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bunda 
TERNALbunda 

BOLSAR
položka: 6897 / látka: TRELEX

položka: 6246 / látka: CHERIS
Lehká outdoorová bunda z pružné ho 
materiálu pro aktivní outdoor od 
jara do podzimu, čtyř směrně pruž
ný materiál se přizpůsobí pohy bu  
a poskytuje potřebnou volnost, 
bunda ochrání před lehkým větrem 
a ranním chladem, rukávy jsou tva
rované v oblasti loktu a zakončené 
stahovací sponou, kapuce je tvaro
vaná pro pohodlné nošení, ramena, 
boky a lokty jsou zpevněna našitou 
pevnou lát kou, 1 vnitřní kapsa.

Lehká bunda sportovního vzhledu 
pro období od jara do podzimu, 
zpevněná ramena a horní část 
rukávů, prostorné spodní kapsy  
s dvojitým vsahem (z boku i ze stran), 
vnitřní kapsa, zapínání odolným  
zipem krytým légou, rukávy zakon
čeny pružnou légou, délka pod boky,  
1 vnitřní kapsa.

  BANNER s.r.o. 
specializovaná výrobní firma

tradiční dodavatel kvalitních  
oděvů do přírody  pro pracovníky  

v lesnictví, myslivce, rybáře,  
turisty apod.

DOPLŇKOVÝ KATALOG 
- NOVINKY

Společnost BANNER s.r.o. před
stavuje v tomto katalogu nabídku  
novinek v sortimentu oděvů pro 
roky 2019/2020. Uvádíme do nabídky 
nové oděvy pro aktivní outdoor:  
  nové anatomicky tvarované kalhoty  

a bundy,
 nové pružné a funkční materiály.
Oděvy jsou vhodné pro profesionální 
použití v terénu i pro outdoorové  
aktivity.

Katalog a tento doplněk katalogu  
obsahují aktuálně nabízený sortiment, 
který si můžete také prohlédnout na 
naší nové webové prezetnaci na 
www.banner-lov.cz.

Pro novinky jsou využity velmi kvalitní  
a moderní materiály. Nová tkanina 
TRELEX, použitá na vybrané nové 
oděvy, nabízí vysoký komfort při  
aktivním pohybu v přírodě díky své 
4směrné pružnosti. Oděvy z tkaniny 
TRELEX jsou určeny pro období jaro až  
podzim, kdy lze ocenit jejich prodyšnost, 
a dále tkanina poskytuje velmi dlouhou  
a ověřenou životnost.

Další oděvy  novinky využívají dlouho
době osvědčené materiály, které lze  
v našem sortimentu nalézt i na dalších 
oděvech např. v jiných barvách.

Pro nabídku na vystrojování organizací 
a společností kontaktujte naše velko-
obchodní oddělení.
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bunda 
KERNA

bunda 
PROLIN

položka: 6321 / látka: ERTEX

položka: 6992 / látka: SILETEX

Větrovka z lehkého pevného materi
álu s voděodol ným zátěrem, snadno  
sbalitelná na cesty, odlehčená síťo
vaná podšívka pomáhá k lepšímu 
proudění vzduchu, krytý větrací 
otvor na zádech, pro dloužený zadní 
díl, raglánový střih rukávů poskytuje 
volnost pohybu, anatomicky tvaro
vaná kapuce, 1 vnitřní kapsa.

Lehká bunda  větrovka s laminova
nou klimamembránou vhodná pro 
každodenní nošení jako nepromok avá 
slabá bunda, odlehčená síťovaná 
podšívka pomáhá lepšímu proudě
ní vzduchu uvnitř bundy, odepínací 
nepromo kavá kapuce, prodloužený 
zadní díl, raglánové rukávy umožňují 
volnost v pohybu, klimamembrána 
posky tuje plnou nepromokavost,  
větruodolnost a zároveň paropro
pustnost pro páry zevnitř, podle pené 
švy, 1 vnitřní kapsa.

03



bunda 
VOLTER

vesta 
KOLAJA

položka: 6568 / látka: CHERIS
položka: 5529 / látka: ELUTON

Terénní bunda osvědčeného střihu 
z pevného materiálu s lehkou pod
šívkou a všitou klimamembránou 
(poskytuje plnou nepromokavost 
větruodolnost, paropropustnost, 
podlepené švy), celoroční použití, 
prostorné spodní kapsy s dvojitým 
vsahem (shora i ze stran), rukávy  
zakončeny manžetou s gumou 
a sponou s drukem.

Moderní pružná softshellová vesta  
s klima membránou (součást 
3vrstvé lát ky) pro období od 
jara do podzimu, ideální jako 
svrchní vrstva odolná proti větru  
a mírnému chladu, po hodlný střih 
s volností pohybu, pro dloužená 
záda, zapínání zipem kry tým légou  
z vnitřní strany, kapsy se zipy. 
Vhodné kombinovat s Polar fleece  
blůzou. 
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svetr 
LANER

položka: 7234
látka: 65 % polyester, 35 % bavlna

bunda 
FORTAL svetr 

KORALpoložka: 6328 / látka: FLETEX

položka: 7231
látka: 65 % polyester, 35 % bavlna

Praktická odolná bunda sportovní
ho vzhledu, bez podšívky, stahovací 
tkanice ve spodním okraji bundy, 
zapínání zipem krytým légou z vnitř
ní strany, ramena zpevněná našitou 
látkou s ozdobným prošitím, rukávy 
jsou zakončeny všitou gumou.

