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O KALAS SPORTSWEAR

KALAS Sportswear je největším výrobcem a distributorem cyklistického oblečení nejen
v České republice, ale i ve střední a severní Evropě. Kromě cyklistického oblečení
určeného pro maloobchodní prodej se zabýváme i výrobou oblečení s vlastním designem
pro cyklistiku, triatlon, běh, atletiku, hokej, fotbal a další sporty

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, švédský národní cyklistický tým, Dukla Praha, Dukla Trenčín, Kwadro-Stannah, Etixx-
iHned a mnoho dalších.

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 bezmála 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.
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SOUHRN NABÍDKY
Název:   Novinky 2017 SK
Nabídka číslo:   QUO-02717-Z8H8V6
Platnost nabídky do:   21.01.2017

KÓD PRODUKT CENA
(bez DPH) KS CELKEM

N50074-MS76 Cyklo dres PRO 76 | VeranoUltra
| MEN €65.00 1 €65.00

N50076-MS71 Cyklistický dres PRO 71 | Razor |
MEN €65.00 1 €65.00

N51075-MS74 Cyklo dres PRO 74 | Carbon X7 |
MEN €65.00 1 €65.00

N51077-MS77 Cyklo dres PRO 77 | W&W SHARK
| MEN €149.00 1 €149.00

N50054-ML79 Cyklo dres dl. rukáv PRO 79 |
ELASTICO THERMO | MEN €65.00 1 €65.00

N50117-MN70 Cyklo vesta PRO 70 | W&W
HEXAGON/net | MEN €45.00 1 €45.00

N50218-ML71 Cyklo bunda PRO 71 | W&W
HEXAGON | MEN €69.00 1 €69.00

N50072-ML78 Cyklo zimní bunda PRO 78 |
W&W Diamond | MEN €129.00 1 €129.00

N61065-MA17 Kraťasy se šlemi ARCO-PRO 17 |
GOFFRATO | MEN €70.00 1 €70.00

N61065-MA29 Kraťasy se šlemi ARCO-PRO 29 |
GOFFRATO | MEN €78.50 1 €78.50

N60015-LA27 Kraťasy do pasu ARCO-PRO 27 |
GOFFRATO | WOMEN €58.00 1 €58.00

N50078-MS08 Cyklistický dres ELITE 08 | Spinn
| MEN €41.50 1 €41.50

Celkem bez DPH: €900.00
DPH: €189.00

Celkem s DPH: €1 089.00
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PODMÍNKY NABÍDKY

Cena za design při výběru z www.kalascreator.eu: 49 EUR bez DPH. Tato částka zahrnuje
přípravu designu, objednávky, potisk, úpravu barev a log. Při případné doobjednávce se
tento poplatek neúčtuje.

Cena za design je jednorázová platba 99 EUR bez DPH. Tato částka zahrnuje přípravu
designu, objednávky, potisk, úpravu barev a log. Při případné doobjednávce se tento
poplatek neúčtuje.

Standardní doba dodání je 4–6 týdnů v závislosti na aktuální kapacitě výroby.
Expresní dodání 14 – 21 dnů – příplatek 30%. Expresní dodání 7 – 13 dnů – příplatek 80%.

Cena za dopravu je 9,16 EUR bez DPH

U objednávek nad 2 000 EUR bez DPH design ani 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
dvou let

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.

http://www.kalascreator.eu
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PRODUKTY

Cyklo dres PRO 76 | VeranoUltra
| MEN
Kód: N50074-MS76
CENA (bez DPH): €65.00

Tento letní dres byl navržen do letních dnů, kdy teploty
stoupnou nad 25 stupňů, aby udržel tělo relativně v suchu a
bez pocitu nepříjemného přehřátí. Rychleschnoucí materiál
Verano nabízí mimořádnou prodyšnost a v kombinaci se
síťovanými vsadkami budete dokonale vybaveni na
letní horka.

NÁZEV MATERIÁLU: Verano Ultra

Kombinace velice prodyšného materiálu Verano Ultra a
síťovaných vsadek.
Síťované vsadky na ramenou zajistí maximální
ventilaci dresu.
Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní
dokonalé padnutí.
Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a
zapínání dresu jednou rukou.
Prodloužené rukávy se skrytým elastickým zakončením
snižují odpor vzduchu.
Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým
proužkem zabraňující posunu.
Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém
tvaru pro snadnější přístup.
Odepínací a voděodolný sáček na cennosti.

Upozornění: Pod dres doporučujeme použít opalovací krém.



