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CELOROČNÍ SYSTÉM

Řada Zero Tolerance si vybudoval svou reputaci na schopnosti ochránit Vás při nejhorších podmínkách a nízkých teplotách. Současná řada 
oblečení ZT dbá na celoroční aplikaci. Vysoce kvalitní outdoorové oděvy od počátečního konceptu, přes výběr materiálu až po konečné střihy a 
šití. Všechno tohle oblečení je navrhováno přímo na firmě Nash a navrhují ho rybáři!

Jednotlivé kousky z řady ZT nabízí řešení pro všechny situace od příjemných letních rán, přes nečekané přeháňky, zimní mrazy až po nepříjemný 
štiplavý vítr. Když je použijete spolu, získáte tu nejlepší ochranu pro rybáře. Budete se cítit komfortně, budete v suchu a teple přes všechny 
extrémy v průběhu roku. 

PRINCIP VRSTVENÍ

Oblečení ZT si propůjčilo princip skládání jednotlivých vrstev od 
extrémního outdoorového oblečení, aby bylo schopno reagovat na 
měnící se podmínky a úroveň námahy. 

Základní vrstvy jsou nvrženy tak, aby spolehlivě odváděly pot a nedržely 
vlhkost blízko u pokožky, když se námaha zmenší. Syntetické, rychle 
schnoucí materiály to pomáhají vyřešit a díky střihu obepínajícímu tělo 
pomáhají i regulovat teplotu. 

Střední vrstvy slouží na izolaci. Nabízejí rychlé vysušení, prodyšnost a 
teplo. Typické fleecové kousky, mikiny s kapucí anebo vrstvy s výplní z 

dutého vlákna, které po většinu času můžete nosit jako vrchní vrstvu. 

Vnější vrstva zase poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy. Jsou 
použity výkonné neprofouknutelné a nepromokavé materiály a střihy, 
které zabrání proniknutí vody i při silném dešti ze všech stran. Díky tomu 
můžou základní a střední vrstvy oblečení vytvářet a udržovat teplo. 

Rozdílné kombinace mezi jednotlivými prvky umožňují cítit 
se komfortně komukoli a kdekoli na téhle planetě a mnohem 
důležitější je, že zůstanete v pohodě, i když se Vaše aktivita a 
podmínky kolem rychle mění. 

V SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU 

Kombinace prvotřídní kvality outdoorového oblečení s nezaměnitelným stylem řady ZT používá pečlivě vybrané barevné tóny, aby bylo zajištěno, 
že každý kousek oblečení perfektně zapadne do světa přírody. 

Vytvořeno exkluzivně firmou Nash. Kamuflážový vzor „Fractured Nature“ byl vytvořen pomocí reálných vzorků listí s reálnými odstíny a tóny. 
Všechno bylo dokonale replikováno do konečného vzoru, který nijak neruší obrysy přírody a dokonale zapadne do prostředí kdekoli a v jakémkoli 
ročním období. 

Oblečení ZT – celoroční oděvy pro celoroční rybáře.

ZÁKLADNÍ VRSTVA

STŘEDNÍ VRSTVA

VNĚJŠÍ VRSTVA
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ZT CARIBOU PARKA

Retro styl s moderním vnitřním materiálem navržen pro outdoorové aktivity i díky nepromokavé 
vnější vrstvě. Caribou Parka používá výplň z dutých vláken pro maximální teplo a kombinuje ji s 
unikátním chlupatým fleecem, který vytváří dvojitou izolaci. 

Zapínání zabezpečují retro pracky a velké knoflíky a konečný design dotváří kamufláž 
Fractured Nature na vnitřní straně lemu. Velké kapsy na ruce, dvě kapsy na prsou se skrytými 
bezpečnostními kapsami. 

Caribou Parka udrží všechny nepřízně počasí pryč od těla díky robustnímu dvoucestnému zipu, 
bouřkovému lemu, nastavitelným manžetám, vnitřní stahovací šňůrce u pasu a velké kapuci. 

