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Projektujemy z Toba i dla Ciebie!
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Wir produzieren mit Dir und für Dich!
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NARCIARSTWO ALPEJSKIE / ALPINE SKIING / SKI ALPIN

CERAMIKA /ceramics/ keramische

CORDURA

SOFTSHELL

Seria GOLD jest to nowość na rynku światowym. Do produkcji
odzieży tej kategorii użyte zostały innowacje z dzieciny materiałów,
konstrukcji oraz możliwości użytkowania. Firma Berdax,
jako pierwsza na świecie zestawiła najlepsze materiały dedykując
produkty narciarzom. Serię tą wyróżnia indywidualny krój,
indywidualna grafika oraz homologacja FIS. Odzież treningowa
odporna jest na uszkodzenia mechaniczne. Wzmocnienia
wykonane są z materiału ceramicznego, a podkładem wzmocnień
jest innowacyjny na świecie materiał 3D niezmieniający swoich
wartości amortyzujących nawet po intensywnym praniu.
Materiał 3D zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza
oraz amortyzuje uderzenia tyczek. Kombinezony alpejskie
uszyte są z najlepszych materiałów firmy Schoeller.
Jako jedna z niewielu firm na świecie, jesteśmy w stanie regulować
przepuszczalność powietrza przez materiał co zapewnia
homologację na granicy norm dopuszczonych przez FIS.
Szycie na miarę wykonywane jest na najnowszych
systemach komputerowych.

The GOLD series constitutes a global novelty. This series of clothing
features innovative material, structure, which in turn offers new
usability options. The Berdax company, as the first company
in the world, combined together the best materials,
dedicating its products to the skiers. This product line
is distinguished by the tailored cut, individual graphics
and FIS certification. The Training clothes are highly resistant
to the mechanical damage. The reinforcements are made
out of ceramic material, supported by an innovative 3D material,
which maintains its shock-absorbing properties even after
the suit is intensively washed. The 3D material also provides
proper air circulation and amortises the pole-contact.
The alpine suits are created out of the best Schoeller materials.
As one of a few companies in the world, we are capable
of regulating the material’s air permeability, which makes
it possible for us to get a FIS certification close
to the permitted profile of the suit. Tailoring is realized
with the use of the latest computer systems.

Kategoria PREMIUM dedykowana jest dla osób uprawiających
narciarstwo na poziomie zaawansowanym. Są to zawodnicy
zarówno reprezentujący grupę sportu wyczynowego jak i amatorzy
jeżdżący na wysokim poziomie zaawansowania. Odzież ta,
zaprojektowana jest do celów intensywnego użytkowania.
Wyroby w odpowiednich miejscach wzmocniona są cordurą,
co stanowi innowacyjność konstrukcyjną. Kombinezony alpejskie,
uszyte są z materiałów marki Schoeller. Kombinezony uszyte z tych
materiałów stanowią zdecydowaną większość wśród wszystkich
kombinezonów alpejskich, nawet na poziomie Pucharu Świata.
Materiały Schoeller’a znane są z elastyczności, właściwości
kompresyjnych oraz użytkowych. Produkty tej kategorii
nie posiadają homologacji FIS, sprzedawane są w rozmiarach
konfekcyjnych oraz w indywidualnych rozmiarach.

The PREMIUM category is dedicated to the persons who are
advanced skiers. This group includes both the sport professionals,
as well as the advanced amateurs. The clothing is tailored
for intensive use. The products feature cordura reinforcements
in some key areas - this constitutes a structural innovation.
Alpine suits are created out of Schoeller materials. Suits made out
of these materials constitute the majority of the suits used among
the alpine skiers, including those competing in the World Cup.
Schoeller’s materials are well known for their elasticity,
compression properties and usability. Products in this category
are not FIS-certified,they are sold in a variety of standard
and non-standard, individual sizes.

Die Produkte PREMIUM sind für Sportler, insbesondere
in Trainingsprozess, bestimmt. Das Material ist für intensive
Verwendung konzipiert. Die Produkte sind aus Material
der Firma Schöller hergestellt, erfüllen aber die
FIS-Homologationsvorschriften nicht. An besonders
beschädigungsanfälligen Stellen besteht die Bekleidung
aus CORDURA-Stoff. Die Produkte sind in Konfektionsgrößen
und als Maßanfertigungen lieferbar.

Odzież tej kategorii adresowana jest dla dzieci, młodzieży oraz osób
amatorsko uprawiających narciarstwo alpejskie. Podstawową cechą
tych produktów jest ich duża odporność na uszkodzenia
mechaniczne oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony termicznej.
Produkty sprzedawane są w rozmiarach konfekcyjnych,
w szczególnych przypadkach firma dopuszcza
możliwość zamówień w niestandardowych rozmiarach.

This type of clothing is dedicated to children, youngsters
and persons who are passionate about alpine skiing.
The basic feature of these products is visible in high level of
their resistance towards mechanical damage. They also
provide a proper level of thermal protection.
These products are sold in standard sizes.
In special cases the company makes it possible
to order the clothing in non-standard sizes.

Die Produkte dieser Kategorie sind für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bestimmt, die den Skisport erlernen oder
auf Amateur-Niveau betreiben. Das Material weist eine
hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
auf und zeichnet sich durch hohe Isolationswirkung aus.
Die Produkte sind in Konfektionsgrößen lieferbar.
In besonderen Fällen besteht die Möglichkeit
von Maßanfertigungen.

Höchste Qualität, neueste Technologie, individuelle Gestaltung
des Schnitts und der Grafik, FIS homologiert – das sind die
Parameter der Produkte der Kategori GOLD.
Die Kombination aus Keramik und 3D-Stoff garantiert
eine gute Luftzirkulation. Das widerstandsfähige
Material ist unempfindlich gegen Stöße der Slalomstangen.
Die verwendeten Materialien sind ebenfalls aus der Firma Schöller
und erfüllen die FIS Homologationsvorschriften.
Alle Produkte dieser Kategorie sind Maßanfertigungen.

SOFTSHELL GOLD & PREMIUM

CORDURA

CERAMIKA /ceramics/ keramische

•

Materiał ceramiczny o wysokiej odporności na ścieralność. Wstawki z

tego materiału zastosowane są w miejscach narażonych na kontakt z ostrymi
krawędziami nart oraz kontakt z tyczkami. Materiał 3D stanowi podszycie
materiału ceramicznego. Jego funkcja to amortyzacja uderzeń oraz
zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz stroju.
•

Cordura zapewnia ochronę stroju przed uszkodzeniami mechanicznymi

powstałymi podczas transportu nart oraz kontaktu z tyczkami.
•
The ceramic material is highly resistant to abrasion. This material is
used in the areas that are exposed to contact with the rough ski-edges and with
the poles. The 3D materials constitutes a base for the ceramic material. Its

3D

•

function is to provide shock-absorption and proper air-circulation inside the suit.
Cordura protects the suit from possible damage, resulting from the

transport of the skis and from the contact with the poles.
•

Das keramische Material ist beständig gegen Abrieb. Die Einsätze aus diesem Material

befinden sich an Stellen die starkem Kontakt mit den Skikanten bzw. mit den Stangen ausgesetzt
sind. Das 3D-Material unter dem Keramik-Material garantiert Aufprallschutz und Luftzirkulation.
•

Der CORDURA – Stoff bewahrt die Kleidung vor mechanischer Beschädigung während des

Transportes der Ski sowie beim Kontakt mit den Stangen.