Pletené svetry s krátkým zipem u krku nebo celorozepínacím zipem, vhod
né jak do kanceláře, tak i do přírody, nízký zpevněný límec, pružné konce  
rukávů a pružný lem ve spodní části svetru, zpevněná ramena drží tvar, malá 
kapsička se zipem na levém rukávu.

svetr 
MOSAL

svetr 
MAROL

svetr 
LOPAR

svetr 
KONER

7235 7236 7233 7232
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PRUŽNÉ
ODĚVY

bunda 
SETRA 

dámská
položka: 7657 / látka: SILETEX položka: 7412 / látka: FLETEX

Elegantní dámská bunda pro každo
denní nošení doplněná o ozdobné 
prošívání na ramenou a bocích (dvo
jitá látka), střih bundy respektuje 
dámské křivky (vypasovaný střih), 
boční kapsy se zipy, zakončení rukávů 
pomocí spony.

Dámská odolná bunda sportovní
ho vzhledu, bez podšívky, stahovací 
tkanice ve spodním okraji bundy, 
zapínání zipem krytým légou z vnitř
ní strany, ramena zpevněná našitou 
látkou s ozdobným prošitím, rukávy 
jsou zakončeny všitou gumou.

bunda 
FOREL 

dámská

TEXAS–Elatex, dámské
1384 / látka: ELATEX

kalhoty

Praktické a pružné kalhoty osvědčeného riflového 
dámského střihu, zpevnění v pase našitým 

textilním páskem na vnitřní straně, dvě zadní  
a dvě přední kapsy, malá kapsa (uvnitř pravé 

přední kapsy), poutka pro opasek 4 cm.

RAVOLA dámská       
4872 / látka: ROLATEX

košile

Pohodlné vzorované košile v kombinaci bavlny 
(příjemná na omak) a polyesteru (stálobarevnost, 
odolnost), vypasovaný střih. Krátké i dlouhé rukávy.
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PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY

PRUŽNÉ
ODĚVY

TEROL TORANEL SANOR TEXAS–Elatex
pánské

TORAN TEROLAZ TEROLAN
1257 / látka: TRELEX 1544 / látka: RIPSTOP 1259 / látka: ELATEX

1066 / látka: ELATEX
1428 / látka: TRELEX 1247 / látka: CHERIS 1246 / látka: TEROLAN 

kalhoty kalhoty kalhoty kalhotykalhoty kalhoty kalhoty

KALHOTY Z LÁTEK TRELEX, CHERIS, RIPSTOP, ELATEX

ELATEX – lehká pružná tkanina určená pro výrobu pohodlných kalhot pro formální použití a pro volný čas (98 % bavlna, 2 % elastan)
CHERIS – mikrovlákno – pevná, odolná tkanina s lehce broušeným povrchem (80 % polyester, 20 % bavlna), vodoodpudivá úprava
RIPSTOP – lehká, odolná tkanina se zesílenou vazbou (65 % polyester, 35 % bavlna), vodoodpudivá úprava
TRELEX – prodyšná lehká a pružná tkanina, pružnost do čtyř směrů pro přizpůsobení se pohybu těla, dobře odolné vůči otěru (95 % nylon, 5 % elastan), vodoodpudivá úprava

Prodyšné outdoorové kalhoty ze čtyřsměrně pružného materiálu 
pro aktivní pohyb v přírodě (kalhoty se přizpůsobí pohybu těla), 

anatomicky tvarované nohavice s kolenními záševky, lehký  
prodyšný materiál se zvýšenou odolností vůči otěru a velmi  

dobrou stálobarevností, propracovaný funkční střih

Odolné kalhoty outdoorového 
stylu pro použití v náročném  
terénu po celý rok, odolná 
a lehká tkanina se zvýšenou 

odolností proti otěru a roztržení, 
anatomicky tvarované nohavice  
s kolenními záševky, všitý pružný  

díl v pase.

Kalhoty ve formálním stylu 
ve světle šedozelené barvě 
hodící se pro každodenní 
použití do kanceláře i pro 
delší cesty autem, lehký 

pružný materiál příjemný na 
omak, vpředu dvě kapsy  

a jedna kapsa vzadu.

Praktické kalhoty osvěd čeného 
riflového střihu vyrobené  

z pružného materiálu, zpevně ní 
v pase našitým textilním páskem 

na vnitřní straně, dvě zadní  
a dvě přední kapsy, malá kapsa 

(uvnitř pravé přední kapsy).

Odolné kalhoty outdoorového stylu pro  
po užití v náročném terénu po celý rok, 

použita lehká a odolná tkanina se snadnou 
údržbou, anatomicky tvarované nohavice  

s kolenními záševky, pružný díl v pase 
přizpůsobí kalhoty postavě, čtyři přední  

a dvě zadní kapsy, všechny zapínané na zip. 

PÁNSKÉ KALHOTY
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KOŠILE

BANNER s.r.o.
Vaníčkova 22

391 01  Sezimovo Ústí I
Česká republika 

telefon: 
381 263082 
381 261111 
381 261222 

e-mail: 
prodej@banner-cz.cz  

info@banner-cz.cz  
www.banner-lov.cz
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RAVON     RIPON     

RISOL     ROVAL     

2487 2482

2425 2453

košile košile

košile košile

WASON     

SECTOR–Z     

3942 
látka: 100 % polyester 

(fleece)

1579 
látka: BATON

Fleecová košile na 
zimu z příjemného 
měkkého materiálu 
v barvě vhodné do 

přírody.

Pevné terénní kalhoty 
pohodlného střihu, 
stahovací pásky pro 

úpravu obvodu 
pasu, šikmé stehenní 

kapsy s patkami, použitá 
tkanina je odolná proti 
zvýšenému namáhání 
(65 % polyester, 35 % 

bavlna, vodoodpudivá 
úprava), našité výztuže 

na kolenou a sedu. 

košile

kalhoty

JIŽ OD ROKU 1992

Látka: ROLATEX
(55% bavlna, 45% polyester)

Látka
(100% polyester)


