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•	 pánské,	dámské		
a	dětské	provedení

•	 desítky	barevných	variant
•	 silikonová	úprava	povrchu	

pro	vyšší	jemnost	a	lesk
•	 vel.	XS–4XL	*,	160	g/m2

•	 český	výrobce	

•	 až	13	barevných	variant
•	 ideální	pro	potisk
•	 100	%	bavlna
•	 vel.	S–3XL	*,	150	g/m2

•	 pánská	a	dámská	varianta	

Trička Basic Adler

Trička Economy

58 Kč

*	velikost	a	materiál	se	může	lišit	v	závislosti	na	barvě	a	druhu	produktu

Nejlevnější

za hubičku
Trička

Nejprodávanější

74 Kč

www.dobrytextil.cz

od 89 Kč
99 Kč



•	 19	barevných	variant
•	 prodloužená	délka
•	 95	%	bavlna	/	5	%	elastan	*
•	 Single	Jersey,	pro	vyšší	

tvarovou	stálost
•	 vel.	XS–2XL,	180	g/m2	

Chladící taška 
SPORT

Dámské tílko

463 Kč

•	 6	barevných	variant
•	 š	30	x	v	24	x	h	18	cm,	

objem	12,5	litrů
•	 velký	prostor	na	lahve	

i svačinku
•	 popruhy	pro	připevnění	

na	kolo	

na léto

Vybavte se

od 129 Kč

*	materiál	se	může	lišit	v	závislosti	na	barvě	produktuwww.dobrytextil.cz



Praktická 
pikniková deka

216 Kč

354 Kč

•	 pro	pány	i	dámy
•	 s	širokým	kontrastním	páskem
•	 12	atraktivních	barev
•	 vel.:	S/M,	L/XL

•	 130	x	150	cm
•	 4	barevné	varianty
•	 složitelná	do	tašky	s	rukojetí	

pro	snadné	nošení

*	velikost	a	materiál	se	může	lišit	v	závislosti	na	barvě	a	druhu	produktu

Námořnická 
trička

•	 silikonová	úprava	-	jemné	na	dotyk
•	 vel.	XS–2XL	*,	160	g/m2

•	 pánská	a	dámská	varianta

178 Kč

Stylové letní 
klobouky

www.dobrytextil.cz



a na kolo

Pro běh

•	 funkční	materiál	
(100	%	polyester,	
interlokové	pique)

•	 vel.	XS–3XL	*,	150	g/m2

•	 pro	celou	rodinu
•	 český	výrobce	

•	 funkční	materiál	
(100	%	polyester)

•	 třídílná	kapsa,	s	krátkým	
zipem	a	reflexní	výpustkou

•	 5	barevných	variant
•	 vel.	S–2XL	*,	140	g/m2

•	 pánské	a	dámské	provedení	

Sportovní trička

139 Kč

od 149 Kč

393 Kč

Nejlevnější

Cyklistická trička

*	velikost	se	může	lišit	v	závislosti	na	barvě	a	druhu	produktuwww.dobrytextil.cz



Sportovní kšilt
Běžecké šortky

Dámská sportovní 
sukně

163 Kč

240 Kč

•	 unisex
•	 11	barevných	variant
•	 úprava	velikosti	pomocí	

kovové	přezky
•	 100	%	polyester

•	 dámské	a	pánské	provedení
•	 zadní	kapsa	na	zip,	

reflexní	prvky
•	 8	barevných	variant
•	 vel.	XS–2XL	*,	200	g/m2	

•	 85	%	polyamid,	15	%	elastan

•	 pohodlná	a	tvarově	stálá
•	 5	barevných	variant
•	 vel.	XS–XL,	200	g/m2

•	 95	%	bavlna,	5	%	elastan

Nejprodávanější

Cyklistické kraťasy 
s vložkou

•	 dámské	a	pánské	provedení
•	 prodyšný	a	rychle	schnoucí	

materiál,	reflexní	potisk
•	 vel.	S–2XL,	220	g/m2	*
•	 80	%	polyamid	/	20	%	elastan

717 Kč

620 Kč

*	velikost	a	materiál	se	může	lišit	v	závislosti	na	druhu	produktu

410 Kč

www.dobrytextil.cz



Pro děti

Dětský batoh 
TODDLER

381 Kč

•	 4	barevné	varianty
•	 objem	8	litrů
•	 š	23	x	v	32	x	h	8	cm
•	 reflexní	prvky
•	 polstrovaný	zadní	díl	

pro	příjemné	nošení

Dětská pláštěnka 
FROGY

109 Kč

•	 vel.	90–150	cm
•	 zapínání	na	druky,		

zatavené	švy
•	 100	%	PVC

Nejprodávanější

www.dobrytextil.cz



Dětské 
námořnické 
tričko

•	 silikonová	úprava	-	jemné	na	dotyk
•	 vel.	110–146	cm,	150	g/m2

•	 60	%	bavlna,	40	%	polyester

118 Kč

Dětské montérky 
s laclem Pinocchio

Dětské kšiltovky

•	 různé	barevné	varianty
•	 reflexní	prvky
•	 zesílený	sed	a	kolena,	

náprsní	kapsy
•	 vel.	90–150	cm,	230	g/m2

•	 kepr	-	65	%	polyester,	35	%	bavlna

•	 6	panelové	bavlněné	(6P),	
5	panelové	síťované	(5P)

•	 různé	barevné	varianty
•	 5P	-	obvod	hlavy	54	cm,	

nastavitelné	plastové	zapínání
•	 6P	-	obvod	kšiltovky	49–57	cm,	

velikost	lze	upravit	suchým	zipem

339 Kč

71 Kč

59 Kč

www.dobrytextil.cz



oděvy

Pracovní

www.dobrytextil.cz

Pracovní blůza 
COOL TREND

•	 různé	barevné	varianty
•	 kvalitní	silný	materiál,	

zapínání	na	krytý	zip,	
spousty	kapes

•	 100	%	bavlna
•	 vel.	46–66,	260	g/m2

•	 reflexní	doplňky

389 Kč

Nejprodávanější

Pracovní kraťasy 
VISION

•	 4	barevné	varianty
•	 60	%	bavlna,	40	%	polyester
•	 vel.	46–64,	260	g/m2

•	 vrstvené	účelné	kapsy
•	 praktická	délka	po	kolena

677 Kč



www.dobrytextil.cz *	velikost	se	může	lišit	v	závislosti	na	barvě	produktu	
Právo	na	tiskové	chyby	vyhrazeno.	Barvy	a	druhy	zboží	dle	aktuální	nabídky.	Platí	do	vyprodání	zásob.

Montérky s laclem 
COOL TREND

Montérky do pasu 
COOL TREND

•	 7	barevných	variant
•	 100	%	bavlna
•	 vel.	46–66,	260	g/m2

•	 reflexní	doplňky
•	 multifunkční	kapsy

•	 7	barevných	variant
•	 100	%	bavlna
•	 vel.	46–66,	260	g/m2

•	 reflexní	doplňky
•	 multifunkční	kapsy

398 Kč

359 Kč

Nejprodávanější

Pánské farmářky 
CXS kotníkové

•	 3	barevné	varianty
•	 vel.	37–48	*,	celokožené
•	 podešev	je	pryžová,	

protiskluzová	a	olejivzdorná

989 Kč

Nejprodávanější


