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Trika
T-shirts

Dámská trika
Ladies t-shirts

Polokošile
Polo shirts

Mikiny a trika s dlouhým rukávem
Sweat-shirts and Long sleeve t-shirts

Fleecové mikiny
Fleece jackets

Větrovky a čepice
Windbreakers and Caps

Pro volný čas
Leisure clothing

Vzorník barev
Colours

Firma Xfer  působí na trhu reklamního textilu  již 20 let.  Během této doby se 
podařilo vytvořit ucelenou kolekci základních typů oděvů značky XFER, které zaručují 
našim zákazníkům stabilitu dobré kvality za přijatelnou cenu.

Soustředili jsme se na to, aby naše oděvy umožňovaly široké  použití a vyhovovaly 
výběrem materiálu, střihem a barevností co nejširší veřejnosti. Zboží značky Xfer 
překračuje hranice kategorie čistě reklamních oděvů tím, že poskytuje vysoký komfort 
při každodenním nošení a při správné údržbě může svým majitelům sloužit několik let.
V roce 2007 jsme uvedli na český trh novou značku ROLY.  Ta velice rychle získala 
oblibu u širokého okruhu zákazníků a to především díky líbivé, obsáhlé kolekci 
volnočasových, sportovních, pracovních a školních oděvů pro dospělé i děti, to vše ve 
více než sedmdesáti barvách.

Roly staví svou fi lozofi i na silných skladových zásobách a účelné pravidelné obměně 
nabídky. Kromě základní nabídky, která prokazuje stabilitu ověřenou prodejem, každý 
rok v katalogu přibývají nové modely v aktuálním střihu a barevnosti.

V tomto katalogu proto naleznete nabídku Xfer a několik základních modelů Roly, 
které se osvědčily jako velmi úspěšné na našem trhu, a dále malou ukázku z nabídky, 
kterou vám v plné šíři přinášíme v samostatném katalogu Roly. 

Všechny základní informace  potřebné pro kvalitní prezentaci značek Xfer i Roly 
naleznete v katalogu, podrobné informace na našich stránkách www.xfer.cz.

The Xfer Company has been infl uencing the promotional textiles market since  
twenty years. During this time a coherent collection consisting of basic types of 
garments has been created which assures our customers of getting good quality for 
a reasonable price.

We have concentrated our effort on wide range of usage of our products and such 
a choice of material, cuts and colors that would correspond to requirements of the 
general public. Xfer garments surpass the promotional quality in sense of providing 
their users with high comfort every day and serving those several years while being 
maintained properly.

In 2007 we introduced the Roly label to our market. It gained fast popularity among 
our customers, mainly thanks to the voluminous and catchy collection of casual, 
sportive, work and school garments for both adults and children. 
 The philosophy of Roly is based on strong stock and effective regular supply variation. 
Besides the stable offerings that show regular good sales there appear new models in 
current cuts and colors every year.

That is why you can fi nd the Xfer offer and several Roly best sellers together in this 
catalogue, followed by a small illustration of the product range that is shown in the 
complete Roly catalogue.

We hope all the basic information necessary for an effi cient presentation of both Xfer 
and Roly offers are included in the catalogue while the detailed information can be 
found and downloaded at www.xfer.cz. 

Vzorník barev 
Colours

Fleecové mikiny 
Fleece jackets

Mikiny a trika  
s dlouhým rukávem 
Sweat-shirts and Long 

sleeve t-shirts

Pánské polokošile  
Polo shirts

Dámská trika  
a polokošile 

Ladie´s  t-shirts  
and Polo shirts

Větrovky a čepice 
Windbreakers and Caps

Trička 
T-shirts



úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

„Tričko z česané bavlny, materiál je hladký 
a příjemný na dotek. Kulatý průkrčník s nízkým patentem, 
který obsahuje elastan pro lepší tvarovou stálost. Zesílené 
švy na ramenou a průkrčníku, tištěná etiketa.“
„Combed cotton assures a pleasant touch and smoothness 
of the jersey.Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape.Reinforced shoulder and neckline 
seams, printed label.“

„Tričko z česané bavlny ve vyšší gramáži vhodné zejména 
pro výšivku a kvalitní potisk. Kulatý průkrčník s nízkým 
patentem, který obsahuje elastan pro lepší tvarovou stálost. 
Zesílené švy na ramenou a průkrčníku, tkaná etiketa.“
„High GSM combed cotton T-shirt suitable for embroidery and 
high quality printing. Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape. Reinforced shoulder and neckline seams, 
woven label.“