Materiał eliminujący przyczepianie się rzep.
The material eliminates potential attaching of the velcro-type fasteners to the suit.
Das Material kann durch Klettverschlüsse nicht beschädigt werden.

SPODENKI / SHORTS

CORDURA

•

CERAMIKA /ceramics/ keramische

Materiał ceramiczny o wysokiej odporności na ścieralność. Wstawki z

tego materiału zastosowane są w miejscach narażonych na kontakt z ostrymi
krawędziami nart oraz kontakt z tyczkami. Materiał 3D stanowi podszycie
materiału ceramicznego. Jego funkcja to amortyzacja uderzeń oraz
zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz stroju.
•

Cordura zapewnia ochronę stroju przed uszkodzeniami mechanicznymi

powstałymi podczas transportu nart oraz kontaktu z tyczkami.
•
The ceramic material is highly resistant to abrasion. This material is
used in the areas that are exposed to contact with the rough ski-edges and with
the poles. The 3D materials constitutes a base for the ceramic material. Its
function is to provide shock-absorption and proper air-circulation inside the suit.
•
Cordura protects the suit from possible damage, resulting from the
transport of the skis and from the contact with the poles.
•

Das keramische Material ist beständig gegen Abrieb. Die Einsätze aus diesem Material

befinden sich an Stellen die starkem Kontakt mit den Skikanten bzw. mit den Stangen ausgesetzt
sind. Das 3D-Material unter dem Keramik-Material garantiert Aufprallschutz und Luftzirkulation.
•

Der CORDURA – Stoff bewahrt die Kleidung vor mechanischer Beschädigung während des

Transportes der Ski sowie beim Kontakt mit den Stangen.

Możliwość wyposażenia spodenek w protektory PORON XRD®.
Shorts can be also equipped with protection pads made of PORON XRD®.
Möglichkeit der Ausstattung der Hosen mit PORON XRD® Protektoren.

3D

KOMBINEZON ALPEJSKI / ALPINE SKI SUIT / RENNANZUG SPORT / GOLD & PREMIUM

MATERIAL „NOT-FIS”

MATERIAL „FIS”

Każdy z kombinezonów serii GOLD posiada homologację FIS,
a dzięki zastosowaniom technologicznym możliwe
jest ustawianieprzepuszczalności materiału tak,
aby była ona jak najbliżej dopuszczanej granicy homologacji.

Each of the GOLD suits is FIS-certified,
thanks to the technology it is possible to set
the permeabilityof the material at the level which
is as close to the certification limit as possible.

Alle Rennanzüge der Serie GOLD erfüllen
die FIS-Homologationsvorschriften.

Możliwość wyposażenia kombinezonu w protektory PORON XRD®.

Dank der angewendeten Technologie ist es möglich

Race suit can be equipped with protection pads made of PORON XRD®.

die Luftdurchlässigkeit so zu gestalten, dass sie sich

Möglichkeit der Ausstattung der Rennanzüge mit PORON XRD® Protektoren.

am Limit der Homologationsvorschriften befindet.

KOMBINEZON ALPEJSKI / ALPINE SKI SUIT / RENNANZUG SPORT
OCHRANIACZE / PROTECTORS / PROTEKTOREN
PORON XRD® najlepszy/najnowocześniejszy i najbardziej komfortowy system ochrony, jaki można zastosować w
kombinezonie alpejskim. Materiał ten pochłania do 90% siły uderzenia! Protektory PORON XRD® są cieńsze, lżejsze, lepiej
układają się przy ciele, nie krępują ruchów, są w pełni przewiewne co powoduje, że skóra nie poci się pod protektorem, a przede
wszystkim doskonale chronią przed uderzeniem, nieporównywalnie lepiej niż zwykła gąbka. W BERDAXIE sam wybierasz rodzaj
protektorów.
PORON XRD® is the best, state of the art and the most comfortable protection
system that may be used in an alpine skiing suit. This material absorbs up to 90% of the impact
force! PORON XRD® protectors are thinner, cheaper, they fit more snuggly, they do not limit
the movement and are airy, which prevents the skin from sweating under the protector. Above
all, the new protectors are a perfect solution in protection against hits, they cannot be
compared to normal foam. At BERDAX you select the type of the protectors yourself.
PORON XRD® ist das beste, neueste und komfortabelste Schutzsystem
für alpine Rennanzüge Es dämpft 90% der Aufprallkraft. Die PORON XRD®
Protektoren sind dünner, leichter, passen sich dem Körper besser an, bieten mehr
Bewegungsfreiheit als herkömmliche Schützer. Sie sind atmungsaktiv, so daß die
Haut unter den Protektoren nicht schmitzt. Bei BERDAX kannst Du die Art Deiner
Protektoren selbst wählen.

Rozmiar? Szyjemy na wymiar!
Każdy klient firmy BERDAX otrzymuje obsługę zarezerwowaną do tej pory
tylko dla zawodowców. Tylko u nas możesz stworzyć swój wymażony
kombinezon uszyty na miarę, czyli idealnie dopasowany do Ciebie.

Size? We will tailor the suit!
Each of the BERDAX company clients gets services that were, so far,
reserved exclusively for professionals. Only at our company,
you may create your dream-suit, tailored to your needs and to your expectations.

Konfektionsgrößen? Bei uns gibt es Maßanfertigungen !
Jedem Kunden steht der Service zu Verfügung, der bisher nur
Leistungssportlern vorbehalten war. Nur bei uns erhältst Du Deinen
maßgeschneiderten Rennanzug, der ideal an Dich angepaßt ist.

ROZMIARY / SIZES / GRÖßEN

MATERIAŁY / MATERIALS / MATERIAL
•
•
•

Materiały użyte do produkcji to światowa pierwsza liga - szwajcarski Schoeller® / Eschler®.
Możliwość wyboru zarówno materiału ocieplanego jak i nieocieplanego.
Materiały z homologacją FIS i bez homologacji.

•

Materials used for production are world class - they come from

•

Option of selecting both warm, as well as non-insulated materials.

•

FIS-certified and non-certified fabrics.

the Swiss Schoeller® / Eschler® companies.

