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Věci, které nám rozproudí krev.

Od založení SKINS před více než deseti lety je naším hlavním cílem pomáhat 
sportovcům k co nejlepším výkonům. Jsme blázni do sportu, jsme posedlí 
nelítostným soutěživým duchem, který nutí k mimořádným výkonům - ať už na 
silnici, na hřišti nebo v horách.

Pocházíme z Austrálie, a tak víme, co to znamená na sobě tvrdě pracovat; ctíme 
odhodlání, čiré nadšení a vytrvalost. Naší inspirací jsou ty největší sportovní 
okamžiky - srdcervoucí výkony, adrenalinové zážitky - okamžiky vryté hluboko do 
paměti sportovních fanoušků po celém světě.

Věci, které vám rozproudí krev.

Je to právě láska ke sportu, která nám dokáže rozproudit krev, a my tak 
můžeme pro změnu rozproudit krev vám. Naše inovativní a “chytré” produkty, 
které si oblíbili sportovci po celém světě, vzešly právě z našeho nadšení pro 
sport. SKINS přirozeně rozvíjí potenciál každého člověka. Tím, že poskytuje 
správnou míru komprese na těch správných místech, podporuje činnost 
krevního oběhu a pomáhá zvýšit přísun kyslíku do svalů, které jsou v danou chvíli 
nejvíce namáhané.

Jsme posedlí posouváním hranic možností - vždycky chceme jít ještě o krok 
dál, zkusit víc. To z nás učinilo jednu z nejuznávanějších a nejpokrokovějších 
sportovních značek na světě.

Vítejte u SKINS 2010.

A400 - revoluce v kompresní technologii.

V roce 1982 byl představen první bezdrátový měřič tepové frekvence, který 
sportovcům poprvé v historii umožnil sledování tepu i během pohybu. V 
roce 2010 SKINS přichází s produktovou řadou 400, ve které představuje 
technologickou novinku obdobného významu - měření stupně komprese 
přímo na tělech sportovců v akci. Posunuli jsme o krok dál hranice možného 
v kompresi i technologii. Všechny užité komponenty vycházejí z odborného 
výzkumu. Všechny modely byly otestovány stovkami sportovců za použití 
podrobného 3D snímání těla a technologií měřících dynamickou kompresi. Díky 
tomu jsme byli schopni určit přesně oblasti, kde je potřeba zvýšit kompresi 
tak, aby bylo dosaženo optimálního oběhu krve, předejito možným zraněním a 
zároveň dosaženo maximálního pohodlí.
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Příběh SKINS.

Společnost SKINS byla založena v roce 1996 jedním ctižádostivým klukem z 
Austrálie, který měl za sebou zkušenosti na poli sportovní vědy a před sebou 
jasný a smělý sen - pokračovat ve všech sportech, kterým se věnoval před 
deseti lety (vrhat se na lyžích z kolmých svahů, strávit celý den na kole nebo 
zuřivě zápasit ve fotbale), a stále se cítit neporazitelný.

Věděl, že zvýšení činnosti krevního oběhu napomáhá tělu k lepším výkonům, a 
od toho se odrazil. Pokud by dokázal obalit svaly vrstvou druhé “kůže”, dosáhl 
by zrychlení krevního oběhu a tím i zvýšení množství kyslíku dodávaného do 
namáhaných svalů, čímž by vylepšil svou výkonnost, rychlost, výdrž i následnou 
regeneraci. Trvalo pět let, než první model kalhot SKINS spatřil světlo světa. 
Popularita SKINS na sebe ale nenechala čekat dlouho - prakticky okamžitě 
si SKINS získaly oblibu sportovců po celém světě. A ti na ně dodnes nedají 
dopustit.
 
V současnosti jsou oděvy SKINS žádány náročnými sportovci ve více než 30 
zemích světa. Pozitivní přínos SKINS byl vyzdvižen i v řadě nezávislých výzkumů, 
z nichž pět bylo uveřejněno v odborných lékařských časopisech. Produkty 
SKINS jsou doporučeny a schváleny Australskou fyzioterapeutickou asociací a 
jsou oficiálně registrovány jako zdravotní pomůcky.

Pravda je víc než image.

Držíme se reality.
Neslibujeme, co nemůžeme splnit. Nevěříme ve vychvalování, pokud není 
doplněno jasnými a spolehlivými fakty. Můžeme vás ujistit, že veškeré zmiňované 
výzkumy a testy jsou skutečně prováděny na produktech SKINS a ne na 
produktech konkurečních značek. Nic vám netajíme, nic nezastíráme. Stojíme si 
za tím, co říkáme, a říkáme to, co si opravdu myslíme.

Jdi do toho naplno nebo vůbec.
Podporujeme některé z nejlepších sportovců a teamů na světě. Fandíme odvaze, 
odhodlání a pevné vůli, která žene sportovce kupředu. Ctíme profesionály i 
amatéry, kteří ze sebe bez ohledu na okolnosti dostávají maximum. Ale hlavně 
věříme, že vyhrávání z nikoho nutně nedělá vítěze. Jde o to, jak hraješ - to je to, 
co se počítá.
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Jak SKINS funguje.