Barevnost / Colours:

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
XXS (vel.130), XS (vel.150)

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

„Tričko z česané bavlny, materiál je hladký a příjemný na 
dotek. Kulatý průkrčník s nízkým patentem, který obsahuje 
elastan pro lepší tvarovou stálost. Zesílené švy na 
ramenou a průkrčníku, tištěná etiketa.“
„Combed cotton assures a pleasant touch and smoothness 
of the jersey.Low round neck rib with elastan helps to 
maintain the shape.Reinforced shoulder and neckline 
seams, printed label.“

Triko 160 Triko 190 Dětské triko 160 

WHITE BLACK       DARK GREY MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY         RED

BURGUNDY CHOCOLATE   GREEN  MIDDLE GREEN       

LIMET YELLOW ORANGE      OLIVE 

Barevnost / Colours: Barevnost / Colours:

WHITE BLACK       MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY        

RED           BURGUNDY    GREEN   MIDDLE GREEN       

YELLOW ORANGE      OLIVE 

WHITE BLACK       DARK GREY MELANGE    ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY         RED

BURGUNDY CHOCOLATE   GREEN  MIDDLE GREEN       

LIMET YELLOW ORANGE      OLIVE 



Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL 

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

„Velmi dobrá kvalita materiálu i šití, boční švy,  dvojité šití 
na ramenou, „V“ výstřih, tkaná etiketa.“
„V-neck“ t-shirt with side seams, reinforcing tape at 
shoulders, woven label.“

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, dvojité šití 
na ramenou,  „V“ výstřih, tkaná etiketa s označením 
Premium.“
„V-neck“ t-shirt  of high quality with side seams, 
reinforcing tape at neck, woven Premium label.“

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

„Velmi dobrá kvalita šití i materiálu, boční švy, 
tištěná etiketa.“
„Round neck sleeveless t-shirt with side seams,  
satin label.“

WHITE BLACK ZINC ROYAL 

NAVY OLIVE

Barevnost / Colours:

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Triko véčko 160 Triko véčko 190 Pánské triko bez rukávů 160 

WHITE BLACK ROYAL       NAVY 

Barevnost / Colours:

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton
 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 pieces in carton

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK ROYAL       NAVY 



Dámská trika  
a polokošile



úplet pigue / pigue knit
100 % bavlna / 100 % cotton
220 g/m2 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
155 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL. XXL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

plus        dětské velikosti 3, 5, 7 a 9 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes 3, 5, 7 and 9 years are available

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
5 pieces in bag, 100 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Dámské triko Roly 
Jamaica 6627

Dámská polokošile Roly
Estrella woman 6619

úplet pique / pique knit
65 % polyester, 35 % bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
175 g/m2 

Dámská polokošile 
pique 175

„Dámská přiléhavá polokošile se zapínáním na tři knof-
líčky. Límec a olemování rukávů v žebrovanému úpletu, 
zpevněné skryté švy na průkrčníku, boční rozparky.“
„Fitted ladies poloshirt, three buttons placket. Rib collar 
and sleeve cuffs, reinforced neckline seams, side slits at 
bottom.“

„Vypasované dámské triko s elastickým dvojitým 
průkrčníkem v žebrovaném úpletu 1x1. Zpevněné 
skryté švy na průkrčníku a na ramenou, boční švy.“
„Fitted ladies short sleeve t-shirt .Elastic rib 1x1 
round neck. Reinforced neckline and shoulder seams, 
side seams.“

„Dámská vypasovaná polokošile, špičková kvalita šití 
i materiálu, boční švy s rozparky, zapínání na 4 knofl íčky 
v barvě polokošile, rukávy zakončené manžetou, rovný 
dolní okraj, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar and sleeve cuffs, placked with 4-tone-to-

cut, straight bottom with side slits, twin needle stitching at 
shoulders and bottom, woven label.“

WHITE BLACK ROYAL       SKY BLUE

NAVY RED GREEN 

Barevnost / Colours:Barevnost / Colours:

01 02 03 58 31 60

57 71 78 48 10 12

05 55 83 56             87

Barevnost / Colours:

01 02 03 31 60 78

48 71 12 05 58 55

10 87 114 64 83  86 



Pánské 
polokošile



Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
Velikost XXXL dostupná v barvách black, navy, red, royal, melange, white, olive.
Size XXXL available in colors black, navy, red, royal, melange, white, olive.