 » měkká vnější tkanina 85% polyester, 15% bavlna, 

220gr/m2

 » vodní sloupec 10,000mm, prodyšnost 3000gr/

m2

 » použita spolehlivá TPU membrána

Poznámka:

Kožešina musí být z kapuce před praním odepnuta 

C5000 ZT Caribou Parka S

C5001 ZT Caribou Parka M

C5002 ZT Caribou Parka L

C5003 ZT Caribou Parka XL

C5004 ZT Caribou Parka XXL

C5005 ZT Caribou Parka XXXL

T02600 | RRP 4680 Kč

ZT CARIBOU COMBATS

Matný vnější materiál ze 100% nepromokavé 
tkaniny a podšívka z chlupatého fleecu 
perfektně sednou k bundě Caribou Parka. 
Velmi pohodlné kalhoty pro všechny druhy 
počasí s mikrofleecem podšitými kapsami 
pro zahřátí rukou, kvalitním zipem, velkým 
knoflíkem na zapínání a poutkami na opasek. 
Elastické lemy u kotníků umožňují pohodlné 
použití těchto kalhot s každou obuví včetně 
holínek. 

 » měkká vnější tkanina 85% polyester, 15% 

bavlna, 220gr/m2

 » vodní sloupec 10,000mm, prodyšnost 3000gr/m2

 » použita spolehlivá TPU membrána

C5010 ZT Caribou Combats  S

C5011 ZT Caribou Combats M

C5012 ZT Caribou Combats L

C5013 ZT Caribou Combats XL

C5014 ZT Caribou Combats XXL

C5015 ZT Caribou Combats XXXL

T01550 | RRP 2790 Kč
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ZT MAC JACKET 

Doslova obrněná vnější vrstva s extrémními nepromokavými a 
prodyšnými vlastnostmi. Bunda ZT MAC Jacket se směje špatnému 
počasí do tváře bez toho, aby dovnitř pustila jedinou kapku vody. 
Ideální jako poslední vrstva ZT systému oblečení. 

Speciální kryté zipy na kapsách, elastické nastavitelné lemy rukávů, 
TPU membrána a vnitřní návleky přes palce v rukávech, které 
zabraňují proniknutí vody při nahazování, focení ryby, anebo při 
balení věcí při odchodu domů. Tříčtvrťová délka bundy s rozšířeným 
zatepleným límcem, velká kapuce s kšiltem, kterou můžete srolovat do 
límce a kapsy s fleecem pro zahřátí rukou umožňují dělat této bundě 
svou nepromokavou práci a střední a základní vrstvě pod ní zase tu 
svou. Potěší i unikátní kamuflážový vzor Fractured Nature. 

 » voudní sloupec 10,000mm, prodyšnost 3000gr/m2

 » použita spolehlivá TPU membrána

 » 100% polyester

C5020 ZT MAC Jacket S

C5021 ZT MAC Jacket M

C5022 ZT MAC Jacket L

C5023 ZT MAC Jacket  XL

C5024 ZT MAC Jacket XXL

C5025 ZT MAC Jacket XXXL

T02600 | RRP 4680 Kč

ZT MAC BRACED TROUSERS 

Díky absolutně nepromokavé a odolné vnější vrstvě Vás kalhoty ZT 
MAC Braced Trousers dokonale ochrání před větrem a deštěm a 
poskytnout tak prostor pro vyniknutí vrstev oblečení pod nimi. 

Šle si můžete připnout nebo odepnout dle libosti ve vteřině díky 
silným páskám na suchý zip. Kapsy s hřejivým fleecem uvnitř a 
speciálními nepromokavými zipy jsou doplněny stejnými zipy na 
otvorech, které umožňují přístup do spodní vrstvy kalhot. Spodní část 
kalhot má nastavitelnou šířku, takže sednou na každou obuv. 