Vážíme si profesionálních i amatérských sportovců bez rozdílu. Milujeme totiž 
houževnatost a odhodlání, které přimějí lidi dokončit maraton, vylepšit si o vteřiny 
osobní rekord, vpálit vítězný gól nebo se vzpamatovat z toho nejpříšernějšího 
úderu, který kdy v boxu dostali. Obdivujeme kombinaci fyzických a psychických 
sil, která všem sportovcům pomáhá pouštět se do věcí znovu a lépe.

Také jsme ale přesvědčení, že sportovci k dosažení maximálních výkonů 
potřebují trochu podpořit - přirozeně zvýhodnit. V tu chvíli do hry vstupujeme my.

Oděvy SKINS zvyšují přísun kyslíku do svalů, což vám umožní jít do věcí s větším 
nasazením, po delší dobu a s větší silou. Naše produkty také poskytují podporu 
svalům a pomáhají tělu bojovat s únavou, díky čemuž je i regenerace po výkonu 
rychlejší. A navíc, SKINS vaše tělo chrání před škodlivým UV zářením a odvádí 
vlhkost od pokožky, takže se budete cítit dobře, ať se děje, co se děje.

Kyslík.
Produkty SKINS pomáhají zvýšit přísun kyslíku do namáhaných svalů. 
Tím dochází k vylepšení přirozené výkonnosti, rychlejšímu odplavování 
metabolického odpadu a omezení hromadění kyseliny mléčné - to ve výsledku 
vede k rychlejší regeneraci.

Komprese.
Pokud by komprese byla příliš silná, mohlo by docházet k omezení činnosti 
krevního oběhu a následnému nežádoucímu tření mezi jednotlivými svaly. 
Pokud by komprese byla naopak příliš nízká, neměla by pro tělo žádný přínos. 
SKINS proto vyvinul systém stupňované komprese, který zajišťuje správný 
stupeň komprese na správných místech. Jen tak je zajištěna podpora činnosti 
krevního oběhu a zvýšen přísun kyslíku do svalů. SKINS v produktové řadě 
400 představuje unikátní systém dynamicky stupňované komprese, který spolu 
s tkaninou Memory MX umístěnou v souladu s biomechanikou lidského těla 
poskytuje přesnější a cílenou kompresi, a to nejen při výkonu, ale i při následné 
regeneraci.

SPACE

Zacílení.
Produkty SKINS těsně obepínají tělo, čímž poskytují oporu klíčovým svalovým 
skupinám - to snižuje vibrace a napomáhá k udržení svalů ve správné pozici. 
Švy na produktech SKINS jsou účelně umístěny tak, aby fungovaly jako “opěrné 
body” a poskytovaly cílenou oporu a stabilitu.

Vlhkost.
Všechny materiály používané na produktech SKINS aktivně odvádějí vlhkost od 
pokožky, a udrží vás tak v suchu i v těch nejnáročnějších situacích.

Teplota.
Materiály používané na produktech SKINS napomáhají regulovat vaši tělesnou 
teplotu v horkém i chladném prostředí. Díky zvýšené činnosti krevního oběhu 
se svaly rychle zahřejí, zatímco vysoká prodyšnost materiálů okamžitě odvádí 
vlhkost od pokožky, a udržuje tak co nejstálejší tělesnou teplotu. 

Pach.
Produkty SKINS jsou vyrobeny z materiálů obsahujících antimikrobiální složky, 
které jsou plně funkční bez ohledu na to, jak často oděv nosíte nebo perete. Tyto 
složky pohlcují pachové látky, a zamezují tak množení bakterií.

Slunce.
SKINS poskytují UV ochranu 50+, díky čemuž nedochází k poškozování pokožky 
paprsky UV záření. Pokud jde o účinnou ochranu před sluncem, můžete se na 
nás spolehnout. Jsme totoiž z Austrálie.
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Pomáháme svalům dýchat.

Produkty SKINS jsou navrženy tak, aby urychlovaly distribuci kyslíku do svalů. 
Dosáhli jsme toho dvěma zásadními prostředky:

Systém stupňované komprese.
Systém stupňované komprese v produktech SKINS je navržen tak, aby 
na povrch určitých částí těla působil správným tlakem, podporoval činnost 
krevního oběhu a urychloval distribuci kyslíku do aktivních svalů. Zlepšení 
činnosti krevního oběhu navíc redukuje hromadění kyseliny mléčné a jiného 
metabolického odpadu. Díky tomu můžete jít do věcí s větším nasazením po 
delší dobu a po výkonu se rychleji zotavit.

Pomáháme svalům dýchat.

