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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:   SUBARU 2015 

KÓD PRODUKT CENA
(s DPH) KS CELKEM

CYCDP-3/4/5/6/7 Cyklo dres ELITE 24 | Spinn 1 281 Kč 1 1 281 Kč

CYCKP-3/4/5/6/7 Cyklo kraťasy ELITE-OMEGA 45 |
Lycra 1 281 Kč 1 1 281 Kč

CYCBPG-3/4/5/6/7 Cyklo bunda ELITE 14 | Gamex 1 799 Kč 1 1 799 Kč

CYCBPM-3/4/5/6/7 Cyklo bunda ELITE-Z 03 | W&W
Mission Light 12 2 523 Kč 1 2 523 Kč

CYCVUNI-2/3/4/5/6/7 Cyklo vesta ACTIVE 02 |
MicroFiber/Net 893 Kč 1 893 Kč

CYCDD-2/3/4/5 Cyklo dres ELITE 24 | Spinn |
LADY 1 281 Kč 1 1 281 Kč

CYCKD-2/3/4/5 Cyklo kraťasy ELITE-WH 14 |
Lycra POWER | LADY 1 410 Kč 1 1 410 Kč

CYCBDG-2/3/4/5 Cyklo bunda ELITE 14 | Gamex |
LADY 1 799 Kč 1 1 799 Kč

CYCDDE-122/134/146/158 Cyklo dres ACTIVE 01 | Devan |
JUNIOR 763 Kč 1 763 Kč

CYCNAV-2-3/4-5/6-8 Cyklo návleky na kolena ACTIVE
04 | ROUBAIX 440 Kč 1 440 Kč

CYCSAT Multifunkční šátek TUBE 01 119 Kč 1 119 Kč

CYCPO-37-39/40- 42/
43-45/46-48 Ponožky RACE 134 Kč 1 134 Kč
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PRODUKTY

Cyklo dres ELITE 24 | Spinn
Kód: CYCDP-3/4/5/6/7
CENA (s DPH): 1 281 Kč

Nejprodávanější dres v klasickém střihu z vysoce funkčního
materiálu.

NÁZEV MATERIÁLU: SPINN

vysoce funkční materiál Spinn
elastické rukávy zakončené reflexním silikonovým
páskem
elastická vsadka pod rukávy pro perfektní přilnavost
3 dílná kapsa na zadním dílu s otvorem na sluchátka
vnitřní odnímatelná vodoodpudivá kapsička
reflexní prvky pro větší bezpečnost

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH

Cyklo kraťasy ELITE-OMEGA 45 |
Lycra
Kód: CYCKP-3/4/5/6/7
 CENA (s DPH): 1 281 Kč

Kvalitní cyklistické sedlo, lehký elastický materiál Lycra a
skvěle padnoucí střih dělají z těchto kalhot bestseller naší
kolekce.

NÁZEV MATERIÁLU: LYCRA
SEDLO: EVO Cool

velice lehký materiál Lycra
šle ze speciální síťoviny pro maximální odvod potu
zakončení nohavic silikonovou gumou zabraňující
nežádoucímu posunu
ploché švy zajišťující maximální komfort během jízdy
anatomicky tvarované sedlo Evo Cool

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Cyklo bunda ELITE 14 | Gamex
Kód: CYCBPG-3/4/5/6/7
CENA (s DPH): 1 799 Kč

Lehká bunda na jaro a podzim, kterou lehce složíte do zadní
kapsy dresu.

NÁZEV MATERIÁLU: GAMEX karo

extrémně lehký větruodolný materiál
dlouhý zip s podložením a horním překrytím
spodní okraj zakončený jemnou gumou zabraňující
posunu
reflexní prvky pro větší bezpečnost
3 dílná kapsa na zadním dílu

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Cyklo bunda ELITE-Z 03 | W&W
Mission Light 12
Kód: CYCBPM-3/4/5/6/7
CENA (s DPH): 2 523 Kč

Špičková cyklistická bunda z membránového materiálu je
určena pro chladné jarní a podzimní dny. Velice lehký,
třívrstvý materiál s vysoce funkční membránou v kombinaci
s prodyšnými zády dokonale ochrání a zároveň poskytne
tepelný komfort. Můžete se na ní spolehnout i v těch
nejnepříznivějších podmínkách. Bunda je navržena pro
všestranné použití, díky odepínacím rukávům na zip z ní
snadno uděláte funkční vestu.

NÁZEV MATERIÁLU: W&W MISSION light

membránový materiál W&W Mission Light
vodní sloupec > 10 000 mm
prodyšnost: > 11 000 g / m2 / 24 hod.
vsadky z materiálu Lycra Power zajišťující elasticitu a
prodyšnost
spodní okraj bundy zakončený silikonovou gumou
zabraňující posunu
dlouhý zip s podložením a horním překrytím
výrazné reflexní prvky v bocích pro větší bezpečnost
3 dílná kapsa na zadním dílu

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Cyklo vesta ACTIVE 02 |
MicroFiber/Net
Kód: CYCVUNI-2/3/4/5/6/7
CENA (s DPH): 893 Kč

Lehká vesta se síťovinou na zádech vás ochrání před
prochladnutím.

NÁZEV MATERIÁLU: MicroFiber

lehký materiál z mikrovlákna
v zadní části síťovina pro lepší ventilaci
bez kapsy na zadním díle

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH

Cyklo dres ELITE 24 | Spinn |
LADY
Kód: CYCDD-2/3/4/5
CENA (s DPH): 1 281 Kč

Střih navržený výhradně pro ženské křivky vyrobený
z funkčního materiálu Spinn.