•

Das Material zur Herstellung der Anzüge wird von Weltmarktführer

•

Möglickeit der Auswahl von wärmeisoliertem und nicht

der Schweizer Firma Scholler®/Eschler® – bezogen.
wärmeisoliertem Material.
•

FIS homologiertes Material oder Material ohne Homologation.

1.
2.
3.
4.
5.

Zamki YKK® - praktyczne i niezniszczalne.
Dodatkowa kieszonka na karnet.
Wysoka jakość wykonania, dbałość o każdy szczegół.
Wstawki antyprzecięciowe przy nogawkach.
Obszycie zamka zabezpieczające przed przycięciami .

1. YKK® Zips - Practical and Indestructible.
2. Additional pocket for your ski-pass.
3. High quality, attention to details.
4. Anti-cut inlays in the leg fabric.
5. Zip stitching that ensures smooth operation.

1. Reißverschlüsse YYK -praktisch und strapazierfähig
2. Zusätzliche Tasche für den Skipass
3. Hohe Verarbeitungsqualität und Liebe zum Detail
4. Schnittschutz – Einsätze an den Beinen
5. Reißverschluß – Blende

SZCZEGÓŁY I DODATKI / DETAILS AND ACCESSORIES/ DETAILS UND ZUBEHÖR
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GUMY WYCZYNOWE / PROFESSIONAL SUITS / RENNANZUG RACING

Gumy posiadają homologację FIS.
The suits are FIS certified.
FIS homologiertes Material.

Jesteś wyczynowcem? Potrzebujesz super, idealnie
dopasowanej do Ciebie gumy? Dobrze trafiłeś!
Firma BERDAX ma w swojej ofercie wyczynowe kroje
kombinezonów inne dla slalomu, inne dla GS i inne dla
DH. Materiały, z których produkujemy kombinezony dla
zawodników to najwyższa światowa półka, najlepsze
materiały z oferty Schoeller ®/ Eschler®. Są wyjątkowo
elastyczne, idealnie dopasowują się do ciała w
Du bist Leistungssportler?Du brauchst einen ideal passenden Super-Rennanzug?

połączeniu z odpowiednim krojem gwarantują komfort

Dann bist Du hier richtig! Die Firma Berdax bietet Rennanzüge in verschiedenen Schnitten:

o którym dotychczas można było marzyć. Warto w tym

You’ve came to the right place. The BERDAX company offers professional suit models - we

- Für Slalom

miejscu wspomnieć, że na Olimpiadzie w Sochi w

offer a variety of suits for slalom, GS, or DH. The materials used in our competition suits are

-Für Riesenslalom, für Abfahrtsrennen.

wyczynowych gumach BERDAX startowali wszyscy

of top class - they come from the offer of the Schoeller ®/ Eschler® companies. They are

Die Anzüge werden aus dem weltbesten Material der Firma Scholler®/Eschler® hergestellt.

polscy zawodnicy, natomiast wszystkie medale w

very flexible and snuggly fit the body, the proper cut makes them very comfortable - the

Es zeichnet sich durch besondere Elastizität und ideale Paßform aus und garantiert in Ver-

konkurencjach alpejskich, zdobyły zawodniczki

comfort level is one that you could have only dreamed of so far. It is worth stating here that

bindung mit dem angemessenem Schnitt einen idealen Tragekomfort. Bei den Olympischen

i zawodnicy startujący w kombinezonach z

during the Sochi olympics, the professional BERDAX suits were used by all of the Polish

Spielen in Sotschi startete das gesamte polnische Alpin-Team in BERDAX – Rennanzügen.

materiału Schoeller ®/ Eschler®.

competitors, and all of the medals in the alpine skiing competitions were won by the

Are you a professional? You need a suit which is perfectly tailored, just for you?

Außerdem trugen alle Medaillengewinner in den Alpinen Skidisziplinen Anzüge

competitors that were using suits made out

aus Material von Scholler®/Eschler®.

of the Schoeller ®/ Eschler® materials.

GRAFIKI / GRAPHICS / GRAFIK

Firma BERDAX oferuje sporą ilość gotowych wzorów,
które można dowlonie modyfikować i dobierać w nich kolory
według własnego uznania. Nie interesują Cię gotowe wzory?
W BERDAXIE ogranicza Cię wyłącznie Twoja wyobraźnia.
Tylko u nas możesz zaprojektować gumę swoich marzeń
z dowolną - Twoją grafiką!
To sprawi, że na pewno będziesz się wyróżniał na stoku.

The BERDAX company offers a wide variety of ready models
that may be customized and colors may be selected,
in line with your own preferences.
You are not interested in our readymade models?
At BERDAX, your imagination is the only limiting factor.
Only here, you may create the suit of your dreams, with any graphics
of your choice printed all over!
That will for sure make you stand out on the ski-slope.

Die Firma BERDAX bietet eine Vielzahl vorgefertigter
Designs, die frei verändert werden können und deren
Farbgebung nach eigenem Wünschen gestaltet werden kann.
Vorgefertiges Design intersessiert Dich nicht?
BERDAX schränkt Deine Wünsche nicht ein. Bei uns kannst Du Deinen
Rennanzug auch mit Deiner individuellen Grafik gestalten lassen.
D.h. Du wirst Dich am Skihang sicher von den anderen abheben.

SOFTSHELL
Kurtka wyposażona jest w dwie kieszenie boczne
oraz dwie kieszenie na karnet znajdujące się
na piersi oraz na rękawie.
The jacket is equipped with two side-pockets,
along with two pockets for keeping
the ski-pass located on the chest
and on the sleeve.
Außer den beiden Seitentaschen hat die
Jacke eine Brust – und eine Ärmeltasche,
ideal für die Aufbewahrung des Skipasses.

Istnieje możliwość wyboru modelu
z kapturem lub bez kaptura.

There is an option of selecting
two variants: with and without a hood.

Modell mit und ohne Kapuze erhältlich.

Dowolna grafika
klubowa lub indywidualna.

Custom tailored,
sport-club or individual graphics.

Freiwählbare Grafik - individuell
oder für den gesamten Sportverein.

Zamki typu “click” - praktyczne i trwałe.
Softshell z membraną WINDTEX®.

“Click” zips - practical and durable.
Softshell with a WINDTEX® membrane.
Mit praktischem Reißverschluß vom Typ „click”
Softshell mit WINDTEX – Membran.

1. Oddychalność / Breathability / Atmungsaktiv
2. Wiatr zatrzymywany przez membrane / Wind blocked by the membrane / Windblocker
3. Dzianina wodoodporna / Waterproof fabric / Wasserdichtes Gewebe
4. Ciepło zatrzymywane przy ciele / Warmth stays close to body / Wärmend

KAMIZELKA RACING / VEST RACING / WESTE RACING
Kamizelka wyposażona jest w 3 kieszenie,
w tym bardzo praktyczną kieszonkę na piersi.