Produkty SKINS jsou navrženy tak, aby urychlovaly distribuci kyslíku do svalů. 
Dosáhli jsme toho dvěma zásadními prostředky:

Mimořádné zpracování.
Materiály užité na produktech SKINS jsou speciálně tkané metodou warp knit 
(osnovní pletení) ze složených vláken té nejvyšší kvality, čímž je dosaženo jejich 
maximální funkčnosti. Takto tkaný materiál není přirozeně elastický - specifické 
stupně elasticity a tím i kontrolovaná míra komprese jsou zajištěny až přidáním 
příměsi spandexu. Jiné firmy zabývající se kompresními oděvy obvykle používají 
jiný způsob tkaní, tzv. circular knit (pletení na okrouhlém pletacím stroji), který je 
přirozeně elastický - určit a udržet přesný stupeň komprese je tak pro ně velice 
obtížné. Takto utkané materiály jsou navíc méně trvanlivé a při porušení vláken 
se dál pářou.

Materiály tkané metodou warp knit mají mezi jednotlivými oky “odtokové 
kanálky”, které pomáhají odvádět vlhkost. Složená vlákna pak zaručují pevnost 
materiálu a také zabraňují dalšímu párání materiálu při jeho natržení.
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Studie v pohybu: produktová řada 400

Dynamicky stupňovaná komprese.
Sportovci obvykle jen tak nečinně nestojí na místě. Pro změření skutečné 
účinnosti produktů SKINS je tedy nutné brát v úvahu sportovce v pohybu při 
jejich obvyklé aktivitě. Přesně to jsme při vývoji naší nové revoluční produktové 
řady 400 udělali my. Studovali jsme profesionální a amatérské sportovce, 
abychom dokázali přesně určit požadovanou míru komprese pro každou 
svalovou skupinu jak v pohybu tak i v době klidu při regeneraci.

A výsledek? Dynamicky stupňovaná komprese v produktech SKINS.

Studie v pohybu: produktová řada 400

400 bodů pro vaše pohodlí.
Stovky sportovců. Přes 800 000 měření na každém z nich. 400 klíčových bodů. 
Dokonale padnoucí oděvy.
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Přednosti SKINS.
Zapomeňte na podpůrné látky, spreje do nosu a kapky na kašel. SKINS váš 
potenciál zvýší přirozenou cestou.
Hledáme cesty, jak sportovcům pomoci k lepším výkonům, aby mohli jít dál, 
dělat víc a vydržet déle. Proto neustále zdokonalujeme a vylepšujeme techniky 
komprese používané na našich produktech.

Výsledek: revoluční řada A400 Active se systémem dynamicky stupňované 
komprese vyrobená z tkaniny Memory MX.

Učíme se od sportovců.
Provedli jsme rozsáhlou studii stovek amatérských i profesionálních sportovců 
všech proporcí a velikostí. Vyvinuli jsme vlastní technologie pro měření 
dynamické komprese a pro vytváření podrobných 3D snímků lidského těla, 
pomocí kterých jsme zkoumali stavbu těla sportovců a styl jejich pohybu.

Vypilovali jsme kompresi.
Z 800 000 údajů získaných z 3D snímků jsme na lidském těle určili 400 klíčových 
bodů a přesně stanovili, kde a s jakou intenzitou je komprese během aktivity 
potřeba. Podle toho jsme pak přizpůsobili a navrhli naše produkty. Pečlivě jsme 
naslouchali potřebám lidského těla v pohybu, a dosáhli tak vynikající úrovně 
biomechanické podpory a optimálního pohodlí. V tom spočívá princip systému 
dynamicky stupňované komprese.

Dali jsme naším výrobkům paměť.
Materiály Memory MX umístěné v souladu s biomechanikou lidského těla 
poskytují  trvalou a konzistentní pružnost a přesně zacílenou oporu svalů, čímž 
povzbuzují přirozené pohyby lidského těla a snižují nebezpečí zranění.
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long sleeve top
black/yellow
B40001005

long sleeve top
black/charcoal

B40040005

short sleeve top
black/yellow
B40001004

long tights
black/yellow
B40001001

long tights
black/charcoal

B40040001

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL, SS, MS, LS XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL, SS, MS, LS

pá
ns

ké



10

short sleeve top
black/charcoal

B40040004

sleeveless top
black/yellow
B40001003

calf tights with stirrup
black/yellow
B40001077

sleeves
black/yellow
B40001096

¾ tights
black/yellow
B40001020

half tights
black/yellow
B40001002

half tights
black/charcoal

B40040002

shorts
black/yellow
B40001009

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL
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calf tights MX
white

B46005087

calf tights MX
black/charcoal

B46040087

XXS, XS, S, M, L, XL

XXS, XS, S, M, L, XL

un
is

ex
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long tights
black/silver

B41021001F

long sleeve top
black/silver

B41021005F

short sleeve top with v neck
black/silver

B41021004F

racer back top
black/silver

B41021051F

calf tights with stirrup
black/silver

B41021077F

¾ tights
black/silver

B41021020F

shorts
black/silver

B41021009F

XSH, SH, MH, LH, XLH, SA MA, LA

XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA XS, S, M, L, XL

XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA XSH, SH, MH, LH, XLH, SA,MA, LA

dá
m

sk
é
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Nepřestáváte dýchat, i když je zápas dohraný.