NÁZEV MATERIÁLU: SPINN

elastické rukávy zakončené reflexním silikonovým
páskem
elastická vsadka pod rukávy pro perfektní přilnavost
3 dílná kapsa na zadním dílu s otvorem na sluchátka
vnitřní odnímatelná kapsička
reflexní prvky pro větší bezpečnost

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Cyklo kraťasy ELITE-WH 14 |
Lycra POWER | LADY
Kód: CYCKD-2/3/4/5
CENA (s DPH): 1 410 Kč

Dámské kraťasy s anatomicky tvarovaným širokým lemem
v pase speciálně vyvinutým po dámskou kolekci.

NÁZEV MATERIÁLU: LYCRA power
SEDLO: ENDURANCE Lady

odolný a pevný materiál Lycra Power
široký dvojitý lem v pase
zakončení nohavic pohodlným elastickým lemem
ploché švy zajišťující maximální komfort během jízdy
anatomicky tvarované antibakteriální sedlo Endurance
Lady zajistí dokonalý komfort
sedlo Endurance Lady

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH

Cyklo bunda ELITE 14 | Gamex |
LADY
Kód: CYCBDG-2/3/4/5
CENA (s DPH): 1 799 Kč

Lehká bunda na jaro a podzim, kterou lehce složíte do zadní
kapsy dresu.

NÁZEV MATERIÁLU: GAMEX karo

extrémně lehký větruodolný materiál
dlouhý zip s podložením a horním překrytím
spodní okraj zakončený jemnou gumou zabraňující
posunu
reflexní prvky pro větší bezpečnost
3 dílná kapsa na zadním dílu

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Cyklo dres ACTIVE 01 | Devan
| JUNIOR
CYCDDE-122/134/146/158 
CENA (s DPH): 763 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

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH

Cyklo návleky na kolena
ACTIVE 04 | ROUBAIX
Kód:  CYCNAV-2-3/4-5/6-8
CENA (s DPH): 440 Kč

Skvělý doplněk při proměnlivém počasí. Při změně
teploty je jednoduše sbalíte do kapsy.

NÁZEV MATERIÁLU: ROUBAIX

zateplený materiál Roubaix
silikonová guma zabraňující nežádoucímu posunu

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH
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Multifunkční šátek TUBE 01
Kód: CYCSAT
CENA (s DPH): 119 Kč

Multifunkční šátek na sport a volný čas.

příjemný rychleschnoucí materiál
všestranné použití

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH

Ponožky RACE
Kód: CYCPO-37-39/40- 42/43-45/46-48 
CENA (s DPH): 134 Kč

Vysoce kvalitní ponožky s antibakteriální úpravou skvěle
doplní celkový vzhled vašeho teamu.

minimální objednávka ponožek ve vašem designu
100 ks
příměs stříbra v jádru vlákna
výborný odvod potu
velmi odolné proti otěru

UVEDENÁ CENA JE VČETNĚ DPH



11

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.

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.

GAMEX karo
Materiál je velice lehký, měkký, nenasává pot, rychle schne a je nemačkavý. Zaručuje
odvod tělesných par díky schopnosti cirkulaci vzduchu ( cca 300 litrů/m2/sec.). Díky
mechanicko-chemickému zhuštění vláken jako i specielní voduodpudivé úpravě
zajišťuje Gamex vysoký stupeň ochrany proti větru a dešti. Dalším plus je tvarová
stabilita, vysoká pevnost proti protržení, odolnost proti ušpinění, lehkost a snadná
údržba. Vzor „karo“ dodává výrobku příjemný vzhled a jeho lehkost při navýšení další
vrstvy na tělo nijak nezatíží sportovce. Možno použít vždy, když se chcete ochránit
před deštěm.

W&W MISSION light
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.
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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.

LYCRA power
Revoluční materiál skládající se z polyamidového vlákna a elastického vlákna Lycra
Power. Oproti původním kvalitám předchozích vláken, je Lycra Power dokonalejší v
schopnosti vrátit se do původního tvaru - lépe přilne po natažení zpět. Touto svou
zvýšenou stahovací schopností pozitivně stimuluje svaly, což je u sportovního oblečení
vítaným přínosem. Vyznačuje se zvýšenou nemačkavostí a lépe splyne s tělem.

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

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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EVO Cool
Víceúrovňové elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE TECHNOLOGY® s futuristickým
designem. Bylo vyvinuto tak, aby garantovalo výbornou úroveň ochrany a pohodlí.
Nejdůležitější vlastnosti:

konstrukce sedla s dvěma hustotami pěny zajišťuje výbornou úroveň ochrany a
pohodlí
nově vyvinutý elastický materiál – E.I.T CUBE – kombinace mikrovlákna a
polyesterových vláken pro maximální prodyšnost
bakteriostatický materiál
díky extrémně měkkým bočním křidélkům a excelentnímu střihu poskytuje
vysokou úroveň svobody pohybu
perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí
perineální oblast speciálně navržená pro zachování přirozeného krevního oběhu a
pro ochranu sedacího nervu.

ENDURANCE Lady
Unikátní elastické sedlo řady ELASTIC INTERFACE TECHNOLOGY® pro cyklistky, které
se nespokojí s žádnými kompromisy! Garantuje maximální ochranu a komfort i pro 6 a
více hodin v sedle.

Nejdůležitější vlastnosti:
• unikátní tvar navržený speciálně pro ženskou 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
• perforovaná pěna pro maximální ventilaci a rychlé schnutí
• široká perineální oblast speciálně navržená pro ženskou postavu.
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