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IWS-6678 SIMPLE

Dámské bavlněné triko volnějšího střihu.

BarEvné varIanty

100% BavLna

MatErIáL 
100 % bavlna,  
úplet – single jersey, 
160 g/m2 
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

ZMěKčEný MatErIáL

IWS-6679 CrOP

Dámský bavlněný crop top volnějšího střihu.

BarEvné varIanty

100% BavLna

MatErIáL 
100 % bavlna,  
úplet – single jersey, 
160 g/m2 
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42

ZMěKčEný MatErIáL
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MatErIáL 
100 % bavlna,  
úplet – single jersey, 
160 g/m2  
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44

BarEvné varIanty

IWS-6677 CaDEnCE

100% BavLna

ZMěKčEný MatErIáL

4WC-5442 CaLI   4FWB-5471 CaMILa II

MatErIáL
4F WARM, 92 % polyester, 8 % elastan, 180 g/m2

vELIKOStI 
34, 36, 38, 40, 42, 44

Dámské tílko a dámské triko s dlouhým rukávem 
a stojáčkem. Z funkčního materiálu, který udržuje 
tepelný komfort, je rychleschnoucí a strečový. 
vhodné pro univerzální využití,  jako první vrstva 
termoprádla nebo k volnočasovému nošení. 

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

PrODyšný

ryChLESChnOuCí

Dámské bavlněné triko s 3/4 rukávem volnějšího 
střihu.
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IWS-6681 BELEn

Dámské funkční triko volnějšího střihu s dlouhým 
rukávem a decentním potiskem na zádech. 
vyrobeno z lehkého elastického materiálu.

BarEvné varIanty MatErIáL 
92 % polyester, 8 % elastan, 
úplet – žakárová vazba,  
110 g/m2 
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

4Way StrEtCh

ChLaDIvý EFEKt

MatErIáL 
92 % polyester, 8 % elastan, 
úplet – žakárová vazba,  
110 g/m2 
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

BarEvné varIanty

IWS-6680 WhItnEy

Dámské funkční triko volnějšího střihu 
s decentním potiskem na zádech. vyrobeno 
z lehkého a elastického materiálu.

4Way StrEtCh

ChLaDIvý EFEKt
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IWS-6682 BranCa

MatErIáL 
92 % polyester, 8 % elastan, 
úplet – žakárová vazba,  
110 g/m2  
vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44

BarEvné varIanty

Dámský funkční top volnějšího střihu 
s decentním potiskem na zádech. vyroben 
z lehkého elastického materiálu.

4Way StrEtCh

ChLaDIvý EFEKt

IWW-6699 CryStaL   IWW-6698 aMaLIa

MatErIáL
100 % polyester, 280 g/m2

vELIKOStI
36, 38, 40, 42, 44, 46

Dámská funkční hřejivá mikina a vesta 
se stojáčkem a dvěma kapsami. vyrobena 
z dvouvrstvého porézního strukturovaného 
materiálu, který je dostatečně strečový.
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IWS-6659 OLIvE

Dámská funkční mikina se stojáčkem, dvěma 
kapsami a menší kapsičkou na boku na zip. 
vyrobena z vysoce elastického materiálu, který 
umožňuje velký rozsah pohybu.

BarEvné varIanty MatErIáL 
89 % polyester, 11 % elastan, 
úplet, 278 g/m2

MatErIáL v BOčníCh DíLECh
92 % polyester, 8 % elastan, 
úplet – žakárová vazba, 110 g/m2

vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46*
* 8 let, 10 let korálová barva

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

IWS-6667 BLanC

MatErIáL
89 % polyester, 
11 % elastan, úplet,  
278 g/m2

vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Dámské 3/4 kalhoty volného střihu s anatomicky 
tvarovaným nápletem v pase, dvěma bočními 
kapsami a pružnou manžetou na konci nohavic. 
vyrobeny z vysoce elastického materiálu, 
který umožňuje velký rozsah pohybu.