Pozitivní přínos vyššího množství kyslíku ve svalech při sportu je zřejmý. Kyslík 
je ale nezbytný i při regeneraci svalů. Pokud si po sportovním výkonu obléknete 
produkty SKINS z řady RY 400, dosáhnete zvýšení činnosti krevního oběhu v 
namožených nohách, pažích a ramenou, a tím i zkrácení času nutného k 
regeneraci.

Vaše svaly nepřestávají pracovat, i když už jste překročili cílovou linii.

Zapomeňte na masáže nebo gauč a teplé ponožky - pro maximální regeneraci 
po sportu si oblékněte produkty z řady RY400. Tělo, které se zotavuje po 
namáhavém výkonu, potřebuje jiné formy komprese než ve chvílích, kdy 
bylo namáhané, napjaté a v pohybu. I nová řada RY400 je založena na naší 
převratné technologii, díky které jsme na lidském těle určili 400 bodů zaručujících 
vaše pohodlí. Díky tomu dokáží produkty z této řady omezit svalovou únavu, 
eliminovat riziko svalové horečky a zlepšit regeneraci. Pokud chcete regeneraci 
urychlit a probudit se svěží, plni sil pustit se do všeho nanovo, můžete produkty 
SKINS nosit i při spánku. 
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long tights
graphite

B48039001F

long sleeve top
graphite

B48039005F

long sleeve top
white

B48005005F

long tights
graphite

B43039001

long sleeve top
graphite

B43039005

long sleeve top
white

B43005005

XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LAXSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA XSH, SH, MH, LH, XLH, SA, MA, LA

XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL, SS, MS, LSXS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

pá
ns

ké
dá

m
sk

é
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Tri pro trojnásobný výkon.

Triatlon patří mezi nejnáročnější zkoušky lidské vytrvalosti. Při sérii plavání, jízdy 
na kole a běhu jsou fyzické i psychické možnosti člověka otestovány až do 
krajnosti. Uspějí jen ti nejlepší sportovci - a jen to nejlepší vybavení.

Produkty SKINS z řady TRI400 jsou navrženy tak, aby zaručovaly pohodlí 
při plavání, jízdě na kole i běhu. SKINS jsou jedinými oděvy na triatlon, při 
jejichž vývoji bylo využito studia lidského těla při reálném pohybu k určení 
odpovídajících úrovní komprese na správných svalech a ve správný čas.

Tri pro trojnásobný výkon.

Plavání: strategicky umístěné díly z tepelně zpracovaného materiálu Toray mají 
hladkou povrchovou strukturu, což nejen snižuje odpor ale i ulehčuje pohyb ve 
vodě. Díl z materiálu Memory MX Triweb umístěný v oblasti zad a šikmých svalů 
břišních zaručuje neomezený pohyb.

Cyklistika: zásadní součástí oděvu pro triatlon je cyklistická vložka. U produktů 
SKINS z řady TRI400 jsou použity speciální pánské triatlonové vložky Elastic 
Interface® Technology, které jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a mnoha 
hodin testování v praxi.

 � pevná výplň zaručuje maximální vyměkčení a nízký profil vložky
 � 100% pružný podkladový materiál je zárukou naprosté svobody pohybu
 � nenasákavá výplň se přizpůsobí sedlu bezprostředně po dokončení plavání 
 � strukturovaný povrch umožňuje potřebnou ventilaci a pohodlí

Celá vložka

Běh: tkanina s příměsí carbonu umístěná na vnitřní straně stehen overalu i 
kalhot snižuje tření při běhu o 40 %, což zvyšuje vaše pohodlí i výkon. Délka 
ke kolenům a tedy úplné obepnutí stehenních svalů poskytuje oporu svalům a 
napomáhá vylepšení výkonu v poslední etapě závodu - pomáháme vám být v cíli 
první a připraveni vše brzy zopakovat.
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compression tri shorts
black/white/yellow

T50055009

compression sleeveless tri top
black/white/yellow

T50055003

compression sleeveless tri suit
black/white/yellow

T50055063

compression sleeveless tri suit
royal blue/black

T50044063

XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

pá
ns

ké



 

O míle napřed

Cyklistika není jen o krásných výhledech.
Cyklistika klade na lidské tělo obrovské nároky - ať už se drápete do strmého 
horského sedla, absolvujete vyčerpávající silniční závod nebo projíždíte drsným 
terénem. Dojet do cíle je testem síly, vytrvalosti a odhodlání.

Nové produkty SKINS ze speciální cyklistické řady C400 s jedinečným 
systémem vrstvení doplněného o “chytrou” technologii pomáhají cyklistům k těm 
nejlepším výkonům.

Síla do pedálů.
Produkty SKINS vám pomůžou šlapat s větší sílou a výdrží, protože i kalhoty, 
kompresní dresy a spodní trika z řady C400 obsahují systém dynamicky 
stupňované komprese.