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
packaged separately, 5 pieces in bag,
50 pieces in carton

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK MELANGE ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY 

RED BURGUNDY    GREEN MIDDLE GREEN 

YELLOW ORANGE OLIVE YELLOW ORANGE OLIVE CHOCOLATE DARK GREY

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
packaged separately, 5 pieces in bag,
50 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

Polo hladká 190 Polo pique 175 Polo pique Roly
Estrella man 6615úplet jersey / jersey knit

100 % bavlna / 100% cotton
190 g/m2 

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, vnitřní šev 
límce krytý lemovkou, zapínání na tři knofl íčky 
v barvě polokošile, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar, placket with 3 tone-to-tone buttons, 
reinforcing tape at neck and shoulders, side seams, 
straight bottom, twin needle stitching at shoulders, sleeves 
and bottom, woven label.“

úplet pique / pique knit
65 % polyester, 35 % bavlna / 
65% polyester, 35% cotton
175 g/m2 

„Špičková kvalita materiálu i šití, boční švy, vnitřní šev 
límce krytý lemovkou, zapínání na tři knofl íčky v barvě 
polokošile, tkaná etiketa.“
„Flat knit rib collar, placket with 3 tone-to-tone buttons, 
reinforcing tape at neck and shoulders, side seams, 
straight bottom, twin needle stitching at shoulders, sleeves 
and bottom, woven label.“

úplet pique / pique knit
100 % bavlna / 100 % cotton
220 g/m2 

„Vysoce kvalitní pánská polokošile s límcem a olemováním
rukávů v žebrovaném úpletu. Zpevněné skryté švy na 
průkrčníku a na ramenou, boční rozparky.“
„High quality mens poloshirt, rib collar and sleeve 
cuffs,three button placket. reinforced neckline and shoulder 
seams, side slits at bottom.“

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK MELANGE ZINC 

SAND ROYAL SKY BLUE NAVY 

RED BURGUNDY    GREEN MIDDLE GREEN 

Barevnost / Colours:

01 02 03 58 31 60

57 71 78 48 10 12

05 55 69 87 83 56



Mikiny  
a pánská  
trika  
s dlouhým  
rukávem



úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
10 ks v sáčku, 100 ks v kartonu
10 pieces in bag, 100 in pieces carton
 

úplet jersey / jersey knit
100 % bavlna / 100% cotton
160 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

V nabídce také dámská varianta EXTREME DÁMSKÝ 1218
Ladies model also available EXTREME WOMAN 1218

Balení / Packaging:
5 ks v sáčku, 50 ks v kartonu
5 pieces in bag, 50 pieces in carton

„Velmi dobrá kvalita šití i materiálu, boční švy, nový typ 
průkrčníku, dvojité prošití výstřihu, rukávů 
a dolního okraje, tkaná etiketa.“
„Round neck t-shirt with side seams, new type of neckline, 
twin needle stitching at neckline, reinforcing tape at neck 
and shoulders, woven label.“

úplet jersey / jersey knit

65% polyester, 35% cotton
280 g/m2 

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL 

plus        dětské velikosti 1 (jen barvy 60, 100, 55, 114), 3, 5, 7, 9 a 11 let 
u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes 1 (only colors 60, 100, 55, 114), 3, 5, 7, 9 
and 11 years are available
Velikost XXXL dostupná v barvách 01, 58, 55, 02, 60, 05, 56, 46
Size XXXL available in colors 01, 58, 55, 02, 60, 05, 56, 46

Balení / Packaging:
1 ks v sáčku, 30 ks v kartonu
1 piece in bag, 30 pieces in carton

„Mikina s klasickým kulatým průkrčníkem. 
Spodní patent, lemování rukávů a elastický průkrčník 
v žebrovaném úpletu 1x1.“
„Round neck sweatshirt,neckline, sleeve cuffs and bottom 
in elastic rib 1x1.“

Pánské triko 
s dlouhým rukávem 160

Pánské triko Roly 
Extreme 1217

Mikina Roly 
Clasica 1070

WHITE BLACK ZINC ROYAL         NAVY 

Barevnost / Colours: Barevnost / Colours:

01 02  03 05              46 

31 55 56 57              58

60 100 114            

Barevnost / Colours:

01 02  58  60 

05 55 

Triko s dlouhým rukávem a čtyřvrstvým kulatým 
průkrčníkem. Zesílené švy průkrčníku a ramen, rukávy 
bez manžet, boční švy.
Long sleeve t-shirt and 4 layer neck collar. Reinforced 
covered seams in neck and shoulders. No cuffs. 
Side seams.