4Way StrEtCh

BarEvné varIanty
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IWS-6670 jIZEra

MatErIáL
89 % polyester, 11 % 
elastan, úplet,  
278 g/m2

vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46*
* v černé barvě s korálovým 
prošitím – 8 let, 10 let

Dámské funkční legíny do pasu s anatomicky 
tvarovaným nápletem a menší kapsičkou. 
anatomicky tvarovaný střih a vysoce elastický 
materiál umožňují velký rozsah pohybu.

4Way StrEtCh

BarEvné varIanty

IWS-6669 aLBy

MatErIáL
90 % polyester, 10 % elastan, 159 g/m2

vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Dámské 3/4 kalhoty s vnitřní aretací v pase, vyšším 
sedem a dvěma kapsami. vyrobeny z lehkého, 
tkaného a vysoce elastického materiálu, který 
umožňuje velký rozsah pohybu a komfortní 
nošení, s jemným počesem z rubové strany.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK
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IWS-6666 aLBa

MatErIáL 
90 % polyester, 10 % elastan, 159 g/m2

vELIKOStI
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Dámské kalhoty s vnitřní aretací v pase, vyšším 
sedem a dvěma kapsami. vyrobeny z lehkého, 
tkaného a vysoce elastického materiálu, který 
umožňuje velký rozsah pohybu a komfortní 
nošení, s jemným počesem z rubové strany.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

4 jC-5486 DEOn II   4FuB-5495 DErEK

MatErIáL
4F WARM, 92 % polyester, 8 % elastan, 180 g/m2

vELIKOStI – tíLKO
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
vELIKOStI – trIKO
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pánské tílko a pánské triko s dlouhým rukávem 
a stojáčkem. Z funkčního materiálu, který udržuje 
tepelný komfort, je rychleschnoucí a strečový. 
vhodné pro univerzální využití, jako první vrstva 
termoprádla nebo k volnočasovému nošení.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

PrODyšný

ryChLESChnOuCí
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4FuB-5494 trOy   4FuB-5493 raFaEL

MatErIáL
4F WARM, 92 % polyester, 8 % elastan, 180 g/m2

vELIKOStI 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

unisexové triko s krátkým rukávem pro univerzální 
využití, jako první vrstva termoprádla nebo 
k volnočasovému nošení. unisexové polo triko 
s krátkým rukávem vhodné na sport a k volnočasovému 
nošení. Z funkčního materiálu, který udržuje tepelný 
komfort, je rychleschnoucí a strečový. 

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

PrODyšný

ryChLESChnOuCí

IjS-9288 unI

MatErIáL 
100 % bavlna, 
úplet – single jersey, 
160 g/m2 
vELIKOStI
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

BarEvné varIanty

Pánské bavlněné triko

100% BavLna

ZMěKčEný MatErIáL
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IjS-9289 unI-LOng

MatErIáL 
100 % bavlna, 
úplet – single jersey, 
160 g/m2 
vELIKOStI
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

BarEvné varIanty

Pánské bavlněné triko s dlouhým rukávem

100% BavLna

ZMěKčEný MatErIáL

BarEvné varIanty

IjS-9286 MuranO

MatErIáL 
90 % polyester, 
10 % elastan, 159 g/m2

vELIKOStI
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pánské kraťasy, vyrobeny z lehkého, tkaného 
a vysoce elastického materiálu, který umožňuje 
velký rozsah pohybu a komfortní nošení, 
s jemným počesem z rubové strany.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK
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IjS-9287 aLBuS

MatErIáL
90 % polyester, 10 % elastan, 159 g/m2

vELIKOStI
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pánské funkční kalhoty, vyrobeny z lehkého, 
tkaného a vysoce elastického materiálu, který 
umožňuje velký rozsah pohybu a komfortní 
nošení, s jemným počesem z rubové strany.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

IuS-7431 SaMI II

MatErIáL
89 % polyester, 11 % elastan, 
úplet, 278 g/m2

vELIKOStI
2XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*
* v černé barvě – 8 let, 10 let 

unisexové sportovní kalhoty na gumu 
v pase, vyrobeny z materiálu, který je vysoce 
elastický a umožňuje velký rozsah pohybu. 