The vest is equipped with 3 pockets,
including one, very practical chest pocket.
Außer den beiden Seitentaschen hat
die Weste eine praktische Brusttasche

Znajduje zastosowanie w wielu dyscyplinach
sportu w tym przede wszystkim dla
Alpejczyków, Biegaczy, czy Kolarzy.
It may be applied in numerous
sport disciplines, above all
in alpine skiing, running or biking.
In vielen Disziplinen verwendbar
insbesondere geeignet für alpine Skiläufer,
Skilangläufer und Radfahrer.

Dowolna grafika klubowa lub indywidualna.
Custom tailored, sport-club or individual graphics.
Freiwählbare Grafik -individuell oder für den gesamten Sportverein.

Zamki typu “click” - praktyczne i trwałe.
Softshell z membraną WINDTEX®.

“Click” zips - practical and durable.
Softshell with a WINDTEX® membrane.
Mit praktischem Reißverschluß vom Typ „click”
Softshell mit WINDTEX® – Membran.

1. Oddychalność / Breathability / Atmungsaktiv
2. Wiatr zatrzymywany przez membrane / Wind blocked by the membrane / Windblocker
3. Dzianina wodoodporna / Waterproof fabric / Wasserdichtes Gewebe
4. Ciepło zatrzymywane przy ciele / Warmth stays close to body / Wärmend

SPODENKI / SHORTS
Spodenki z tyłu posiadają ściągacz, natomiast z przodu stały pasek, którym można
dopasować ubiór do siebie. Dodatkowo szlufki posiadają zapięcia na rzepy dzięki którym
istnieje możliwość dopinania regulowanych szelek.
The trousers feature a drawstring in the back and a fixed
belt in the front, both of which make it easier to tailor
the clothing to your needs. Additionally, the belt loops feature
a velcro fastening system, thanks to which it is possible
to attach a regulated set of braces to the trousers.

Spodenki mogą posiadać dowolną grafikę klubową lub indywidualną.
The pants may feature any sport-club or individual graphics.
Jede Hose der Firma BERDAX kann mit einer individuellen Grafik versehen werden.

Im hinteren Bereich haben die Hosen einen Gummizug,
vorn befindet sich ein Gürtel.
Zusätzliche Schlaufen ermöglichen das Einhängen von Hosenträgern.
Zgodnie z przeznaczeniem spodenki są w całości rozpinane co ułatwia
zdejmowanie i zakładanie ich bez konieczności odpinania nart.

Due to their purpose, the trousers are completely openable which makes
it possible to put them on and off, without the need to unfasten the skis.
Die Hosen sind mit Seitenreißverschlüssen versehen, so daß die Ski
beim Ausziehen nicht abgeschnallt werden müssen.

Istnieje możliwość wyposażenia specjalnych kieszeni spodenek w protektory.

For more comfort shorts can be equipped with protection pads.

Möglichkeit der Einarbeitung spezielles Taschen für Protektoren.

Zamki typu “click” - praktyczne i trwałe.
Softshell z membraną WINDTEX®.
1. Oddychalność / Breathability / Atmungsaktiv
“Click” zips - practical and durable.
Softshell with a WINDTEX® membrane.

2. Wiatr zatrzymywany przez membrane / Wind blocked by the membrane / Windblocker
3. Dzianina wodoodpornaa Waterproof fabric / Wasserdichtes Gewebe
4. Ciepło zatrzymywane przy ciele / Warmth stays close to body / Wärmend

Mit praktischem Reißverschluß vom Typ „click”
Softshell mit WINDTEX® – Membran.

3/4 SPODENKI Z SZELKAMI / 3/4 TROUSERS WITH BRACES / 3/4 HOSEN MIT HOSENTRÄGERN
Zgodnie z przeznaczeniem spodenki są w całości rozpinane, aby zdjąć je i założyć
bez odpinania nart. Z boku jest elastyczny pas materiału, aby spodenki
były jak najbardziej dopasowane, co gwarantuje, że jest w nich ciepło.

Spodenki mogą posiadać dowolną grafikę klubową lub indywidualną.
The pants may feature any sport-club or individual graphics.
Jede Hose der Firma BERDAX kann mit einer individuellen Grafik versehen werden.

According for the purpose shorts are full zipper for easy
dress up/ undress without unfasten skis.
Sides of the shorts are made of elastic fabrics
which let to make them tighter for better thermal comfort.

Die Hosen sind mit Seitenreißverschlüssen versehen, so daß die Ski
beim Ausziehen nicht abgeschnallt werden müssen. Die Seiten sind
elastisch gehalten, so daß sich die Hose an den Körper anpaßt und ideal wärmt.

Spodenki posiadają szelki dla większego komfortu. Miejsce na karczku szelek
z tyłu wykorzystano do umieszczenia dodatkowej kieszonki
na drobiazgi lub baton energetyczny.

The pants also feature braces that enhance
the level of comfort. The place in the back part
of the braces is used to feature additional
pocket for small items.

Die Hosen sind mit Hosenträgern versehen, die größtmöglichen
Komfort bieten. Im Rückenbereich der Hosenträger befindet sich eine
praktische Tasche zum verstauen von Kleinigkeiten.

Zamki typu “click” - praktyczne i trwałe.
Softshell z membraną WINDTEX®.
1. Oddychalność / Breathability / Atmungsaktiv
“Click” zips - practical and durable.
Softshell with a WINDTEX® membrane.

2. Wiatr zatrzymywany przez membrane / Wind blocked by the membrane / Windblocker
3. Dzianina wodoodpornaa Waterproof fabric / Wasserdichtes Gewebe
4. Ciepło zatrzymywane przy ciele / Warmth stays close to body / Wärmend

Mit praktischem Reißverschluß vom Typ „click”
Softshell mit WINDTEX® – Membran.

SPODNIE NARCIARSKIE TRENINGOWE / SKI PANTS - TRAINING / SKIHOSEN - TRAINING

Spodnie narciarskie w zależności od potrzeb mogą być :
•

standardowe - wyposażone w fartuch przeciwśnieżny w dole nogawek,
•

rozpinane na całej długości - pozwalające bardzo szybko zdjąć je
przed startem bez odpinania nart i zdejmowania butów.
Skiing trousers, depending on your needs, may be:
•

•

standard, with a powder-skirt in the lower part of the legs,

they may be unzippable along their whole length, which would make it possible
to get rid of them quickly before the start, without removing your skis or ski-shoes.
Die Skihosen sind ausgestattet mit:

•

standardmäßig vorhandenen Schnittschutz – Einsätzen im unterem Beinbereich,
•

durchgängige Reißverschlüsse auf beiden Seiten, so daß die Hosen vor dem
Start schnell und ohne Abschnallen der Ski ausgezogen werden können.