1. Kompresní spodní 
vrstva

2. Kompresní kalhoty s 
kšandami

3. Odpovídající dres - s nebo 
bez komprese

4. Vrchní vrstva



 

skins.net  |

Ochrana před živly.
Shodně umístěné větrací otvory, zarovnané švy a dokonale padnoucí lemy 
- to je jen pár výhod vrstvení oděvů SKINS. Přidejme k tomu použití těch 
nejmodernějších materiálů, jako například vrstva z materiálu DiAPLEX v předním 
dílu protivětrových vest. Tato špičková tkanina se při prudkých sjezdech nebo při 
protivětru promění v izolující ochranou bariéru, zároveň ale v okamžiku, kdy se 
vaše tělesná teplota opět zvýší, odvede přebytečnou vlhkost okamžitě 
pryč od těla.

Čtyři vrstvy inovace. 
V cyklistice je pod spodní vrstvou ještě jedna vrstva: cyklistická vložka. Pánská 
vložka Multi-D Anatomic Carbonium je výsledkem dlouhodobého vývoje a 
mnoha hodin testování v praxi.

 � díky unikátnímu tvaru se vložka při dosedu dokonale přizpůsobí 
 � struktura svrchního materiálu vložky Elastic Interface® Technology Carbonium 
zaručuje prodyšnost, dokonalou pružnost a minimální tření

 � pevná pěnová výplň navíc snižuje tlak na pereniální oblast a zajišťuje tak 
maximální pohodlí

1. Celá vložka 2. Rozdílné pevnosti a tloušťky 
pro ideální rozložení váhy

3. Drážka uprostřed 
pro snížení tlaku na 
pereniální oblast

4. Průřez zobrazující různé 
pevnosti a tloušťky pěnové 
výplně
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short sleeve jersey
grey/black

C55043204

short sleeve jersey
white/grey

C55042204

compression long sleeve jersey
black

C55043105

compression long sleeve jersey
white

C55042105

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

pá
ns

ké
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compression long sleeve top baselayer
white

C55042115

compression tank baselayer
white

C55042110

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

long sleeve jersey
white/grey

C55042205

long sleeve jersey
grey/black

C55043205

mesh tank baselayer
white

C55005410

wind vest
black/grey

C55043403

compression short sleeve jersey
black

C55043104

compression short sleeve jersey
white

C55042104

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL
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compression bib shorts
grey/black

C55043053

compression bib shorts
white/grey

C55042053

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL
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thermal vest
black/graphite
C55050402

silver rain jacket
silver

C55041401

thermal bib long tights
black/graphite
C55050450

thermal long sleeve jersey
black/graphite
C55050411

wind jacket
black/graphite
C55050409

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL
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cycle pro

Produkty SKINS z řady Cycle Pro a doplňky k této řadě obsahují systém 
stupňované komprese - ideální pro amatéry, kteří to ale s cyklistikou myslí 
vážně. Oděvy SKINS jsou vyrobené z materiálů tkaných metodou warp knit, což 
umožňuje přesné zacílení a regulování komprese, a tím zvýšení přísunu kyslíku 
do namáhaných svalů.

Střih každého produktu je navržen v souladu s postavením lidského těla při 
cyklistice. Oděvy jsou tedy navrženy tak, aby byly nejpohodlnější ve chvíli, kdy 
je to potřeba - při jízdě na kole. Mezi další prvky patří viditelná reflexní loga, 
materiály regulující teplotu a vlhkost, trvanlivé antimikrobiální ošetření a UV 
ochrana 50+ (s výjimkou síťovaných částí oděvů).

Používejte produkty z řady Cycle Pro s kompresním spodním trikem z řady 
C400 a dopřejte svému tělu maximální povzbuzení činnosti krevního oběhu díky 
technologii SKINS BioAcceleration Technology.

Cyklistická vložka Elastic Interface® Technology Multi-DM
Ve všech dlouhých i krátkých kalhotách SKINS z cyklistické řady Cycle Pro 
určených speciálně pro muže je použito speciálních vložek Elastic Interface® 
Technology Multi-DM, které zaručují:
 � svobodu pohybu na sedle.
 � ochranu citlivých míst přizpůsobenou mužské anatomii.
 � vyváženou prodyšnost odvádějící vlhkost.

Pánské.

Dámské.

1. Různé pevnosti pro ideální 
rozložení váhy.

3. Drážka uprostřed s pevnou náplní 
po obou stranách pro snížení tlaku v 
pereniální oblasti.

2. Průřez zobrazující různé 
pevnosti a tloušťky pěnové 
výplně

1. Různé pevnosti pro ideální 
rozložení váhy.

3. Dosedová část navržena tak, aby 
zajistila oporu ženské perineální 
oblasti. 

2. Průřez zobrazující různé 
pevnosti a tloušťky pěnové 
výplně
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short sleeve jersey
black/yellow
C51052304

short sleeve jersey
white/black
C51056304

long sleeve jersey
black/yellow
C51052305

long sleeve jersey
white/black
C51056305

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

pá
ns

ké
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cycle pro

compression bib ¾ tights
black/yellow
C51001048

compression bib ¾ tights
black/grey

C51043048

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

compression bib longs
black/yellow
C51001050

compression bib longs
black/grey

C51043050

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL
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compression shorts
black/grey