Nabídka sportovního oblečení  |  www.kalas.cz 6

Cyklistický dres PRO 71 | Razor |
MEN
Kód: N50076-MS71
CENA (bez DPH): €65.00

Dres Razor byl postupným vývojem navržen za jediným
účelem – splnit vysoké nároky profesionálních týmů ve
vrcholové závodní cyklistice. Za použití velice lehkých a
prodyšných látek vznikl dres v aerodynamickém střihu,
který pomáhá snížit odpor vzduchu při jízdě na kole. Už
žádné kompromisy, nejnovější závodní dres, který posouvá
hranice cyklistického oblečení zaměřené na
maximální výkon.

NÁZEV MATERIÁLU: Razor

Velice lehká a prodyšná látka Razor, vyvinuta
především pro závodní oblečení.
Síťované panely na bocích pro lepší odvod potu.
Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní
dokonalé padnutí.
Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a
zapínání dresu jednou rukou.
Prodloužené rukávy se skrytým elastickým zakončením
snižují odpor vzduchu.
Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým
proužkem zabraňující posunu.
Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém
tvaru pro snadnější přístup.
Odepínací a voděodolný sáček na cennosti.
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Cyklo dres PRO 74 | Carbon X7 |
MEN
Kód: N51075-MS74
CENA (bez DPH): €65.00

Ne každý je příznivcem zcela elastického dresu, který se
zaměřuje pouze na výkon a aerodynamiku. Proto jsme
vytvořili dres, který je konstruovaný převážně z klasické
jemné dresoviny s příměsí karbonového vlákna, což zajistí
rychlý odvod potu z těla a poskytne dokonalou prodyšnost.
Závodní střih a pohodlný materiál tohoto dresu splní vysoká
očekávání každého cyklisty.

NÁZEV MATERIÁLU: Carbon X7

Velice jemný materiál Carbon X7 s příměsí
karbonového vlákna.
Aktivní švy poskytují lepší elasticitu dresu a umožní
dokonalé padnutí.
Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a
zapínání dresu jednou rukou.
Rukávy zakončené širokou a prodyšnou páskou.
Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým
proužkem zabraňující posunu.
Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu v pyramidovém
tvaru pro snadnější přístup.
Odepínací a voděodolný sáček na cennosti.
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Cyklo dres PRO 77 | W&W SHARK
| MEN
Kód: N51077-MS77
CENA (bez DPH): €149.00

Pro opravdu nezdolné cyklisty, kteří neodloží kolo ani
v nevlídném počasí nebo musí čelit deštivým podmínkám
v závodě, jsme vyvinuli zcela potisknutelný a nepromokavý
dres Shark. Je navržený v upnutém střihu, který se postará
o maximální pohodlí bez ztráty aerodynamiky i při
nevšedních rozmarech počasí. S vysokým stupněm
voděodolnosti a skvělým parametrům prodyšnosti získáte
mimořádný produkt, který Vás udrží v teple a suchu v sedle
kola při deštivých dnech v sedle kola.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W Shark

Třívrstvá konstrukce látky Shark zajistí dokonalou
voděodolnost.
Prodloužený zadní díl pro větší ochranu páteře.
Vysoký a přiléhavý límec ochrání krk
Překrytý kostěný zip, který usnadní rozepínání a
zapínání dresu jednou rukou.
Spodní okraj dresu zakončený gumou se silikonovým
proužkem zabraňující posunu.
Trojdílná kapsa na zadním dílu dresu se síťovanou
spodní částí pro odtok vody.
Reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti ve špatném
počasí.
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Cyklo dres dl. rukáv PRO 79 |
ELASTICO THERMO | MEN
Kód: N50054-ML79
CENA (bez DPH): €65.00

Stylový aerodynamický dres s dlouhým rukávem je
vyrobený z velmi jemného elastického materiálu
v kombinaci s počesaným vláknem na rubové straně dresu.
Hned na první dotyk vás upoutá velmi nízká hmotnost a
vysoká elasticita dresu.

NÁZEV MATERIÁLU: Elastico Thermo

kombinace nejjemnějších materiálů zajištujě nízkou
hmotnost
vsadky v rukávech z materiálu s příměsí
karbonového vlákna
spodní okraj dresu zakončený silikonovu gumou
zabraňující posunu
3 dílná kapsa na zadním dílu
reflexní prvky pro větší bezpečnost
dlouhý překrytý zip
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Cyklo vesta PRO 70 | W&W
HEXAGON/net | MEN
Kód: N50117-MN70
CENA (bez DPH): €45.00