 » voudní sloupec 10,000mm, prodyšnost 3000gr/m2

 » použita spolehlivá TPU membrána

 » 100% polyester

C5030 ZT MAC Trousers S

C5031 ZT MAC Trousers M

C5032 ZT MAC Trousers L

C5033 ZT MAC Trousers XL

C5034 ZT MAC Trousers XXL

C5035 ZT MAC Trousers XXXL

T02217 | RRP 3990 Kč
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ZT RE-VERSE HYBRID DOWN JACKET

ZT MID-LAYER PACK-DOWN JACKET 

Lehká bunda sloužící jako samostatná střední vrstva navržená tak, aby se snadno a rychle 
dala sbalit do vlastního přepravního obalu. Ideální bunda pro letní měsíce, když večerní teploty 
klesnou a můžete si ji obléct přímo na tričko, anebo jako teplá střední vrstva pod nepromokavou 
bundu, když přijde studený podzimní déšť. Voděodolný a neprofouknutelný materiál pro 
maximální komfort s příjemným povrchem a bohatou izolací, která zabraňuje úniku tepla, ale 
nijak Vás neomezuje ve svobodě pohybu, i když máte na sobě několik jiných vrstev. Nabízí dvě 
kapsy na ruce, chránič krku na konci zipu a elastické manžety a pas. 

Dvě možnosti v jednom. Tuto bundu můžete nosit s unikátním maskáčem 
Fractured Nature na vnější straně, anebo ji otočit a mít klasickou, matně 
zelenou bundu. 

Prošívaná konstrukce s výplní z 3M Hybrid Hollow Down vláken 
minimalizuje únik tepla a vnější vrstva má voduodpudivé vlastnosti. Značka 
ZT znamená samozřejmě mnoho maličkostí, které ji vyzdvihují nad ostatní 
bundy a těmi jsou neprofouknutelný zip, komfortní zakrytí zipu na krku, 
prodloužená zadní část chránící ledviny při sezení na kbelíku nebo židli, 
elastické manžety a pas a prodloužená velká kapuce s kšiltem.  

 » DuPont® vysoce výkonná izolace

 » voděodolné

C5120 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket S

C5121 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket M

C5122 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket L

C5123 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket XL

C5124 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket XXL

C5125 ZT Mid-Layer Pack-Down Jacket XXXL

T01300 | RRP 2340 Kč

ZT MID-LAYER PACK-DOWN TROUSERS

Teplé, víceúčelové kalhoty s vysoce výkonnou výplní z materiálu DuPont® a měkkým 
příjemným povrchem. Dokážete je rychle sbalit do malinkého přepravního obalu, takže je 
můžete mít vždy s sebou jako vrstvu na zahřátí bez toho, abyste museli s sebou tahat tradiční 
objemné oblečení. Dvě kapsy na ruce a dva samostatné přístupy do kapes spodní vrstvy 
oblečení.    

 » DuPont® vysoce výkonná izolace

 » voděodolné

C5126 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers S

C5127 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers M

C5128 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers L

C5129 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers XL

C5130 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers XXL

C5131 ZT Mid-Layer Pack-Down Trousers XXXL

T01228 | RRP 2210 Kč

 » oboustranná konstrukce ze 100% nylon/polyester 

materiálu s PU potahem

 » 3M Hybrid Hollow Down vysoce výkonná izolace

 » voděodolné

C5040 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket S

C5041 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket M

C5042 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket L

C5043 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket XL

C5044 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket XXL

C5045 ZT Re-Verse Hybrid Down Jacket XXXL

T03250 | RRP 5850 Kč
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ZT SUBTERRANEAN CAMO HOODY

Alternativní styl mikiny s kapucí s kamufláží Fractured Nature, zelenou tkaninou na loktech a velkou přední kapsou z voděodolného materiálu, 
která pojme všechno od iPadu, díky kterému můžete být online až po nějaký ten pytlík boiliesu a prak pro rychlou zakrmovací procházku.