Każde produkowane przez firmę BERDAX spodnie mogą posiadać
dowolną grafikę klubową lub indywidualną.
Any of the trousers manufactured by the BERDAX company may feature
any graphics, relating to the club or individual graphics, selected by the user.
Jede Hose der Firma BERDAX kann mit einer
individuellen Grafik versehen werden.

Spodenki posiadają z tyłu ściągacz, natomiast z przodu stały pasek, którym dodatkowo można dopasować
ubiór do siebie. Takie połączenie jest bardzo wygodne i praktyczne. Eliminuje konieczność
stosowania dodatkowego paska, który to uniemożliwia korzystanie z zamków do rozpinania.
The trousers have a drawstring in the back and a fixed strap/belt at the front. The latter one
makes the clothing easily adjustable to your own needs. Such connection is very
comfortable and practical. It eliminates the need of using an additional belt,
which would prevent the user from using the zips while wearing the trousers.
Die Hosen sind am hinteren Bund mit einem Gummizug versehen. Am vorderen Bund befindet
sich ein Gürtel, welcher die Regulierung des Umfangs ermöglicht,
was sehr praktisch und komfortabel ist. Ein Extra-Gürtel ist nicht erforderlich.

Zamki typu “click” - praktyczne i trwałe.
Softshell z membraną WINDTEX®.

“Click” zips - practical and durable.
Softshell with a WINDTEX® membrane.
Mit praktischem Reißverschluß vom Typ „click”
Softshell mit WINDTEX® – Membran.

1. Oddychalność / Breathability / Atmungsaktiv
2. Wiatr zatrzymywany przez membrane / Wind blocked by the membrane / Windblocker
3. Dzianina wodoodporna / Waterproof fabric / Wasserdichtes Gewebe
4. Ciepło zatrzymywane przy ciele / Warmth stays close to body / Wärmend

SKI
JUMPING
SKOKI
NARCIARSKIE
SKISPRUNG

KOMBINEZONY SKOKOWE „FIS” / SKI JUMPING SUIT „FIS” / SPRUNGANZUG „FIS”

Kombinezon FIS, to kombinezon uszyty na miarę zgodnie z aktualnymi przepisami FIS. Materiały z
których korzystamy przy produkcji to najlepsze materiały na świecie: niemiecki Meininger lub szwajcarski
Schoeller® /Eschler®. Klient decyduje z którego z tych materiałów chce mieć uszyty kombinezon.
Materiał FIS: grubość: 4-6 mm
				
Przepuszczalność: 40-50 l/m2*s.
Kombinezon z materiału FIS ma gwarancję plombowania.
W naszych kombinezonach występuje oczywiście Polska Kadra oraz najlepsi zawodnicy z całego świata.

FIS suit is a suit which is being tailored in line with the current FIS regulations. The materials we
use in the production process are the best in the world. They come from the German Meiniger
or the Swiss Schoeller® /Eschler® companies. The client decides on the material, which is to be
used for his suit.
FIS Material: thickness: 4-6 mm
Permeability: 40-50 l/m2*s.
The FIS material suit has a sealing guarantee.
Our suits are used by the Polish National Skiing Team and other,
leading skiing competitors from all around the world.
- Gefertigt entsprechend der neuesten FIS-Vorschriften
- Hergestellt aus den weltbesten Stoffen des deutschen Produzenten Meininger oder des
schweizer -Produzenten Schöller® / Eschler®.
- Auswahl des Stoffes durch den Käufer
- Maßanfertingung
- Stoffdicke: 4-6 mm / Durchlässigkeit: 40-50 l/m2*s
- Wir garantieren, daß das Material „FIS” alle Voraussetzungen für eine Plombierung durch
die FIS erfüllt.
Wir rüsten den polnischen Kader sowie einige der weltbesten Sportler aus.

KOMBINEZONY SKOKOWE „NOT-FIS” / SKI JUMPING SUIT „NOT-FIS” / SPRUNGANZUG „NOT-FIS”

Kombinezon NOT-FIS wykonany jest z materiału z membraną, ale nie ma gwarancji plombowania.
Uszyty na miarę, zgodnie z przepisami FIS, chyba, że klient chce inaczej. Materiały z których
korzystamy przy produkcji to najlepsze materiały na świecie: niemiecki Meininger lub szwajcarski
Schoeller®/Eschler®. Klient decyduje z którego z tych materiałów chce mieć uszyty kombinezon.
			
Materiał NOT-FIS: grubość: 4-6 mm
			
Przepuszczalność: 28-70 l/m2*s
Doskonały jako kombinezon dla dzieci i jako kombinezon treningowy.

NOT-FIS suit is made out of membrane-based material, however, it has no sealing material. It is
tailored, and created in line with the FIS regulations, unless the client’s preferences are different.
The materials we use in the production process are the best in the world. They come from the
German Meiniger or the Swiss Schoeller® /Eschler® companies. The client decides on the material,
which is to be used for his suit.
NOT-FIS material thickness: 4-6 mm
Permeability: 28-70 l/m2*s.
Very good as a children’s suit and as a training suit.

- Hergestellt aus 5-Lagen-Spezial-Laminat (mit Membrane) der Stoff-Produzenten Meininger oder
Schöller® /Eschler®
- Auswahl des Stoffes durch den Käufer
- Maßanfertingung
- Stoffdicke: 4-6 mm / Durchlässigkeit: 28-70 l/m2*s
- Schnitt entspreched der neuesten FIS-Vorschriften oder entsprechend der Wünsche des Käufers
- Ideal für Knder und Jugendliche sowie als Trainings- Sprunganzug

KOMBINEZONY SKOKOWE „JUNIOR” / SKI JUMPING SUIT „JUNIOR” / SPRUNGANZUG „JUNIOR”

Kombinezon JUNIOR wykonany jest z materiału bez membrany.
Aby maksymalnie obniżyć cenę kombinezonu,
uszyty jest w rozmiarach konfekcyjnych od 116 cm do 176 cm wzrostu.
Jest możliwść uszycia kombinezonu dokładnie na miarę, wtedy cena +20%.
Materiał JUNIOR: grubość: 6 mm
Przepuszczalność: 40-50 l/m2*s
Doskonały dla dzieci i jako kombinezon treningowy o bardzo dużej przepuszczalności powietrza.

JUNIOR suit is made out of membrane-less fabric.
In order to maximally reduce its price, the suit is being
manufactured in ready-made sizes, ranging from 116 to 176 cm of height.
There is an option of getting a tailored JUNIOR suit, however, in such case the price goes up by 20%.
JUNIOR Fabric: Thickness: 6 mm
Permeability: 40-50 l/m2*s
Perfectly suited for children, and as a highly airy training suit.