Úchvatně lehká vesta nabízí upnutý střih, který perfektně
sedí v pozici na kole a díky své skladnosti se stane
nepostradatelnou součástí výbavy každého cyklisty při
proměnlivém počasí. Přední díl je vyroben z větruodolné a
nepromokavé membrány, která ochrání před lehkým
deštěm, zatímco elastická síťovina na zádech se postará
o potřebnou prodyšnost. Reflexní prvky na zadním díle
poskytnou zvýšenou bezpečnost na kole při snížené
viditelnosti.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W Hexagon

Větruodolná a nepromokavá membrána Hexagon.
Vodní sloupec: >8 000 mm.
Prodyšnost: > 37 700 g/m/24h.
Nový kostěný zip zajistí snadné rozepínání a zapínání.
Vnitřní límec je vyroben ze síťoviny pro lepší
odvod potu.
Odlehčená reflexní silikonová páska v dolním
zakončení dresu.
Prodloužený zadní díl pro větší ochranu páteře.
Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
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Cyklo bunda PRO 71 | W&W
HEXAGON | MEN
Kód: N50218-ML71
CENA (bez DPH): €69.00

Cyklistická bunda byla navržena za jediným účelem,
poskytnout maximální ochranou těm, kteří musí čelit
deštivým podmínkám v sedle kola. Ultralehká membrána
Hexagon je charakteristická vysokým stupněm
nepromokavosti a díky dokonalé prodyšnosti zamezuje
nadměrnou kumulaci tepla. Důležité detaily jako vyšší
límec, podlepené švy a prodloužené záda zajistí maximální
ochranu v sychravých dnech.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W Hexagon

Větruodolná a nepromokavá membrána Hexagon.
Vodní sloupec: >8 000 mm.
Prodyšnost: > 37 700 g/m/24h.
Podlepené švy z vnitřní strany zabrání proniknutí vody
skrz bundu.
Zip s vnitřním podložením a horní překrytím zabrání
poškrábání krku.
Vnitřní límec je vyroben ze síťoviny pro lepší
odvod potu.
Odlehčená reflexní silikonová páska v dolním
zakončení dresu.
Prodloužený zadní díl pro větší ochranu páteře.
Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
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Cyklo zimní bunda PRO 78 |
W&W Diamond | MEN
Kód: N50072-ML78
CENA (bez DPH): €129.00

Unikátní cyklistická bunda, která se řadí do kategorie
nových trendů díky své dvouvrstvé konstrukci s přidanou
kuklou. Technologicky pokročilá membrána poskytuje nejen
špičkovou odolnost proti vodě a větru, ale zároveň
i výbornou prodyšnost, která zamezí přehřátí organizmu.
Zapomeňte na dobu, kdy jste v zimních měsících museli
vyrazit na kolo s mnoha vrstvami na sobě, pro vyjížďky při
nízkých teplotách vám bude stačit funkční nátělník a bunda
W&W Diamond.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W Diamond

Inovativní větru a vodě odolná membrána Diamond.
Vodní sloupec >10 000 mm.
Prodyšnost > 11 000 g/m2/24h.
Kostěný zip s podložením a horním překrytím.
Trojdílná kapsa na zadním dílu bundy.
Tvarovaná kukla z hřejivého materiálu Roubaix.
Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.
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Kraťasy se šlemi ARCO-PRO 17 |
GOFFRATO | MEN
Kód: N61065-MA17
CENA (bez DPH): €70.00

Výsledkem testování a spolupráce s profesionálními týmy
jsou nové cyklistické kraťasy vyrobené z inovativního,
vysoce funkčního materiálu Goffrato se zajímavou
povrchovou strukturou. Nový, do detailu propracovaný střih
je velice aerodynamický a zajišťuje lepší komfort při jízdě.

NÁZEV MATERIÁLU: Goffrato

Strukturovaný, vysoce funkční materiál Goffrato.
Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.
Nové šle vyrobeny inovativní technologií lepených švů.
Ploché švy zajišťují maximální komfort.
Nohavice s elastickým zakončením s reflexním prvkem
v plochém švu.
Kapsička v zadní části šlí.
Sedlo ZOOM X.

Kraťasy se šlemi ARCO-PRO 29 |
GOFFRATO | MEN
Kód: N61065-MA29
CENA (bez DPH): €78.50

Výsledkem testování a spolupráce s profesionálními týmy
byly vyvinuty nové cyklistické kraťasy vyrobené
z inovativního, vysoce funkčního materiálu Goffrato se
zajímavou povrchovou strukturou. Nový, do detailu
propracovaný střih je velice aerodynamický a zajišťuje lepší
komfort při jízdě.