Komfort je navýšen kapsami na zahřátí 
rukou, které jsou umístěny za velkou přední 
kapsou. Mikina má elastický pas a manžety 
s dírami na palce, takže skvěle spolupracuje 
s ostatními vrstvami oblečení. Skvělá i 
nadrozměrná kapuce s vysokým límcem 
a dvojitou podšívkou, která díky velikosti 
snadno sedne i na kšiltovku a kulich. 

 » 80% bavlna, 20% polyester, 460gr/m2

 » 85% polyester 15% bavlna – materiál na 

loktech a u velké kapsy

C5070 ZT Subterranean Camo Hoody S

C5071 ZT Subterranean Camo Hoody M

C5072 ZT Subterranean Camo Hoody L

C5073 ZT Subterranean Camo Hoody XL

C5074 ZT Subterranean Camo Hoody XXL

C5075 ZT Subterranean Camo Hoody XXXL

T01300 | RRP 2340 Kč

ZT ELEMENTS HOODY

Decentní a stylová mikina. Navržena podle 
nejlépe prodávaného vzoru mikiny ZT Ice 
Hoody. Nyní se skrytou vnitřní kapsou, 
odolnou tkaninou na loktech v kamufláži 
Fractured Nature a skvělou ochranou ve 
formě nadrozměrné kapuce s dvojitou 
podšívkou. 

Mikina udržuje teplo uvnitř díky elastickému 
pasu a manžetám s dírami na palce, které 
zabraňují vyhrnutí rukávů při oblékání jiných 
vrstev oblečení. Pohledný styl dotváří logo 
čtyř ročních období a široká stahovací šňůrka 
kapuce s koženým logem. 

 » 80% bavlna, 20% polyester, 460gr/m2

 » 100% polyester na tkanině s kamufláží 

Fractured Nature

C5060 ZT Elements Hoody S

C5061 ZT Elements Hoody M

C5062 ZT Elements Hoody L

C5063 ZT Elements Hoody XL

C5064 ZT Elements Hoody XXL

C5065 ZT Elements Hoody XXXL

T01106 | RRP 1990 Kč
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ZT 5 PANEL CAP - GREEN/CAMO

ZT HUSKY FLEECE HOODY

Nejsilnější mikina z celé řady je vyrobena z 
třívrstvého voděodolného a prodyšného fleecu, 
takže poskytuje maximální tepelní komfort, 
neprofoukne a snese i slabou přeháňku. 
Praktická je i velká přední kapsa jako u mikiny 
Subterranean Camo Hoody s menšími kapsami 
na zip, které se nacházejí za ní. 

Příjemný střih s elastickým stahováním u pasu, 
elastickými manžetami, vysokým límcem a 
nadrozměrnou kapucí, která drží teplo uvnitř a 
studený vítr a déšť venku. 

 » 100% třívrstvý fleece s vnitřní TPU 

membránou

 » prodyšnost 3,000gr/m2, 420gr/m2

 » voděodolný materiál

C5050 ZT Husky Fleece Hoody S

C5051 ZT Husky Fleece Hoody M

C5052 ZT Husky Fleece Hoody L

C5053 ZT Husky Fleece Hoody XL

C5054 ZT Husky Fleece Hoody XXL

C5055 ZT Husky Fleece Hoody XXXL

T01550 | RRP 2790 Kč

Stylová pětipanelka s očky a vnitřním potítkem pro chladivý komfort. 
K dostání v zelené barvě s kšiltem s kamufláží Fractured Nature 
anebo kamuflážová se zleným kšiltem a koženým logem. Nastavitelná 
velikost na suchý zip zaručí, že sedne kapždému. Voděodolný materiál. 

C5099 ZT 5 Panel Cap (Green)

T00317 | RRP 570 Kč

C5098 ZT 5 Panel Cap (Camo)

T00350 | RRP 630 Kč

ZT TRAPPER HAT

Styl oblečení ZT přetaven do klasické beranice do mrazivého počasí. 
Voděodolný a prodyšný materiál. Polstrování pro tepelný komfort a 
vnitřní podšívka z kamuflážové měkké tkaniny. Kožešinové lemování. 

