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Vážení zákazníci, 

představujeme Vám zimní kolekci O’STYLE týmového a lyžařského oblečení. 
Tato kolekce obsahuje zimní oblečení speciálně navržené pro závodní lyžaře, 
lyžařské školy, zaměstnance sportovních středisek a rovněž pro další sportovce, 
kteří v zimě využijí funkční oblečení pro děti, juniory a dospělé.

Sportovní oblečení dodáváme českým a zahraničním zákazníkům již po několik 
let a snažíme se vyhovět jejich potřebám a požadavkům. Nabízíme kolekci ve 
velikostech pro děti a dospělé, speciální výhody při objednávkách vyššího 
množství, individuální servis, úpravy oblečení a aplikaci log a potisků.   

Na e-shopu www.ostyle.cz naleznete další artikly z naší kolekce, a to termoprádlo, 
druhé vrstvy sportovního oblečení, sportovní doplňky, oblečení na kondiční 
trénink a užší volnočasovou kolekci.

www.ostyle.cz
 O’Style |  ostyle_cz

Tel.: +420 737 284 601
E-mail: shop@ostyle.cz

kde nás najdete kontaktKanceláře 

Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou, ČR
Tel.: +420 483 359 017



Zateplená lyžařská bunda z vysoce voděodolného, větruvzdorného a prodyšného materiálu erictex pro 
celodenní pobyt na kopci. Vhodná pro sportovní kluby a lyžařské školy jako týmové oblečení.

Materiál 
svrchní materiál: Erictex 100 % polyester• 
podšívka: 100 % polyester • 
výplň: duté vlákno 100 % polyester,  • 
tělo 170 g/m2, rukávy 100 g/m2

detaily 
podlepené švy v průramku, průkrčníku • 
a kapuci
CMZ zipy• 
reflexní prvky• 
kapuce s aretací, kompatibilní s helmou• 
hřejivý materiál ve stojáčku• 
ventilace v bočním švu• 
vnitřní náprsní kapsa (na telefon)• 
kapsa na skipas• 
2 boční kapsy• 
aretace rukávů• 
vnitřní aretace dolního lemu• 
prodloužený zadní díl• 

VelIKOSTI
8 let, 10 let, 12/2XS, 14/XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL *

ClUB ijW-9303

BareVné VarIanTy

20 000 g/m2/24 h
prodyšnost

VěTruVZdOrnOST20 000 mm H2o
VOdní SlOupec

dWr
pOVrcHOVá úpraVa

odolnost
VůčI Oděru

TKaný mecHanIcKý 
STreč

* 4XL, 5XL za příplatek | 6 let při objednávce do 15. 3. 2021 
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raCe ijW-9304

Zateplené lyžařské kalhoty s celorozepínacími zipy, z vysoce voděodolného, větruvzdorného a prodyšného 
materiálu erictex pro celodenní pobyt na kopci. Vhodné pro sportovní kluby a lyžařské školy jako týmové 
oblečení. díky unisexovému střihu a dvěma různým délkám  sedí mužům i ženám.

Materiál 
svrchní vrstva: Erictex 100 % polyester• 
podšívka: 100 % polyester • 
výplň: duté vlákno 100 % polyester, 80 g/m• 2

detaily 
CMZ zipy• 
reflexní prvky• 
dvoucestné celorozepínací postranní zipy • 
s překrytím
zipová táhla pro snadnou  • 
manipulaci v rukavicích
aretace a pružný materiál v pase• 
odnímatelné šle se silikonovým tiskem • 
a nastavitelnou délkou
dvojitě prošité a podlepené sedové švy• 
2 boční kapsy • 
hřejivý materiál v kapsách• 
voděodolná sněhová manžeta  • 
v dolní části nohavice

VelIKOSTI
8 let, 10 let, 12/2XS, 14/XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL * 
S cut, M cut, L cut, XL cut, 2XL cut, 3XL cut

252 01 290 263248 

BareVné VarIanTy

20 000 g/m2/24 h
prodyšnost

VěTruVZdOrnOST20 000 mm H2o
VOdní SlOupec

dWr
pOVrcHOVá úpraVa

odolnost
VůčI Oděru

TKaný mecHanIcKý 
STreč

* 4XL, 5XL za příplatek | 6 let při objednávce do 15. 3. 2021   4
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snoW ijW-9306

Zateplená lyžařská bunda z voděodolného, větruvzdorného a prodyšného materiálu O’prOTecT. Vhodná 
pro sportovní kluby a lyžařské školy jako týmové oblečení.