-Hergestellt aus 3-lagigem Stoff (ohne Membrane)
-In den Konfektionsgrößen 116 – 176 erhältlich
-Stoffdicke: 6 mm / Durchlässigkeit: 40-50 l/m2*s
-Anfertigung in Konfektionsgrößen, um die Kosten gering zu halten (Maßanfertigungen zum
Aufpreis von 20% möglich)
-Ideal für Kinder und als Trainings-Sprunganzug

PODKOMBINEZON / UNDERWEAR / UNTERANZÜGE

PODKOMBINEZON LETNI K3, stworzony specjalnie dla zawodników trenujących skoki narciarskie. Jednoczęściowy, anatomiczny krój sprawia, że nic się nie podwija,
ani nie ściąga pod kombinezonem, zarówno podczas treningów jak i zawodów. Długi zamek ułatwia ubieranie i rozbierania oraz wpływa na praktyczność. Wersja letnia
przeznaczona jest na cieplejsze dni więc ma krótkie rękawy oraz nogawki. Do produkcji użyto oryginalnej Lycry, która doskonale odprowadza ciepło na zewnątrz
dbając o to, żeby materiał nie kleił się do ciała.
SUMMER K3 UNDERSUIT, created specifically for the ski-jumping competitors. It is a single-part suit, created in an anatomic way - the material does not roll nor
does it get tighter under the suit - no matter whether you compete or train. A long zip makes it easier to don and get undressed - it has a great impact on practicality.
The summer variant may be used during the warmer days, thus it has short sleeves and legs. The suit is made out of genuine Lycra, which perfectly transmits the
thermal energy outside the suit - thus the material does not stick to the body.
Unteranzug „Sommer” K3: Speziell entwickelt für das Skispringen, Einteilig, anatomischer Schnitt mit formbeständigem und passgenauem Sitz unter dem
Sprunganzug Praktischer, langer Reißverschliß, der ein leichtes An- und Ausziehen ermöglicht, Kurze Ärmel und Beine für warme Tage, Bestehend aus atmungsaktiver
LYCRA-Faser, welches Schmitzen verhindert.

PODKOMBINEZON „LETNI” K3
UNDERWEAR „SUMMER” K3
UNTERANZUG „SOMMER” K3
PODKOMBINEZON „ZIMOWY” K5
UNDERWEAR „WINTER” K5
UNTERANZUG „WINTER” K5

PODKOMBINEZON ZIMOWY K5, podobnie jak podkombinezon letni, dedykowany skoczkom narciarskim. Wersja zimowa charakteryzuje się długimi nogawakami
i rękawami. PODKOMBINEZON ULTRA THERM stworzony został dla zawodników, którzy szczególnie cenią sobie wysoki komfort cieplny. Wykonany z wysoko gatunkowej,
ocieplanej Lycry, która dodatkowo ma działanie kompresyjnie, aby nie pozwolić organizmowi na wychłodzenie.
WINTER K5 UNDERSUIT, similarly as its summer variant, is a dedicated suit for the ski-jumpers. The winter version features long leg parts and sleeves.
ULTRA THERM UNDERSUIT has been created for the competitors who highly value their thermal comfort. It is made out of high-class, insulated Lycra, which has additional compression
properties, preventing the organism from getting cooled-down.
Unteranzug „Winter” K5: ähnliche Eigenschaften wie Unteranzug K3, lange Ärmel und Beine.
Unteranzug „Ultra Therm”: bietet hohen Trage-Komform an kalten Tagen und verhindert Unterkühlung.

PODKOMBINEZON „ULTRATHERM”
UNDERWEAR „ULTRATHERM”
UNTERANZUG „ULTRATHERM”

PODKOMBINEZON / UNDERWEAR / UNTERANZÜGE „POWER”

Kombinezon POWER jest to nowoczesne zaopatrzenie ortopedyczne, wpomagające zarówno zdolności motoryczne
jak i techniczne wykonania ruchu. Pasy napięciowe, znajdujące się na kombinezonie, przystosowane są do
indywidualnych potrzeb sportowców. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów kombinezon wspomaga
wykonywanie wzorców ruchowych motoryki podstawowej. Kompresyjne nogawki, przyspieszają regenerację
oraz zwiększają czucie głebokie ciała, przez co szkolenie techniczne przynosi zadowalające rezultaty.
Kombinezon POWER, poza narciarstwem sprawdza się również w zawodowym kolarstwie oraz w sportach siłowych.
Dzięki obecnej technologii, kombinezon POWER można dostosować do każdej dyscypliny sportowej.

The POWER suit constitutes modern orthopedic equipment, which supports both the motor skills,
as well as the movement technique. Tension straps located over the suit are individually tailored
to the needs of the sportsmen. Thanks to the proper selection of materials, the suit supports
the model movements of the basic motility. Compression leg parts accelerate regeneration
and increase deep sensations of the body, creating good results of technical training.
Besides skiing, the POWER suit is well suited for professional cycling and strength sports.
Thanks to the state of the art technology, the POWER suit may be tailored
for use in any sport discipline.

Der Anzug „POWER” ist nach den neuesten Erkenntnisse des Orthopädie konzipiert
und unterstützt die motorischen und technischen Bewegungsabläufe. Der spezielle
Aufbau des Unteranzuges unterstützt die spezielle Muskelgruppen des Sportlers.
Dank des Kompressionswirkung an den Beine regenerieren sich die Muskeen schnelles.
Der Anzug „POWER” eignet sich auch für Radsport - und Kraft Sportdiszipinen.
Dank der neuesten Technologien kann der Anzug an alle Sportdisziplinen angepaßt werden.