 » 85% polyester, 15% bavlna

 » vybaveno TPU membránou

 » vodní sloupec 10,000mm, prodyšnost 3000gr/m2

 » stahování u brady

C5090 ZT Trapper Hat Small

C5091 ZT Trapper Hat Large

T00695 | RRP 1250 Kč



C
LO

TH
IN

G

WWW.NASHTACKLE.COM

ZT POLAR SECOND SKIN ALL IN ONE 

Pokročilý původní koncept dvoudílného termoprádla je nyní k dispozici 
jako celý komplet pro rybáře, kteří chtějí ještě větší komfort. Stejně 
jako klasická verze ZT Polar Second Skins i tato verze poskytuje 
tenčí materiál s lepšími izolačními vlastnostmi, nežmolkovatí a pro 
lepší tepelní komfort má zaoblení u krku a elastické lemy na kotnících 
a zápěstích. Střiženo a ušito jako bezkonkurenční základní vrstva 
oblečení, která Vás udrží v teple, když teploty rapidně klesnou. 

 » 100% polyester, 200gr/m2

C5110 ZT Polar Second Skin All In One S

C5111 ZT Polar Second Skin All In One M

C5112 ZT Polar Second Skin All In One L

C5113 ZT Polar Second Skin All In One XL

C5114 ZT Polar Second Skin All In One XXL

C5115 ZT Polar Second Skin All In One XXXL

T00867 | RRP 1560 Kč

ZT POLAR SECOND SKINS 

Druhá generace legendárního termooblečení ZT Second Skins. 
Tenčí materiál, který ale dokáže lépe držet teplo, nežmolkovatí a 
nyní se zaoblením kolem krku pro lepší tepelní komfort. Mnozí tohle 
termoprádlo nepoužívají jen jako základní vrstvu hned na tělo, ale i 
jako střední vrstvu a to včetně samotného Kevina Nashe. Spodní díl 
je navržen jako skvělá základní vrstva pod kapsáče nebo jiné kalhoty. 
Dodáváno v páru. 

 » 100% polyester, 200gr/m2

C5080 ZT Polar Second Skins S

C5081 ZT Polar Second Skins M

C5082 ZT Polar Second Skins L

C5083 ZT Polar Second Skins XL

C5084 ZT Polar Second Skins XXL

C5085 ZT Polar Second Skins XXXL

T00939 | RRP 1690 Kč
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ZT HUSKY FLEECE HAT

Robustní čepice z třívrstvého fleecu, která poskytne okamžité zahřátí 
v extrémních podmínkách. K dostání ve dvou velikostech. 

ZT THERMAL SOCKS 

Luxusní ponožky nabízející skvělý tepelný komfort a odolnost po 
dlouhou dobu používání. Extra silná středová část pro maximální 
izolaci a zesíléné chodidla a kotníky. K dispozici ve dvou velikostech. 

 » » 100% třívrstvý fleece s vnitřní TPU membránou

 » » prodyšnost 3,000gr/m2, 420gr/m2

 » » voděodolný materiál

C5092 ZT Husky Fleece Hat Small

C5093 ZT Husky Fleece Hat Large

T00262 | RRP 470 Kč

ZT HUSKY FLEECE NECK WARMER

Nákrčník z hustého fleecu, který doplňuje řadu oblečení ve vrstvách, 
chrání před ztrátou tepla u krku. Stahování pomocí elastické šňůrky. K 
dispozici ve dvou velikostech. 