65 % polyester, 35% bavlna /
65% cotton, 35% polyester
 



Fleecové mikiny



100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

„Pánská celopropínací fl eecová mikina se stojacím límcem 
a postranními kapsami na zip. Plastový zip v odstínu mikiny, 
antipeelingová úprava, rukávy ukončené tunýlkem do gumy, 
spodní okraj se stahovací šnůrkou.“
„Mens fl eece jacket with full zipper and two underlaid 
front pockets with zipper. Plastic zipper tone to tone with 
the sweatshirt,antipeeling treatment. Elasticized sleeve 
cuffs,straight bottom with drawstring at hem.“

„Celopropínací fl eecová mikina, výborná kvalita 
zpracování, vnitřní strana límce v doplňkové barvě, rukávy 
ukončeny lemem do gumy, spodní okraj na stahovací 
šňůrky, na předním díle 2 kapsy na zip.“
„Fleece jacket  in outstanding quality of manufacturing, 
front opening with zipper, inner part of collar in contrast 
color, two zipper pockets, elasticized cuffs, straight 
bottom with drawstring at hem.“

„Celopropínací fl eecová vesta, výborná kvalita zpracování, 
spodní okraj na stahovací šňůrky, na předním díle 2 kapsy 
na zip.“
„Fleece bodywarmer in outstanding quality of 
manufacturing, front opening with zipper,  two zipper 
pockets, elasticized cuffs, straight bottom with drawstring 
at hem.“

Fleecová mikina Roly
Pirineo man 1089

Fleecová mikina Xfer Fleecová vesta Xfer
100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

100 % polyester  / 100% polyester
300 g/m2 

Barevnost / Colours:

WHITE BLACK ROYAL NAVY          RED          GREEN

DARK GREY 

Barevnost / Colours:

BLACK/RED   ROYAL/BLACK   NAVY/BLACK    RED/BLACK   GREEN/BLACK

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 20 ks v kartonu
packaged separately, 20 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 25 ks v kartonu
packaged separately, 25 pieces in carton

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL, XXXL 

plus        dětské velikosti 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 16 let u vybraných barev
for selected colours children‘s sizes 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 16 years 
are available
Velikost XXXL dostupná v barvách 02, 23, 60, 55, 05, 56, 71
Size XXXL available in colors 02, 23, 60, 55, 05, 56, 71
V nabídce také dámská varianta PIRINEO WOMAN 1091
Ladies model also available PIRINEO WOMAN 1091

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 15 ks v kartonu
packaged separately, 15 pieces in carton

Barevnost / Colours:

01 02 05 23 114

71 56 55 60



Fleecové mikiny

vetrovky a cepice



100 % nylon, voděodolný / 
100% nylon, waterproof

Velikosti / Sizes:
S, M, L, XL, XXL

Balení / Packaging:
baleno jednotlivě, 50 ks v kartonu
packaged separately, 50 pieces in carton

„Nylonová větrovka s podšívkou složená v taštičce, stojací 
límec na zip, kapuce se stahovací šňůrkou složená v límci, 
zapínání vpředu na zip, manžety do gumy, 2 větrací otvory 
pod průramky, dolní okraj rovný se stahovací šňůrkou.“
„Unisex windbreaker with light lining folded in a nylon bag, 
stand-up collar, hood with drawstring folded into collar, 
front opening with zipper, 2 zipped pockets, elasticized cuffs, 
2 ventilation eyelets under armholes, straight bottom with 
drawstring at hem, woven label.“

Barevnost / Colours:

BLACK ROYAL NAVY RED

GREEN 

100 % těžká broušená bavlna / 
100% heavy brushed cotton 

Velikosti / Sizes:
Velikost nastavitelná kovovou sponou
One size fi ts all

Balení / Packaging:
25 ks v sáčku, 50 ks ve vnitřní krabici,
200 ks v kartonu
25 pieces in bag, 50 pieces in inner box, 
200 pieces in carton

