síťoviny a dvou prodyšných pásků.
• Zakončení nohavic elastickým páskem s plochým švem.
• Antibakteriální sedlo Endurance Kid.

Kraťasy se šlemi ACTIVE 19 | Lycra |
JUNIOR
Kód: N60067-JA19
CENA (bez DPH): 730 Kč

Cyklistické kraťasy ACTIVE Lycra jsou vyrobené z kvalitního materiálu, který
je velmi lehký a zajišťuje maximální volnost pohybu.

NÁZEV MATERIÁLU: Lycra

• Elastický materiál Lycra.
• Síťované šle.
• Zakončení nohavic silikonovou gumou.
• Sedlo LITTLE Racer.

Kraťasy ACTIVE 19 | Lycra | JUNIOR
Kód: N60011-JA19
CENA (bez DPH): 630 Kč

Cyklistické kraťasy ACTIVE Lycra jsou vyrobené z kvalitního materiálu, který
je velmi lehký a zajišťuje maximální volnost pohybu.

NÁZEV MATERIÁLU: Lycra

• Elastický materiál Lycra.
• Sedlo LITTLE Racer.
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Dres dlouhý rukáv ACTIVE 30 | FLANDERS
| JUNIOR
Kód: N50055-JL30
CENA (bez DPH): 990 Kč

Zateplený dres pro proměnlivé jarní a podzimní počasí.

NÁZEV MATERIÁLU: Flanders

• Inovovaný zateplený materiál Flanders.
• Kapsy na zadním dílu.
• Dlouhý zip pro pohodlné oblékání.

Vesta ACTIVE 02 | MicroFiber/síť |
JUNIOR
Kód: N50113-JN02
CENA (bez DPH): 650 Kč

Lehká vesta se síťovinou na zádech ochrání vaše dítě před prochladnutím

NÁZEV MATERIÁLU: Microfiber

• Lehký materiál z mikrovlákna.
• V zadní části síťovina pro lepší ventilaci.

Vesta ELITE 03 | W&W Mission Flow |
JUNIOR
Kód: N50126-JN03
CENA (bez DPH): 1 090 Kč

Jestliže hledáte teplou vrstvu oblečení, která zároveň ochrání před větrem
a deštěm, tak tato vesta je pro Vás ideální volbou. třívrstvé membrána
W&W Mission Flow poskytne ideální ochranu před rozmary počasí
v nejistých dnech.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W MISSION FLOW

• Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.
• Trojdílná kapsa na zadním dílu vesty.
• Elastické zakončení předního dílu.
• Vodní sloupec >10 000 mm.
• Prodyšnost > 10 000 g/m2/24h.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
• Zadní díl z membrány.
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Bunda ACTIVE 91 | MicroFiber | JUNIOR
Kód: N50213-JL91
CENA (bez DPH): 850 Kč

Lehká bunda na jaro a podzim, kterou lze snadno složit do zadní
kapsy dresu.

NÁZEV MATERIÁLU: Microfiber

• Lehký materiál z mikrovlákna.
• Bez kapes na zadním dílu.

Bunda ELITE 06 | W&W Mission Flow |
JUNIOR
Kód: N50248-JL06
CENA (bez DPH): 1 690 Kč

Každý cyklista ví, jak nepředvídatelné počasí může panovat na jaře nebo na
podzim. Proto jsme navrhli bundu z lehké, třívrstvé membrány W&W
Mission Flow, která poskytne ideální ochranu před rozmary počasí
v nejistých dnech.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W MISSION FLOW

• Nová, prodyšnější membrána Mission Flow.
• Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.
• Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.
• Elastické zakončení předního dílu.
• Vodní sloupec >10 000 mm.
• Prodyšnost > 10 000 g/m2/24h.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

Bunda ELITE 06 | W&W Winter Flow |
JUNIOR
Kód: N50249-JL06
CENA (bez DPH): 1 990 Kč

S bundou W&W Winter Flow si na Vás mráz během zimního období jen tak
nepřijde. Dokonale ochrání před nízkými teplotami a sněhem díky třívrstvé
membráně s vnitřním, zatepleným počasáním. Zároveň se však funkční
membrána postará o potřebnou prodyšnost a zamezí přehřátí.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W WINTER FLOW

• Vyšší límec se zatepleným materiálem Roubaix.
• Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.
• Elastické zakončení předního dílu.
• Vodní sloupec >10 000 mm.
• Prodyšnost > 10 000 g/m2/24h.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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Dlouhé kalhoty se šlemi ACTIVE 22 |
Roubaix | JUNIOR
Kód: N60266-JA22
CENA (bez DPH): 1 130 Kč

Moderní zimní kalhoty jsou navrženy do nepříznivého, chladnějšího počasí.
Na výrobu byl použitý italský materiál Roubaix, který díky své hřejivosti a
pružnosti zajišťuje optimální tvar, volnost pohybu a tepelný komfort.