KOMPLETY ROZGRZEWKOWE / TRAINING SETS / AUFWÄRMANZUG

Na komplet składa się bluza oraz spodnie z szelkami, rozpinane na bokach. Bluza typu WARM UP, uszyta jest w przedniej części z materiału z membraną WINDTEX®, która doskonale
chroni przed wiatrem, równocześnie odprowadzając ciepło na zewnątrz. Rękawy oraz boki zrobnione są z elastycznej i bardzo wytrzymałej Lycra SPORT®, plecy natomiast to polar z mikrowłókien,
który dba by wilgoć z pleców została jak najszybciej usunięta, a plecy pozostały suche. Spodnie zostały skrojone podobnie, z dwóch materiałów. Z przodu jest to laminat z membraną WINDTEX®,
którego zadaniem jest ochrona w szczególności kolan oraz mięśni przed wychłodzeniem. W tylnej części spotkamy bardzo elastyczną Lycra SPORT® która nie krępuje ruchów, a przy tym doskonale
odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz. Spodnie zaopatrzone są w szelki i zamki po bokach co jest bardzo praktycznie i pozwala bardzo szybko zdjąć spodnie bez odpinania nart. Jest to doskonały
komplet dla osób biegających na nartach, ale również do innych dyscyplin sportowych. Bluzę WARM UP można zakupić osobno. Spodnie mogą również występować w wersji bez szelek i zamków
do ogólnorozwojowych treningów sportowych. Komplety te mogą posiadać dowolną grafikę klubową lub indywidualną.
The set consists out of a sweatshirt, trousers with braces; the trousers may be unzipped on their side. WARM UP Sweatshirt, featuring a WINDTEX® membrane in its front part. This
membrane provides perfect protection against the wind, extracting the warmth outside. The sleeves and the slides are made out of elastic and very durable Lycra SPORT® fabric. The back is made
out of microfibre polar fabric, which takes care of the humidity collected on the back - it is being quickly removed, while the back stays dry. The trousers are cut out of two types of fabric. The
front part features a laminate with the WINDTEX®, membrane, which is to protect the knees and the muscles from being cooled down. In the back we may see the flexible Lycra SPORT® fabric - it
does not limit your freedom of movement, and extracts excess heat and humidity to the outside perfectly. The trousers are equipped with braces and zips on the sides, which is very practical,
as it lets the users get the trousers off, without unzipping the skis. It is a perfect set for persons, who are involved in cross country skiing. It may be also applied in case of other sport disciplines.
The WARM UP sweatshirt may be purchased separately. The trousers may also come in a braceless and zipless variant. They may be used in general sport activities and trainings. Any of these sets
may feature a custom graphical overlay - be it a sport club or individually selected pattern.
Der Anzug besteht aus einer Jacke sowie einer Hose mit Trägern und seitlichen Reißverschlüssen. Vorn besteht die Jacke aus dem atmungsaktiven und windabweisenden Material
WINDTEX® mit einer Membrane. Die Ärmel und Seitenteile sind aus dem strapazierfähigen, elastischen Material Lycra SPORT® gefertigt. Das Rückteil aus POLAR ist ebenfalls atmungsaktiv. Die
Hose ist aus zwei Stoffen gefertigt, vorn WINDTEX® mit Membrane, hinten Lycra SPORT®. Die seitlichen Reißverschlüsse ermöglichen das Ausziehen der Hose ohne die Ski abschnallen zu müssen.
Der Anzug ist praktisch für Skilangläufer, eignet sich aber auch sehr gut für andere Disziplinen. Die Jacke ist einzeln erhältlich. Die Hosen können ohne Träger bzw. seitliche Reißverschlüsse bestellt
werden. Der Anzug kann mit individueller Grafik, sowohl für Vereine als auch für Einzelpersonen, geliefert werden.

KOMBINEZONY BIEGOWE / CROSS-COUNTRY SUIT / Langlaufanzüge
MODEL
011

MODEL
012

Kombinezony biegowe firmy Berdax uszyte są z najwyższej
jakości Lycry firmy Schoeller. Materiał ten po barwieniu nie traci nasycenia
mimo wysokiej elastyczności, poza tym jest to materiał utrzymujący
odpowiednie warunki termiczne podczas wysiłku. Kroje kombinezonów
dostosowane są do anatomicznej budowy ciała zawodnika.
Kombinezony mogą być malowane w indywidualne grafiki bądź
uszyte z fabrycznie barwionych materiałów. Możliwe jest
również zastosowanie w konstrukcji wstawek materiałów
np. z włóknem węglowym czy o strukturze piłki golfowej.
Kombinezony biegowe firmy Berdax uszyte są z najwyższej
jakości Lycry firmy Schoeller. Materiał ten po barwieniu nie traci nasycenia
mimo wysokiej elastyczności, poza tym jest to materiał utrzymujący
odpowiednie warunki termiczne podczas wysiłku. Kroje kombinezonów
dostosowane są do anatomicznej budowy ciała zawodnika.
Kombinezony mogą być malowane w indywidualne grafiki bądź
uszyte z fabrycznie barwionych materiałów. Możliwe jest
również zastosowanie w konstrukcji wstawek materiałów
np. z włóknem węglowym czy o strukturze piłki golfowej.

Die Langlaufanzüge der Firma BERDAX sind aus hochwertigem Lycra - Stoff
der Firma Schoeller gefertigt. Trotz seiner hohen Elastizität verliert
der Stoff seine nach dem Färben Imprägnationseigenschaften nicht.
Außerdem ist das Material widerstandsfähig gegen thermische Einflüsse
während des Trainings. Der Schnitt der Anzüge ist dem anatomischen
Körperbau des Sportlers angepasst. Die Anzüge können mit einer
individuellen Grafik versehen werden oder aus bereits gefärbtem
Stoff gefertigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit
das Material z.B. mit Kohlenstoff-Fasern anzureichern.

DODATKI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR
NUMERKI STARTOWE / STARTING NUMBERS / STARTNUMMERN
Firma BERDAX produkuje numery startowe do różnych dyscyplin sportowych, w tym w szczególności
do skoków narciarskich. O jakości naszych numerów może świadczyć fakt, że startują w nich zawodnicy
podczas wszystkich imprez rangi Pucharu Świata organizowanych w Polsce.
Tylko u nas możesz zamówić indywidualny numer dla siebie!
The BERDAX company also manufactures the competition numbers for a variety of sport
disciplines, focusing particularly on ski jumping. Quality of our products is proven by the fact
that they are being used during all of the world cup events organized in Poland.
You can order an individual number for yourself - exclusively from us!

Die Firma BERDAX stellt Startnummer für verschiedene Disziplinen her, u.a.
Auch für das Skispringen.
Unsere Startnummern werden bis hin zu Weltcup – Veranstaltung genutzt.

KOMIN - CZAPKA / TUBE SCARF - HAT / TÜCHER - MÜTZEN

Praktyczny, wygodny komin doskonale ochroni szyję i twarz w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych. Możesz nosić go także na głowie - po zsunięciu ściągacza wszytego na brzegu, komin
zamienia się w czapkę! Dzianina drapana od środka jest niezwykle delikatna i miła w dotyku, nie podrażnia
i dopasowuje się niczym „druga skóra”. Zaawansowany technicznie materiał odprowadza wilgoć na zewnątrz,
szybko wysycha i skutecznie chroni przed zimnem.
Materiał: Ocieplana lycra
Skład: 93% - poliester, 8% - elastan.
Practical, comfortable tube scarf, protecting the neck and the face in adverse weather conditions.
It may also be worn on top of your head, once you tighten the drawcord embedded in the edge of the scarf, the scarf transforms
into a hat. The inside-brushed fabric offers incredibly delicate feel, it adapts to the user as if it was his/her second skin.
The technologically advanced material quickly extracts the humidity out, it also dries up quickly and is an effective thermal insulator.
Material: Insulated lycra
Composition: 93% - polyester, 8% - elastane.
Das praktische und bequeme Tuch schützt Hals und Gesicht vor widrigen Witterungsbedingungen. Das Tuch läßt sich durch einen
Zug an der am Ende des Tuches eingenähten Schnur auch als Mütze tragen. Das Material trägt sich wie eine zweite Haut,
leitet Feuchtigkeit nach außen, trocknet schnell und isoliert vor Kälte.
Material: Lycra
93% - Polyester / 8% - Elasthan