C51043052

compression shorts
black/yellow
C51001052

compression arm sleeves
black

C59043406

compression longs
black/yellow
C51001049

compression bib shorts
black/yellow
C51001053

compression leg sleeves
black

C59043407

compression longs
black/grey

C51043049

compression bib shorts
black/grey

C51043053

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL
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compression longs
black/grey

C52021049F

compression shorts
black/grey

C52021052F

compression bib longs
black/grey

C52021050F

compression bib ¾ tights
black/grey

C52021048F

compression bib shorts
black/grey

C52021053F

XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL

dá
m

sk
é

cycle pro
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shoe covers
black

C59052909

arm warmers
black

C59001404

leg warmers
black

C59001405

gloves
black

C59052907

knee warmers
black

C59001408

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

un
is

ex

cycle pro



 

Nesrovnatelný výkon.
Kdykoli. Cokoli.
Nová produktová řada 400 sice představuje zcela nové nároky na pohodlí 
i funkčnost, ale i původní produkty SKINS jsou stále o mnoho napřed před 
konkurencí. Také tyto produkty obstojí v jakékoli zkoušce vašich fyzických sil.

Kompresní modely z řady Sport a oděvy přizpůsobené anatomii ženského 
těla z dámské řady She jsou založeny na renomované technologii SKINS 
BioAcceleration Technology. Díky systému stupňované komprese v oděvech 
bude do vašich svalů proudit více kyslíku, což vylepší váš sportovní výkon. Prvky 
jako materiály regulující teplotu a vlhkost, trvanlivé antimikrobiální ošetření a 
materiály poskytující UV ochranu 50+ přinášejí více ochrany a pohodlí.

Více než komprese.
Další produktové řady SKINS jako Thermal nebo aktivně chladící oděvy ICE 
nabízejí specifické řešení do prostředí s extrémními teplotami. 
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long sleeve top
red

B10014005

long sleeve top
white

B10005005

long sleeve top
black/yellow
B10001005

long sleeve top
royal blue

B10013005

XS, S, M, L, XL, XXLXXS, XS, S, M, L, XL, XXLXXS, XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

sport
pá

ns
ké

CROM long sleeve top
white

B10005054

CROM short sleeve top
black

B10001055

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

CROM long sleeve top
with mock neck

black
B10001056

CROM long sleeve top
with mock neck

white
B10005056
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short sleeve top
black/yellow
B10001004

short sleeve top
white

B10005004

short sleeve top
royal blue

B10013004

short sleeve top
red

B10014004

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL XXS, XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

CROM short sleeve top
white

B10005055

XS, S, M, L, XL, XXL

sleeveless top
red

B10014003

sleeveless top
white

B10005003

sleeveless top
royal blue

B10013003

XS, S, M, L, XL, XXLXXS, XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL
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half tights
white

B10005002

half tights
black/yellow
B10001002

XXS, XS, S, M, L, XL, XXLXXS, XS, S, M, L, XL, XXL

powersleeves
black

B10001006

powersleeves
white

B10005006

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

sport
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half tights
royal blue

B10013002

half tights
red

B10014002

¾ tights
black/yellow
B10001020

long tights
black/yellow
B10001001

shorts
black/yellow
B10001009

shorts
white

B10005009

long tights
white

B10005001

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XLXXS, XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

XXS, XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL
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long tights
black

B18033001F

long sleeve top
black/blue

B11008005F

long sleeve top
azure/white/emerald

B18035005F 

long tights
charcoal/azure
B18034001F

long tights
black/blue

B11008001F

long tights
black/purple
B11007001F

FXS, FS, FM, FL, FXL

FXS, FS, FM, FLFXS, FS, FM, FL, FXL

FXS, FS, FM, FL, FXL FXS, FS, FM, FL FXS, FS, FM, FL

she

dá
m

sk
é
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sleeveless top
black/purple
B11007003F

racer back top
azure/white/emerald

B18035051F

FXS, FS, FM, FLFXS, FS, FM, FL, FXL

short sleeve top
azure/white/emerald

B18036004F

tank
black/purple
B11007010F

capri tights
black

B18033008F

FXS, FS, FM, FL, FXL FXS, FS, FM, FL

FXS, FS, FM, FL, FXL

capri tights
black/purple
B11007008F

capri tights
charcoal/azure
B18034008F

capri tights
black/blue

B11008008F

FXS, FS, FM, FLFXS, FS, FM, FL, FXL FXS, FS, FM, FL
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ultra shorts
charcoal/azure
B18034022F