NÁZEV MATERIÁLU: Roubaix

• Zateplený materiál Roubaix.
• Ploché švy.
• Šle ze speciální síťoviny pro maximální odvod potu.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
• Bez sedla.

Dlouhé kalhoty ACTIVE 22 | Roubaix |
JUNIOR
Kód: N60213-JA22
CENA (bez DPH): 930 Kč

Moderní zimní kalhoty jsou navrženy do nepříznivého, chladnějšího počasí.
Na výrobu byl použitý italský materiál Roubaix, který díky své hřejivosti a
pružnosti zajišťuje optimální tvar, volnost pohybu a tepelný komfort.

NÁZEV MATERIÁLU: Roubaix

• Zateplený materiál Roubaix.
• Ploché švy.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
• Bez sedla.

Kalhoty START-FINISH 18 | ROUBAIX |
JUNIOR
Kód: N70271-JP18
CENA (bez DPH): 1 190 Kč

Pohodlné převlekové kalhoty jsou navržené ve spolupráci s Mathieu van der
Poelem pro snadné a rychlé svlékání před startem závod. K výrobě byl
použitý zateplený materiál, který díky své hřejivosti a pružnosti zajišťuje
optimální tvar a tepelný komfort. Dlouhý zip umožňuje přetažení kalhot
přes nazuté cyklistické tretry.

NÁZEV MATERIÁLU: Roubaix

• Dlouhý zip po stranách nohavic.
• Zateplený materiál.
• Širší guma v pase.
• Potisknutelný přední díl.
• Reflexní prvky pro větší bezpečnost.
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CYC Návleky na RUCE ACTIVE 04 |
ROUBAIX | JUNIOR
Kód: N70012-JF04
CENA (bez DPH): 340 Kč

Návleky na ruce ze zatepleného materiálu jsou neodmyslitelným doplňkem
každého cyklisty.

NÁZEV MATERIÁLU: Roubaix

• zateplený materiál Roubaix
• silikonová guma zabraňující nežádoucímu posunu

Kombinéza krátký rukáv PRO 17 |
Brios/SPEED | JUNIOR
Kód: N50519-JA17
CENA (bez DPH): 2 190 Kč

NÁZEV MATERIÁLU: Brios

Kombinéza krátký rukáv ELITE 40 | Lycra
POWER | JUNIOR
Kód: N50518-JA40
CENA (bez DPH): 1 890 Kč

Cyklistický kombinéza ELITE Lycra Power je vyrobená z kvalitního materiálu
Lycra Power, který je charakteristický svou vynikající pružností a
prodyšností.

NÁZEV MATERIÁLU: Lycra Power

• Anatomický střih.
• Ploché švy.
• Zakončení nohavic elastickým materiálem.
• Sedlo Endurance Kid.



Nabídka sportovního oblečení / 11

Kombinéza dlouhý rukáv ELITE 40 | Lycra
POWER | JUNIOR
Kód: N50528-JA40
CENA (bez DPH): 1 990 Kč

Cyklistická kombinéza ELITE Lycra Power je vyrobená z kvalitního materiálu
Lycra Power, který je charakteristický svou vynikající pružností a
prodyšností.

NÁZEV MATERIÁLU: Lycra Power

• Anatomický střih.
• Ploché švy.
• Zakončení nohavic elastickým materiálem.
• Sedlo Endurance Kid.



Nabídka sportovního oblečení / 12

MATERIÁLY A SEDLA

Spinn

Zátažný, polyesterový úplet vyvinutý pro vysoce funkční
sportovní oblečení. Jedná se o dvouvrstvou konstrukci lehké
pleteniny, kde je rubová strana zhotovena ze speciálních
mikrovláken, která účinně odvádějí pot do vrchní vrstvy. I při
větší zátěži je zajištěn odvod potu a tím zaručena spokojenost
každého sportovce. Výrobky z této pleteniny jsou velice vzdušné
a příjemné na nošení.