 » 100% třívrstvý fleece s vnitřní TPU membránou

 » prodyšnost 3,000gr/m2, 420gr/m2

 » voděodolný materiál

C5094 ZT Husky Fleece Neck Warmer Small

C5095 ZT Husky Fleece Neck Warmer Large

T00217 | RRP 390 Kč

 » 80% akryl, 10% nylon, 10% Spandex

 » ZT Socks Small velikost 5-8

 » ZT Socks Large velikost 9-12

C5096 ZT Thermal Socks Small

C5097 ZT Thermal Socks Large

T00262 | RRP 470 Kč

ZT HAT, SCARF AND GLOVES SET

Velmi příjemný úplet vhodný pro nehostinné počasí. 100% akryl pro 
maximální zahřátí a stylové provedení v několika odstínech matně 
zelené. Ideální dárek pro kapraře, který chytá celý rok. 

C5100 ZT Hat, Scarf and Gloves Set

T00506 | RRP 910 Kč
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NASH CLOTHING

STREET GREY HOODY

 » robustní bavlněná mikina s kapucí

 » minimalistické logo Nash a nášivka

 » tenké stahovací šňůrky

 » elastické manžety a pas

C0160 Street Grey Hoody Small

C0161 Street Grey Hoody Medium

C0162 Street Grey Hoody Large

C0163 Street Grey Hoody XL

C0164 Street Grey Hoody XXL

C0165 Street Grey Hoody XXXL

T00750 | RRP 1350 Kč

STREET GREY T-SHIRT

 » univerzální letní oblečení a spodní vrstva

 » minimalistické logo Nash a nášivka

C0170 Street Grey T-Shirt Small

C0171 Street Grey T-Shirt Medium

C0172 Street Grey T-Shirt Large

C0173 Street Grey T-Shirt XL

C0174 Street Grey T-Shirt XXL

C0175 Street Grey T-Shirt XXXL

T00378 | RRP 680 Kč

STREET GREY FIVE PANEL

 » stylová pětipanelovka s retro logem Nash

 » nastavitelná velikost díky klipu na zadní straně

 » univerzální velikost

C0178 Street Grey Five Panel

T00189 | RRP 340 Kč

STREET GREY EDITION

Kaprařské oblečení přetaveno do plnohodnotného městského oblečení je ztělesněno řadou Street Grey Edition. Zapadnete kdekoli, ale pořád 
máte kaprařský šmrnc. 
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Mikina, která oslavuje více než 30 let výroby kaprařských návnad světové třídy. Tahle robustní mikina se zeleným vzorem má ikonické 
logo Nash z devadesátých let, když směs S Mix a unikátní palantanty změnili kaprařský svět návnad doslova přes noc. Retro stylovka. 

NASHBAIT HOODY 

 » robustní směs bavlny a polyesteru

 » robustní stahovací šňůrky

 » velikosti od S po XXXL

C0300 Nashbait Hoody Small

C0301 Nashbait Hoody Medium

C0302 Nashbait Hoody Large

C0303 Nashbait Hoody XL

C0304 Nashbait Hoody XXL

C0305 Nashbait Hoody XXXL

T00867 | RRP 1560 Kč

NASHBAIT CAP

Stylová retro kšiltovka s logem Nashbait a zeleným lemováním. 
Univerzální velikost. 

C0306 Nashbait Cap

T00206 | RRP 370 Kč
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WATERPROOF TROUSERS

WATERPROOF JACKET

Stylová, komfortní bunda vyrobena z unikátní měkké tkaniny. 
Waterproof Jacket je úplně někde jinde než tradičný nepromokavé 
oblečení. 

Použita pokročilá TPU vnitřní membránová podšívka a povrch 
je ještě naimpregnován odolným přípravkem. Nepromokavost a 
prodyšnost, obě vlastnosti jsou tu na špičkové úrovni. 