ultra shorts
black

B18033022F

shorts
black/blue

B11008002F

shorts
black

B18033009F

shorts
black

B11007002F

shorts
charcoal/azure
B18034009F

FXS, FS, FM, FL, FXLFXS, FS, FM, FL, FXL

FXS, FS, FM, FL

FXS, FS, FM, FL, FXL

FXS, FS, FM, FL

FXS, FS, FM, FL, FXL

she
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travel recovery

long tights
black/blue

B13001001

XXS, XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL

un
is

ex



39

dá
m

sk
é

long sleeve top
black/orange
B14001005

XS, S, M, L, XL, XXL

snow

pá
ns

ké

FXS, FS, FM, FL FXS, FS, FM, FL

long sleeve top
black/silver

B14021005F

long sleeve top
snow camo

B14021005F

Vylepšete své výkony na sněhu

Produktová řada Snow je speciálně navržena tak, aby vám umožnila strávit 
dlouhé dny na svahu s vaším snowboardem nebo lyžemi. Systém stupňované 
komprese v oděvech SKINS Snow vylepší váš výkon, protože zajišťuje podporu 
vaším svalům, podporuje činnost krevního oběhu a pomáhá udržovat stabilní 
tělesnou teplotu. 

Všichni lyžaři i snowboardisté znají tu palčivou bolest v nohách, která přichází 
po náročných dnech na svahu. Oděvy SKINS Snow pomáhají tyto bolesti 
odbourávat tím, že tělu napomáhají v boji se svalovou únavou, což snižuje i riziko 
zranění svalů. Materiál, ze kterého jsou oděvy vyrobeny, navíc výborně absorbuje 
pot a odvádí ho pryč od těla, a udržuje tak svaly v teple.
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¾ tights
black/orange
B14001020

long sleeve top
snow camo
B14004005

long tights
black/orange
B14001001

long tights
snow camo
B14001001

XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL

FXS, FS, FM, FLFXS, FS, FM, FL FXS, FS, FM, FL FXS, FS, FM, FL

long sleeve top
white

B14021005F

¾ tights
black/silver

B14021020F

long tights
black/silver

B14021001F

long tights
snow/camo

B14021001F
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thermal

pá
ns

ké

long sleeve top with mock neck
black

B10001066

long sleeve top with mock neck
white

B10005066

long tights
black

B10005066

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL
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¾ tights
black/silver

B24021020F

long tights
black/silver

B25021001F

long sleeve top with mock neck
black/silver

B24021015F

¾ tights
black/orange
B24051020

long tights
black/orange
B24051001

long sleeve top with mock neck
black/orange
B24051015

FXS, FS, FM, FL FXS, FS, FM, FL, FXLFXS, FS, FM, FL

XS, S, M, L, XL, XXL XS, S, M, L, XL, XXLXS, S, M, L, XL, XXL

snow thermal

pá
ns

ké
dá

m
sk

é
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long tights
white

B19037001

half tights
white

B19037002

XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL

short sleeve top
white

B19037004

long sleeve top
white

B19037005

iceBOOST spray
-

B29037905U

XS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXLXS, S, M, ML, L, LL, XL, XLL, XXL

-

ICE

Zvítězte nad horkem.

Oděvy SKINS z řady ICE v sobě mají kus poctivé vědy. Vzali jsme náš 
již osvědčený systém stupňované komprese a spojili ho s technologií 
Microencapsulation Technology (MET). Výsledkem je zakomponování chladivé 
mentolové látky do použitých textilií. Oděvy z řady ICE neochalzují svaly fyzicky - 
to by při sportu nebyl zrovna nejlepší nápad. Místo toho dochází důsledkem tření 
a tělesného tepla k uvolňování mentolu z textilií, díky čemuž je do mozku vyslán 
signál k vyvolání chladivého pocitu. Takto se cítíte svěží i v těch nejteplejších 
podmínkách.

K udržení naprosté funkčnosti produktů ICE lze použít náš unikátní 
sprej iceBOOST.

pá
ns

ké
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Špičková technologie. Jednoduchá údržba.

Praní.
Perte jednoduše v automatické pračce na jemný cyklus při teplotě vody pod 
30 ºC a bez použití aviváže. Nepoužívejte bělidla, produkty nežehlete a nesušte 
v sušičce. Perte jen s oděvy shodných barev. Pokud jste produkty používali ve 
slané vodě, vždy je po použití dobře vymáchejte ve studené a čisté vodě.

Plavání v produktech SKINS.
Nejen speciální triatlonové produkty z řady TRI ale i ostatní oděvy SKINS jsou 
vhodné pro použití ve vodě. Je ale třeba vyhnout se chlorovaným bazénům, 
protože chlór může poničit elasticitu materiálů.

Více než jen sportovní výkon.

Předcházení zranění.
Těsné obepnutí a komprese svalů produkty SKINS může výrazně vylepšit svalové 
reakce a vnímání svalového napětí, polohy a pohybu končetin (propriorecepce). 
Komprese svalů navíc snižuje riziko zranění vzniklých z přetížení svalů.

SKINS pro zdraví.
Díky systému stupňované komprese a vylepšenému okysličování svalů může 
technologie SKINS BioAcceleration Technology urychlit zotavení po zranění. 
Produkty SKINS navíc mohou pozitivně působit při pásmové nemoci, růstové 
bolesti, artritidě, chronickém únavovém syndromu, mízních otocích a křečových 
žilách. Studie uveřejněná v odborném časopise Australian Medical Journal také 
prokázala, že oděvy SKINS snižují riziko hluboké žilní trombózy.
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Na velikosti záleží.