PAINTBALL

BLUZA / SHIRT GOLD
Bluza paintballowa GOLD uszyta jest według innowacyjnego kroju z autorskimi zastosowaniami. Bazowy materiał
bluzy uniemożliwia przyczepianie się rzep. Elastyczna siatka pod pachami oraz na plecach zwiększa swobodę ruchów mimo zapiętego pasa.
Ochraniacze w bluzie wykonane są z materiału 3D, który zapewnia optymalną amortyzację, cyrkulację powietrza i nie ulega deformacjom
podczas intensywnego prania. Kolejnym autorskim zastosowaniem jest dopinany do bluzy lekki ręcznik, dzięki któremu można
w łatwy sposób przetrzeć np. maskę. W bluzie tej, istnieje możliwość barwienia wszystkich jej elementów.
GOLD paintball sweatshirt is created in line with the innovative cut, with original applications. The base material of the sweatshirt makes it impossible
for velcro material to be attached to its surface. Elastic net under the armpits and on the back enhances the freedom of movement, despite the buckled belt. The
protectors embedded within the sweatshirt have been created out of the 3D material, providing an optimal level of shock-absorption, and having a proper shape
memory, especially when washed frequently. Another original solution is visible in a form of a light towel attached to the sweatshirt,
which makes it possible to easily wipe the head-protection gear. This sweatshirt offers an option of adding a proper color to each of its elements.
Das Shirt Paintball GOLD ist innovativ geschnitten. Die Firma Berdax besitzt das Copyright auf diesen Schnitt.
Das Grundmaterial des Shirts ist so hergestellt, dass Klettverschlüsse keine Beschädigungen am Material verursachen. Das elastische Gewebe unter den Achseln
sowie am Rücken ermöglicht selbst bei umgeschnalltem Gürtel eine hohe Bewegungsfreiheit. Die Protektoren des Shirt bestehen aus 3D-Material, welches eine
optimale Aufprall - Dämpfung und Luftzirkulation garantiert. Außerdem wird gewährleistet, dass es während intensiven Waschvorgängen nicht zu Verformungen
der Protektoren kommt. Ein weiteres innovatives Copyright der Firma Berdax ist das im Shirt befestigte kleine Handtuch, dank dessen die Maske auf einfache Art
und Weise gesäubert werden kann. Alle Teile des Shirts können gefärbt werden.

Wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Siatka pod pachami
zapewnia wysoką swobodę ruchów mimo zapiętego pasa. Ochraniacze w bluzie
wykonane są z materiału 3D utrzymującego swoje właściwości amortyzujące
nawet po intensywnym praniu.

BLUZA / SHIRT INDOOR

W bluzie INDOOR zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania.
Na przedramionach zastosowano materiał ceramiczny o bardzo wysokiej
odporności na ścieralność. Pod materiałem ceramicznym zastosowane są ochraniacze
z materiału PORON XRD. Ochraniacze można w razie potrzeby wyciągnąć. Dzięki tym
rozwiązaniom trening na hali jest znacznie bezpieczniejszy i przyjemniejszy.

It is made out of high quality materials. Elastic net under the armpits and
on the back enhances the freedom of movement, despite the buckled belt.
The protectors embedded within the sweatshirt have been created out of the 3D
material, providing an optimal level of shock-absorption, and having a proper
shape memory, especially when washed frequently.

The INDOOR sweatshirt features several innovative solutions. The forearm part features ceramic,
abrasion-resistant material. PORON XRD protection is embedded under the ceramic outer layer.
The protection gear may be removed, should such need arise. Thanks to these solutions,
the training sessions are significantly safer and more pleasant.

Das Shirt Paintball PREMIUM ist aus hochwertigen Materialen hergestellt.
Das Gewebe unter den Achseln ermöglicht selbst bei umgeschnalltem Gürtel
eine hohe Bewegungsfreiheit. Die Protektoren im Shirt bestehen aus 3D-Material,
welches selbst nach intensivem Waschen die Aufprall-Dämpfung weiterhin garantiert.

Beim Shirt Paintball INDOOR wurden innovative Lösungen angewandt. An den Ärmeln wurde keramisches
Material verwendet, welches eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb garantiert. Unter diesem
Material befinden sich Protektoren aus PORON XRD Material. Die Protektoren können, falls nötig,
entfernt werden. Dank dieser Eigenschaften des Shirts ist das Training in der Halle sicher und angenehmer.

BLUZA / SHIRT PREMIUM
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Bluza wykonana z lekkiej siatki,
zapewniająca komfort termiczny zarówno podczas gry
w wysokich temperaturach jak i na hali.

Bluza zapewniająca odpowiednią ochronę przed deszczem
w przerwach w grze, po grze albo bezpośrednio przed grą.
Bluza nadaje się również do codziennego użytkowania.

The sweatshirt is made out of light weight net,
providing proper comfort, both in case of high temperature,
as well as during indoor use.

The sweatshirt provides a proper level of rain protection
during the game pauses, after the game or directly before it.
It is also suitable for everyday use.

Das Shirt Paintball LIGHT besteht aus einem
leichten Gewebe, welches Komfort sowohl beim Spiel
unter hohen Temperaturen sowie in der Halle garantiert.

Das Shirt Paintball WP (Water Proof) bietet Schutz
vor Regen in Spielpausen, nach dem Spiel oder direkt davor.
Das Shirt eignet sich auch zur alltäglichen Nutzung.
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BASIC
Bluza o podstawowym kroju wykonana z wysokiej
jakości materiału. Dzięki odpowiedniej konstrukcji bluza wygląda
dobrze przy zastosowaniu ochraniaczy wewnętrznych jak i bez nich.
Bluza nadaje się również do codziennego użytkowania.
The basic cut sweatshirt is made out of high quality material.
Thanks to its proper structure, the sweatshirt looks good
together with internal protection gear, as well as without it.
It is also suitable for everyday use.
Das Shirt Paintball BASIC ist aus hochwertigen
Materialen hergestellt. Dank des speziellen Schnitts
ist das Shirt sowohl mit als auch ohne Projektoren gut tragbar.
Es eignet sich auch zur alltäglichen Nutzung.
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KOSZULKA
T-SHIRT

triathlon

LEGGINSY

PARALOTNIA
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