 » vysoce funkční, podlepený a ošetřený vrchní materiál

 » matná úprava, měkké na dotek a tiché při nošení

 » vnitřní síťová podšívka pro odvod vlhkosti a udržení tepla

 » hladký vnitřní materiál na rukávech pro lepší spolupráci se spodními vrstvami 

oblečení

 » na krku podšívka z mikrofleecu a chránič zipu

 » kapuce s prodlouženým kšiltem a síťovou podšívkou lze srolovat do límce

 » elastická šňůrka pro tvarování

 » hlavní zip překrytý lemem, který zabraňuje průniku deště

 » všechny plastové části jsou pogumované

 » vnitřní kapsa na zip

 » dvě kapsy na prsou s nepromokavými zipy

 » dvě kapsy u pasu na zip překrytý lemem

 » elastické manžety s pogumovaným páskem 

Vodní sloupec 10,000mm. Prodyšnost 3,000gr/m2 24hr

C0030 Waterproof Jacket Small

C0031 Waterproof Jacket Medium

C0032 Waterproof Jacket Large

C0033 Waterproof Jacket XL

C0034 Waterproof Jacket XXL

C0035 Waterproof Jacket XXXL

T01300 | RRP 2340 Kč

Použitý stejný materiál jako u bundy Waterproof Jacket. TPU 
membránová podšívka a impregnační ošetření vrchní vrstvy 
garantují očekávanou ochranu před mokrem. 

 » vysoce funkční, podlepený a ošetřený vrchní materiál

 » matná úprava, měkké na dotek a tiché při nošení

 » vnitřní síťová podšívka po kolena pro odvod vlhkosti a udržení tepla

 » kapsa na zadku s nepromokavým zipem

 » stahování u kotníků na suchý zip

 » elastický pas se stahováním na šňůrku

 » kapsy u pasu překryté lemem

 » dva otvory s nepromokavými zipy pro přístup ke spodní vrstvě kalhot

 » kapsa u kolen s nepromokavým zipem

 » vyztužená vnitřní část u kotníků

Vodní sloupec 10,000mm. Prodyšnost 3,000gr/m2 24hr

C0040 Waterproof Trousers Small

C0041 Waterproof Trousers Medium

C0042 Waterproof Trousers Large

C0043 Waterproof Trousers XL

C0044 Waterproof Trousers XXL

C0045 Waterproof Trousers XXXL

T01012 | RRP 1820 Kč
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HEAVY COMBATS

Seriózní kalhoty pro outdoorový život. Inovovaná verze klasických kalhot od Nashe s novým hybridním balvněným materiálem. Extra 
odolné, teplé a s unikátním drsným povrchem. Pociťte ten rozdíl!

LITE COMBATS

Rychleschnoucí lehké kalhoty, které snadno a rychle přetvoříte na delší kraťasy. Perfektní pro teplejší období, kdy se můžete přizpůsobit 
všemu, co počasí udělá. 