NÁZEV MATERIÁLU: Goffrato

Strukturovaný, vysoce funkční materiál Goffrato.
Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.
Nové šle vyrobeny inovativní technologií lepených švů.
Ploché švy zajišťují maximální komfort.
Nohavice s elastickým zakončením s reflexním prvkem
v plochém švu.
Kapsička v zadní části šlí.
Sedlo ENDURANCE Carbonium.
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Kraťasy do pasu ARCO-PRO 27 |
GOFFRATO | WOMEN
Kód: N60015-LA27
CENA (bez DPH): €58.00

Výsledkem testování a spolupráce s profesionálními týmy
byly vyvinuty nové cyklistické kraťasy vyrobené
z inovativního, vysoce funkčního materiálu Goffrato se
zajímavou povrchovou strukturou. Nový, do detailu
propracovaný dámský střih je velice aerodynamický a
zajišťuje lepší komfort při jízdě. Tyto kraťasy řadí mezi
špičku na trhu s cyklistickým oblečením.

NÁZEV MATERIÁLU: Goffrato

Strukturovaný, vysoce funkční materiál Goffrato.
Vsadka v nohavicích z vysoce elastického materiálu.
Ploché švy zajišťují maximální komfort.
Nohavice s elastickým zakončením s reflexním prvkem
v plochém švu.
Sedlo ENDURANCE X Lady.

Cyklistický dres ELITE 08 | Spinn
| MEN
Kód: N50078-MS08
CENA (bez DPH): €41.50

Cyklistický dres ELITE Spinn patří mezi naše nejprodávanější
výrobky. Dres má klasický střih a je vyroben z velmi
příjemného materiálu, který splňuje vysoké nároky
profesionálních i hobby cyklistů.

NÁZEV MATERIÁLU: Spinn

Vysoce funkční materiál Spinn.
Rukávy se speciálním elastickým zakončením
s reflexním prvkem v plochém švu.
Anatomicky tvarovaná elastická vsadka pod rukávy.
Trojdílná kapsa na zadním dílu.
Překrytý dlouhý zip.
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MATERIÁLY A SEDLA

Verano Ultra

Razor

Carbon X7
Lehký, polyesterový úplet s karbonovým vláknem, díky kterému se pot dostane rychle
z oblečení ven. Povrch s efektní strukturou, nízkou gramáží a vzdušností předurčuje
pro výrobu špičkového oblečení.

W&W Shark
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Elastico Thermo

W&W Hexagon

W&W Diamond

Goffrato
Inovativní italský materiál Goffrato poskytuje vysokou elasticitu a maximální
svalovou kompresi. Tyto vlastnosti zaručují volnost pohybu při tréninku i
závodním nasazení.
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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.

ZOOM X
Víceúrovňové pánské elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE TECHNOLOGY®
s futuristickým designem. Bylo vyvinuto tak, aby garantovalo vysokou ochranu i
pohodlí.
Nejdůležitější vlastnosti:

 konstrukce sedla kombinuje dvě pěny s odlišnými hustotami pro zajištění pohodlí
a maximální ochrany před otlačením
nově vyvinutý elastický materiál – E. I. T. X-FIFTY –  pro maximální prodyšnost
bakteriostatický materiál
měkká boční křidélka v anatomickém střihu
perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí
perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného krevního oběhu a
pro ochranu sedacího nervu

ENDURANCE Carbonium
Revoluční pánské elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE TECHNOLOGY® pro
cyklisty, kteří se nespokojí s žádnými kompromisy! Garantuje maximální ochranu a
komfort i pro 6 a více hodin v sedle.

Nejdůležitější vlastnosti:
• unikátní, zakřivený anatomický tvar, který byl vyvinut po tisících hodinách testování,
aby bylo dosaženo perfektního zakřivení a tím i maximálního komfortu
• hladký povrch sedla a speciálně tvarované výplně z pěny s vysokou hustotou, které
jsou našity na spodní části sedla, garantují maximální funkčnost a pohodlí
• karbonový materiál - E.I.T Carbonium - kombinace mikrovlákna a karbonových
vláken pro nejlepší možnou termoregulaci
• bakteriostatický materiál
• perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí
• perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného krevního oběhu a
pro ochranu sedacího nervu.
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ENDURANCE X Lady
Dámské elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE TECHNOLOGY® s 3D designem.
Garantuje ochranu a pohodlí pro středně dlouhé vyjížďky.
Nejdůležitější vlastnosti:

anatomický tvar
konstrukce sedla kombinuje dvě pěny s odlišnými hustotami pro zajištění pohodlí
a ochrany před otlačením
nově vyvinutý elastický materiál – E. I. T. X-FIFTY –  pro maximální prodyšnost
široká perineální oblast speciálně navržená pro ženskou postavu
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