4Way StrEtCh

BarEvné varIanty
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IjS 9281 huntEr

MatErIáL 
89 % polyester, 11 % elastan, úplet, 278 g/m2

MatErIáL v BOčníCh DíLECh
92 % polyester, 8 % elastan, úplet – žakárová vazba, 110 g/m2

vELIKOStI
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*
* také v dětských velikostech – 8 a 10 let

Pánská funkční mikina se stojáčkem, dvěma 
kapsami a menší kapsičkou na boku na zip. 
vyrobena z vysoce elastického materiálu, který 
umožňuje velký rozsah pohybu.

4Way StrEtCh

PříjEMný na DOtEK

PODMínKy PrO ZíSKání MnOŽStEvní SLEvy

na produkty uvedené v katalogu „Kolekce pro rehabilitační a jiné pracovníky 
v bílém“ získá registrovaný zákazník následující množstevní slevy: 

20 %  při odběru 5 – 19 kusů z katalogu v rámci jedné objednávky •	

30 %  při odběru 20 – 49 kusů z katalogu v rámci jedné objednávky •	

35 %  při odběru 50 – 99 kusů z katalogu v rámci jedné objednávky•	

40 %  při odběru 100 a více kusů z katalogu v rámci jedné objednávky•	

Množstevní slevy se počítají z původních maloobchodních cen s DPH. 

Pro získání slevy je nutná registrace na e-shopu. 

POStuP u První OBjEDnávKy

Zaregistrujte se na e-shopu www.ostyle.cz. Ceny se Vám •	
budou zobrazovat se 7 % slevou.

Vyberte si zboží a postupujte jednotlivými kroky objednávky.•	

 •	 v posledním kroku objednávky „rekapitulace“ uveďte 
do poznámky BíLá KOLEKCE a objednávku odešlete.

Na základě objednaného množství z první objednávky Vám bude přidělena příslušná •	
procentuální sleva, která bude do zadané objednávky dodatečně doplněna.

Při první objednávce se procentuální sleva ještě nezobrazí v košíku •	
na e-shopu (pro výpočet slevy nás neváhejte kontaktovat). 

Pro další objednávky bude Vaše sleva přiřazena k Vaší registraci a po přihlášení •	
se Vám již bude u produktů z Bílé kolekce přímo zobrazovat.

 •	 První objednávku neplaťte kartou, platba bude možná 
bankovním převodem nebo dobírkou až po úpravě cen. 

POStuP u DaLšíCh OBjEDnávEK

Při dalším přihlášení na e-shop www.ostyle.cz se Vám rovnou zobrazí •	
ceny s přidělenou množstevní slevou pro daný sortiment. U ostatních 
položek na e-shopu uvidíte slevu 7 % pro registrované zákazníky.

Heslo BÍLÁ KOLEKCE do poznámky již NEUVÁDĚJTE.•	

Při navýšení množství v další objednávce Vám bude •	
rovněž navýšena procentuální sleva. 

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na paní Rusnákovou 
z obchodního oddělení, případně si zboží vyzkoušet v naší firemní 
prodejně O’Style v Jablonci nad Nisou, Smetanova 19 (otevřeno 
ve všedních dnech 9:00 – 13:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod).

Marcela rusnáková 

tel.: +420 483 359 017, + 420 734 155 798, e-mail: marcela.rusnakova@interimex.cz

Osobní údaje registrovaných zákazníků zpracováváme v souladu s platnou 
legislativou. Množstevní slevy nejsou právně vymahatelné.
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KanCELářE 
Mírové náměstí 490/12
Jablonec nad Nisou
466 01
Česká republika

KaMEnný OBChOD
Smetanova 19
Jablonec nad Nisou
466 01
Česká republika

KOntaKt
Tel.: +420 483 359 017
E-mail: shop@ostyle.cz
www.ostyle.cz

 O’Style |  ostyle_cz

Katalog v elektronické  
podobě na www.ostyle.cz

Tisk a zpracování www.btisk.cz,  
www.studiomotif.eu