Materiál 
svrchní materiál O’PROTECT: 100 % polyester• 
podšívka: 100 % polyester • 
výplň: duté vlákno 100 % polyester,  • 
tělo 150 g/m2, rukávy 100 g/m2

detaily 
voděodolné zipy CMZ• 
podlepené švy v průramku, průkrčníku • 
a kapuci
reflexní prvky• 
kapuce s aretací• 
hřejivý materiál ve stojáčku• 
ventilace v bočním švu• 
2 vnější náprsní kapsy• 
kapsa na skipas• 
2 boční kapsy• 
aretace rukávů• 
vnitřní aretace dolního lemu• 
prodloužený zadní díl• 

VelIKOSTI
12/2XS, 14/XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL *

BareVné VarIanTy

10 000 g/m2/24 h
prodyšnost

20 000 mm H2o
VOdní SlOupec

dWr 80/10
pOVrcHOVá úpraVa

VěTruVZdOrnOST odolnost
VůčI Oděru

* 4XL, 5XL za příplatek | 6 až 10 let při objednávce do 15. 3. 2021  
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Zateplené lyžařské kalhoty volnějšího stylu vhodné na lyžování i snowboarding. Jsou vyrobeny 
z voděodolného, větruvzdorného a prodyšného materiálu  O’prOTecT, s odvětráním a dalšími technickými 
prvky, které zajistí pohodlí během celého dne na kopci. díky unisexovému střihu a dvěma různým délkám  
sedí mužům i ženám.

Materiál 
svrchní materiál O’PROTECT: 100 % polyester• 
podšívka: 100 % polyester• 
výplň: duté vlákno 100 % polyester, 80 g/m• 2

detaily 
voděodolné zipy CMZ• 
reflexní prvky• 
zipová táhla pro snadnou manipulaci • 
v rukavicích
aretace a pružný materiál v pase• 
postranní odvětrání na vnější straně nohavic• 
dvojitě prošité a podlepené sedové švy• 
2 boční kapsy • 
hřejivý materiál v kapsách• 
sněhová manžeta v dolní části nohavice• 
zip v dolní části nohavice• 

VelIKOSTI
12/2XS, 14/XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL * 
S cut, M cut, L cut, XL cut, 2XL cut, 3XL cut

riley ijW-9307

BareVné VarIanTy

10 000 g/m2/24 h
prodyšnost

20 000 mm H2o
VOdní SlOupec

dWr 80/10
pOVrcHOVá úpraVa

VěTruVZdOrnOST odolnost
VůčI Oděru

* 4XL, 5XL za příplatek 

27 01 228 297 
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lookBook snoW + riley
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Materiály

derMiZaX 
rain

100 % polyester• 
kompletně nepromokavý • 
prodyšnost 10 000 g/m• 2/24 h
třívrstvý svrchní materiál do extrémních podmínek  • 
s revoluční membránou
větruvzdorný, prodyšný a odolný vůči opotřebení• 
DWR 80/20 • TECHNOLOGIE

eriCteX  
100 % polyester• 
vodní sloupec 20 000 mm H• 2O
prodyšnost 20 000 g/m• 2/24 h
dvouvrstvý svrchní materiál do extrémních • 
podmínek s membránou
vysoce voděodolný, větruvzdorný, prodyšný • 
a odolný vůči opotřebení
DWR 80/20 • TECHNOLOGIE

tkaný mechanický streč • TECHNOLOGIE

O’prOTecT 
100% polyester• 
vodní sloupec 20 000 mm H• 2O
prodyšnost 10 000 g/m• 2/24 h
dvouvrstvý svrchní materiál do nepříznivých podmínek • 
s ochranou mebránou
vysoce voděodolný, větruvzdorný, prodyšný • 
a odolný vůči oděru
DWR 80/10 • TECHNOLOGIE 