 » k dostání v klasické a dlouhé verzi, aby sedly každému

 » unikátní hybridní bavlněný materiál pro bezkonkurenční komfort

 » robustní stahovací šňůrka s kovovými otvory a velký kovový knoflík

 » poutka na opasek

 » kapsy s bavlněnou podšívkou

 » kapsy u kolen s integrovaným designem dovnitř a uzavíráním na knoflík

 » střih do ztracena a elastické kotníky

 » zadní kapsy s uzavíráním na knoflík

C0090  Heavy Combats (Regular) Small

C0091  Heavy Combats (Regular) Medium

C0092  Heavy Combats (Regular) Large

C0093  Heavy Combats (Regular) XL

C0094  Heavy Combats (Regular) XXL

C0095  Heavy Combats (Regular) XXXL

T00867 | RRP 1560 Kč

C0110  Heavy Combats (Long) Small

C0111  Heavy Combats (Long) Medium

C0112  Heavy Combats (Long) Large

C0113  Heavy Combats (Long) XL

C0114  Heavy Combats (Long) XXL

C0115  Heavy Combats (Long) XXXL

T00867 | RRP 1560 Kč

 » velmi rychle schnoucí lehké kalhoty ze 100% nylonu

 » k dostání v klasické a dlouhé verzi, aby sedly každému

 » skrytý zip umožňuje rychlou změnu na kraťasy

 » elastický pas s možností stažení šňůrkou

 » robustní poutka na opasek

 » kvalitní zip

 » dvě kapsy u pasu a zadní kapsa na knoflík

 » dvě kapsy u kolen, jedna nad a jedna pod zipovým oddělením

 » elastické stahování na kotnících

C0120 Lite Combats (Regular) Small

C0121 Lite Combats (Regular) Medium

C0122 Lite Combats (Regular) Large

C0123 Lite Combats (Regular) XL

C0124 Lite Combats (Regular) XXL

C0125 Lite Combats (Regular) XXXL

T00984 | RRP 1770 Kč 

C0130 Lite Combats (Long) Small

C0131 Lite Combats (Long) Medium

C0132 Lite Combats (Long) Large

C0133 Lite Combats (Long) XL

C0134 Lite Combats (Long) XXL

C0135 Lite Combats (Long) XXXL

T00984 | RRP 1770 Kč
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NASH TRACKSUIT TOP

Velmi kvalitní kaprařské oblečení na denní nošení k vodě i v civilu. 

 » kapuce s podšívkou a robustní stahovací 

šňůrkou

 » vysoký krk se zapínáním pro udržení tepla

 » zip na přední straně po celé délce

 » dvě kapsy na zip

 » potlač s klasickým logem kapra Nash

 » 80% bavlna, 20% polyester, 300g/m2

 » velikosti od S po XXXL

C0070 Nash Tracksuit Top S

C0071 Nash Tracksuit Top M

C0072 Nash Tracksuit Top L

C0073 Nash Tracksuit Top XL

C0074 Nash Tracksuit Top XXL

C0075 Nash Tracksuit Top XXXL

T00856 | RRP 1540 Kč

NASH TRACKSUIT BOTTOMS

Klasické tepláky s nezaměnitelným 
kaprařským šmrncem firmy Nash.

 » měkké a komfortní

 » elastické manžety u kotníků

 » dvě kapsy na zip

 » robustní stahovací šňůrka u pasu

 » 80% bavlna, 20% polyester, 300g/m2

 » velikosti od S po XXXL

C0080 Nash Tracksuit Bottoms S

C0081 Nash Tracksuit Bottoms M

C0082 Nash Tracksuit Bottoms L

C0083 Nash Tracksuit Bottoms XL

C0084 Nash Tracksuit Bottoms XXL

C0085 Nash Tracksuit Bottoms XXXL

T00712 | RRP 1280 Kč
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BEANIE HAT

Nejoblíbenější kaprařská čepice pro chladné počasí.

 » měkký a hřející polyester

 » malé logo Nash

 » univerzální velikost

C2208 Beanie Hat

T00184 | RRP 330 Kč

CHUNKY KNIT BEANIE

Stylová a velmi příjemná čepice ze 100% akrylu. Chunky Knit 
Beanie spolehlivě zahřeje, když teploty klesnou. Univerzální 
velikost. 

LIGHTWEIGHT SHORTS

Perfektní pro dny, kdy to opravdu peče, anebo chytáte na jihu za hranicemi. Kraťasy mají kaprařskou zelenou barvu, plážový střih a 
poslouží velmi dobře i jako stylové plavky. Vyrobeny jsou z rychle schnoucího lehkého nylonu. 

 » rychle schnoucí letní kraťasy

 » poslouží i jako plavky

 » vnitřní síťová podšívka pro horké letní dny

 » elastický pas se stahováním robustní šňůrkou

 » zadní kapsa se zapínáním na knoflík

 » dvě kapsy u pasu a jedna na stehně

C0180 Lightweight Shorts Small
C0181 Lightweight Shorts Medium
C0182 Lightweight Shorts Large
C0183 Lightweight Shorts XL
C0184 Lightweight Shorts XXL
C0185 Lightweight Shorts XXXL
T00578 | RRP 1040 Kč

C2207 Chunky Knit Beanie

T00184 | RRP 330 Kč
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