Zapomeňte na běžné dělení velikostí na S, M, L. Prohlédněte si následující 
tabulky velikostí, abyste našli svoji ideální velikost a dosáhli tak maximálního 
pohodlí a výkonnosti.

Tabulka velikostí - muži.
A400 – pánské long tights
RY400 – pánské long tights
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A400 – pánské 3/4 tights, half tights & shorts
TRI400 – pánské tri shorts

A400 – pánské tops
RY400 – pánské tops
TRI400 – pánské sleeveless tri top

Pánské TRI400 tri shorts se nevyrábějí ve velikosti XXL.

Pánské TRI400 sleeveless tri top se nevyrábějí ve velikosti XXL. 
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C400 – pánské bib shorts
Essentials – pánské leg sleeves
TRI400 – pánské sleeveless tri suit

C400 – pánské compression jerseys & baselayers

C400 – pánské non-compression jerseys & wind vest

Pánské TRI400 sleeveless tri suit se nevyrábějí ve velikosti XXL.
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A400 – pánské calf tights with stirrup
A400 – pánské sleeves
Essentials – pánské arm sleeves cycle pro – pánské bib longs, bib 3/4 tights, bib shorts, longs & shorts

cycle pro – pánské jerseys

cms

205
200
195

190

185
180

175
170
165

160
155

150

ft/in

6’9
6’7
6’5

6’3

6’1
5’11

5’9
5’7
5’5

5’3
5’1

4’11

Height

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125kgs

lbs 88 99 110 120 130 143 155 165 175 188 200 210 220 230 242 255 265 275

35

77
Weight

XS M L XLS XXL
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sport – pánské long tights
ICE – pánské long tights

sport – pánské half tights, 3/4 tights & shorts
ICE – pánské half tights
snow thermal – pánské 3/4 tights

H
ei

gh
t 

cm
s

H
ei

gh
t 

in
ch

es

Weight kgs

Weight lbs

H
ei

gh
t 

cm
s

H
ei

gh
t 

in
ch

es

Weight kgs

Weight lbs
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sport – pánské tops & powersleeves
CROM – pánské tops
ICE – pánské tops
snow thermal – pánské top
thermal tops – pánské tops

Pánské thermal tops se nevyrábějí ve velikosti XXS.

Chest cms

Chest inches
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Tabulka velikostí - ženy.

Oděvy pro každou postavu.
Není nic horšího než se při cvičení cítit nepohodlně nebo mít pocit, že na sobě 
máte něco, co bylo vyrobeno pro někoho jiného s úplně odlišnou postavou
než máte vy.

Spolu s novou produktovou řadou 400 jsme vyvinuli i unikátní systém dámských 
velikostí, který bere v potaz nejen vaši výšku, váhu a obvod hrudníku ale hlavně 
tvar postavy. Vybrat si správnou velikost je tak nejen velice důležité ale i snadné.

Krok 1:
Vyberte si z tabulky velikost kalhot na základě vaší výšky a váhy nebo velikost 
trika na základě obvodu vašeho hrudníku.

Krok 2:
Podle následujících ilustrací zvolte tvar vaší postavy. 

Tabulka velikostí - ženy.

Tights
Tvar “A” kalhoty se vyrábějí pouze ve velikostech SA - MA - LA.
Tvar “H” kalhoty se vyrábějí pouze ve velikostech XSH - SH - MH - LH - XLH.

Tops
Tvar “A” trika se vyrábějí pouze ve velikostech SA - MA - LA.
Tvar “H” trika se vyrábějí pouze ve velikostech XSH - SH - MH - LH - XLH

Tvar “A” trika:
Rozdíl 10 cm a více mezi 
obvodem hrudníku a boků.
Tvar “A” kalhoty:
Rozdíl 22 cm a více mezi 
obvodem pasu a boků.

Tvar “H” trika:
Rozdíl méně než 10 cm mezi 
obvodem hrudníku a boků.
Tvar “H” kalhoty:
Rozdíl méně než 22 cm mezi 
obvodem pasu a boků.
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A400 – dámské calf tights with stirrup
A400 – dámské long tights, 3/4 tights & shorts
RY400 – dámské long tights

A400 – dámské tops
RY400 – dámské tops
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cycle pro – dámské bib longs, bib 3/4 tights, bib shorts, longs & shorts
she – tops
snow thermal – dámské top

she – long tights, capri tights, shorts & ultra shorts
snow thermal – dámské 3/4 tights

Dámské snow thermal 3/4 tights se nevyrábějí ve velikosti FXL.

cms

185

180

175

170

165

160

155

150

ft/in

6’1

5’11

5’9

5’7

5’5

5’3

5’1

4’11

Height

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95kgs

lbs 88 99 110 120 130 143 155 165 175 188 200 210
Weight

FXS FM FL FXLFS

Weight lbs
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Tabulka velikostí - unisex.
A400 – unisex calf tights MX travel recovery – unisex long tights
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