SOFTSHell 6n 
svrchní vrstva: 92 % polyester, 8 % elastan• 
spodní vrstva: 100 % polyester microfleece• 
vodní sloupec 14 000 mm H• 2O
prodyšnost 8 000 g/m• 2/24 h
svrchní vysoce funkční třívrstvý materiál s membránou, • 
který umožňuje maximální pohyb
voděodolný, větruvzdorný, prodyšný a odolný vůči • 
opotřebení
DWR 80/20 • TECHNOLOGIE

TecHnOlOGIe      

dWr
speciální úprava povrchu materiálu zajišťující jeho • 
vodoodpudivost

Tkaný mechanický streč
inovativní technologie vazby materiálu, která zajistí jeho pružnost • 
a zachování stoprocentní funkčnosti bez přidání elastanu
materiál je tkaný postupem, během něhož jsou vytvářena na • 
sebe navazující oka, která při napnutí oblečení pruží

Tepelné VlOŽKy

Thermore
100 % polyester• 
tepelná vložka vyrobena speciální technologií• 
udržuje tepelný komfort rovnoměrně pod celým povrchem • 
oblečení
vlákna zateplení nepronikají na povrch oděvu nebo do jeho • 
podšívky
šetrná k životnímu prostředí*• 

Thermore eVOdown  
ideální náhrada peří a dutého vlákna• 
velmi nadýchaná, příjemná na dotek• 
skládá se z volných vláken spojených dvěma vrstvami • 
s vysokou hustotou

Thermore classic  
nadýchaná, příjemná na dotek • 
vyráběna ve 3 tloušťkách izolační vrstvy: High Loft (HL), • 
Compact (C), Super Compact (SC)
pro konkrétní oblečení tak může být zvolen nejvhodnější typ • 
výplně 

duté vlákno
100% polyester• 
vynikající termoizolační vlastnosti• 
rychle vysychající vlákna s charakteristickou strukturou, • 
dutým vnitřkem
měkké, hebké a nadýchané• 
přidáním slabé vrstvy netkané textilie či zátěru se zamezí • 
prostupu výplně na povrch oděvu

* obsahuje 50 % recyklovaných vláken z PET lahví / na výrobu jedné bundy je 
zrecyklováno v průměru 5 PET lahví / splňuje Global Recycle Standard 10



KluBOVé pOdmínKy

Klubové podmínky jsou připraveny pro zákazníky 
objednávající větší množství kusů. Na základě těchto 
podmínek získají množstevní slevy společně se slevami 
na další artikly z kolekce O’STYLE a dodatečným servisem 
při úpravě oblečení.

sleva 35 % při objednávce 8 a více kusů od modelu • 
při objednávce nad 50 kusů dodatečná sleva 10 %
sleva 25 % na další produkty•  z nabídky O’Style objednané 
v dané klubové objednávce i v nižším množství než 8 ks
rezervace vybraného zboží•  na další sezónu po uhrazení 
zálohy 30 % z ceny zboží včetně DPH, kdy rezervaci počtu 
a velikostí je možné po dohodě upravit 
aplikace klubových log, potisků a nášivek•  prověřenými 
technologiemi při zachování funkčních vlastností materiálů*
úprava oděvů•  na míru* 
zapůjčení velikostní řady•  na vyzkoušení proti záloze 
ve výši 30 % 
možnost vyzkoušení velikostní řady na prodejně • O’Style 
v Jablonci nad Nisou po předchozí domluvě

Sleva je vždy počítána z původních maloobchodních cen 
s DPH. 

Při potvrzení objednávky je hrazena záloha 30 % z hodnoty 
objednávky včetně DPH. 

* ceník na www.ostyle.cz

dOdací pOdmínKy

dodací podmínky zboží v katalogu se liší dle jeho 
dostupnosti.

Zboží, které je skladem, může být expedováno okamžitě. 

Zboží na objednávku je nutné zadat do 15. 3. 2021 s dodáním 
15. 10. 2021.

Pro zadání konkrétního artiklu do výroby je třeba, aby byl 
objednán v určitém množství. Nenaplní-li se potřebné 
množství artiklů, ať už z jedné nebo více objednávek, 
vyhrazujeme si možnost objednávku do 30. 4. 2021 zrušit 
a nabídnout zákazníkovi alternativní zboží.

www.ostyle.cz
 O’Style |  ostyle_cz

Tel.: +420 737 284 601
E-mail: shop@ostyle.cz

kde nás najdete kontaktKanceláře 

Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou, ČR
Tel.: +420 483 359 017
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