„Baseballová šestipanelová čepice s kontrastní linkou 
vlepenou v kšiltu, díky vyztuženému čelu ideální pro potisk 
či výšivku, zapínání na mosaznou přezku.“
„6panels baseball cap with special construction, front 
laminated ideal for printing or sewing, brass buckle and slit 
closure.“

100 % těžká broušená bavlna / 
100% heavy brushed cotton

Velikosti / Sizes:
Velikost nastavitelná kovovou sponou
One size fi ts all

Balení / Packaging:
25 ks v sáčku, 50 ks ve vnitřní krabici,
200 ks v kartonu
25 pieces in bag, 50 pieces in inner box, 
200 pieces in carton

„Baseballová šestipanelová čepice, díky vyztuženému 
čelu ideální pro potisk či výšivku, zapínání na mosaznou 
přezku.“
„6panels baseball cap with front laminated ideal for 
printing or sewing, brass buckle and slit closure.“

WHITE BLACK ZINC SAND 

ROYAL SKY BLUE NAVY RED

BURGUNDY  GREEN  MIDDLE GREEN  YELLOW 

ORANGE OLIVE DARK GRAY   CHOCOLATE   LIMET

Barevnost / Colours:

Větrovka Čepice / Turned cap Čepice / Turned sandwich

white/black black/red black/white royal/white   sky blue/white

navy/white  red/black   red/white burgundy/white  black/yellow

green/white middle green/white yellow/black orange/black

Barevnost / Colours:



kolekce casual



kolekce sport

Více informací o celé nabídce sortimentu včetně vyráběných velikostí, barevných odstínů  
a formě balení naleznete v katalogu Roly. Katalog žádejte v provozovnách Xfer, s.r.o. 

You can find more information about the whole product range including sizes produced, colour 
shades and methods of packinging in the catalogue ROLY. Ask premises Xfer for the catalogue. 



Dámská polokošile Roly  
Estrella woman 6619
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

NAVY OLIVEORANGEYELLOWGREEN MIDDLE  
GREEN

PINKBURGUNDYREDSKY BLUEROYALSANDZINCDARK GREYBLACKWHITE

Triko 160 
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Triko 190
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Triko véčko 160
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Triko véčko 190
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Pánské triko bez rukávů 160
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Dámské triko Roly Jamaica 6627
S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

Plus      dětské velikosti od 3 let u vybraných barev

Dámská polokošile pique 175
XS, S, M, L, XL
65 % polyester/35% bavlna

MELANGE CHOCOLATE LIMET

Dětské triko 160
XXS (vel. 130), XS (vel. 150)
100 % bavlna

Polo hladká 190
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna
Velikost XXXLdostupná v barvách white, 
black, melange, royal, navy, red, olive

Polo pique 175
S, M, L, XL, XXL, XXXL
65 % polyester/35% bavlna

01 02 58 03 31 60 57 71 78 48 10 12 05 55 83 56

01 02 03 31 60 78 48 71 12 05 55 114

Vzorník barev / Colours

58 10 87

87

64 83 86



Pánské triko  
s dlouhým rukávem 160
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Pánské triko Roly 
Extreme 1217

 

S, M, L, XL, XXL
100 % bavlna

 V nabídce také dámská varianta Extreme woman 1218

Čepice / Turned cap
Velikost nastavitelná kovovou sponou
100 % těžká broušená bavlna

Čepice / Turned sadwich
Velikost nastavitelná kovovou sponou
100 % těžká broušená bavlna

Mikina Roly Clasica 1070
S, M, L, XL, XXL, XXXL
65 % polyester/35 % bavlna

Plus      dětské velikosti od 3 let  
u vybraných barev
Velikost XXXL dostupná v barvách 
01, 58, 55, 02, 60, 05, 56, 46

Fleecová vesta Xfer
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % polyester

Větrovka
S, M, L, XL, XXL
100 % nylon, voděodolný

Polo pique Roly  
Estrella man 6615
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % bavlna

Fleecová mikina Roly  
Pirineo man 1089
S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % polyester

Plus       dětské velikosti od 3 let u vybraných barev
Velikost XXXL dostupná v barvách 02, 23, 60, 55, 05, 56, 71

Fleecová mikina Xfer
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
100 % polyester

01 02 58 03 31 60 57 71 78 48 10 12 05 55 69 83 56

01 02 46  60 57 100 05 56

01 02 58  60 05  55 

01 02 23 

58 03 31 55 114 

87

60 05 55  56 11471
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