Devan

Zátažný, polyesterový úplet, jedná se o dvouvrstvou konstrukci
lehké pleteniny vhodnou na cyklistické dresy.

Lycra Power

Lycra Power je specifická vysokým obsahem elastomeru, který
dodává výrobkům dokonalý tvar, pohodlí a přizpůsobuje se tělu.
Produkty z materiálu Lycra Power reagují na pohyby těla a
poskytují pocit pohodlí s neomezenou volnosti. Zaroveň si udržují
tvar, pružnost a vzhled i po dlouhodobém nošení a opakovaném
praní.
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Lycra

Moderní materiál skládající se z polyamidového mikrovlákna a
elastického vlákna Lycra. Pozoruhodná schopnost vlákna Lycra
roztáhnout se a vrátit se do původního stavu zlepšuje vlastnosti
všech látek a oděvů, v nichž je toto vlákno použito. Dodává jim
pohodlí a volnost pohybu, oblečení lépe padne a udržuje si svůj
tvar. Vyznačuje se zvýšenou nemačkavostí a lépe splyne s tělem.

Flanders

Materiál se používá na zateplené dresy s dlouhým rukávem, z
rubové strany je počesaný.

Microfiber

Materiál je velice lehký, měkký, nenasává pot a rychle schne.
Díky speciální vodoodpudivé úpravě zajišťuje vysoký stupeň
ochrany proti větru a dešti. Další vlastností je tvarová stabilita,
vysoká pevnost proti protržení, odolnost proti ušpinění, lehkost
a snadná údržba. Možno použít vždy, když se chcete ochránit
před deštěm.
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W&W MISSION FLOW

Velice lehký třívrstvý membránový materiál, kdy vrchní i spodní
polyesterový materiál je slaminován s vysoce funkční
membránou. Horní vrstva materiálu je velice kompaktní a je
zárukou snížené náchylnosti materiálu na oděr. Materiál je
odolný proti větru a vodě a velice snadný na údržbu. Technické
parametry: Vodní sloupec: > 10.000 mm Prodyšnost: > 11.000
g/m2/ 24 hod.

W&W WINTER FLOW

Hřejivý příjemný materiál W&W Winter Plus s membránou je
určený do nízkých teplot. Kvalitní materiál poskytuje tepelný
komfort díky počesanému vláknu a přitom si zachovává
elasticitu, která zajišťuje maximální volnost pohybu. Vodní
sloupec > 10 000 mm Prodyšnost > 11 000 g/qm/24hod

Roubaix

Inovativní oboustranně elastický materiál obsahující vlákna
LYCRA® vyvinutý pro vysoce kvalitní sportovní oblečení. Používá
se na výrobu kalhot a doplňků, které tak mají vysokou schopnost
udržet stálou teplotu těla. Na své rubové straně má vysoký
vnitřní vlas, který dodává velice příjemný pocit. Na tomto
materiálu je použita speciální antibakteriální úprava, které
zabraňuje tvoření bakterií a mikroorganismů.
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Brios

Ultratenký, rychleschnoucí materiál, vhodný zejména na dresy.
Jeho příjemný omak, nízká gramáž a skvělá pružnost zajišťuje
velké pohodlí při nošení.

ENDURANCE KID

Unikátní elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE
TECHNOLOGY® speciálně navržené pro dětskou postavu.
Nejdůležitější vlastnosti:
• unikátní tvar navržený speciálně pro dětskou postavu
• hladký povrch sedla a speciálně tvarované výplně z pěny
s vysokou hustotou, které jsou našity na spodní části sedla,
garantují maximální funkčnost a pohodlí
• elastický materiál – E.I.T X-Tract – mikrovlákno se speciální
dvoudimenzionální strukturou pro lepší odvod potu
• bakteriostatický materiál
• perineální oblast speciálně navržená pro dětskou postavu

LITTLE RACER

Bakteriostatické dětské sedlo.
Nejdůležitější vlastnosti:
• víceúrovňová konstrukce
• elastický, bakteriostatický materiál
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