Pánske tričko je vďaka použitému materiálu veľmi
príjemné a hrejivé. Priliehavý, anatomický strih
s plochými švami a predĺžený zadný diel zaručujú
komfort pri nosení. Vhodné na aktivity
v chladnejšom počasí.

Vďaka strihovému prevedeniu sa tričko výborne
prispôsobí postave. Použité vlákno Modal pomáha
urýchľovať odvod potu. Pri polypropylénovej
vrstve je použité antibakteriálne vlákno PROLEN
SILTEX, ktoré bráni rastu baktérií a plesní,
redukuje nepríjemné pachy a udržuje biologickú
rovnováhu pokožky.

Vďaka strihovému prevedeniu sa tričko výborne
prispôsobí postave. Použité vlákno Modal pomáha
urýchľovať odvod potu. Pri polypropylénovej
vrstve je použité antibakteriálne vlákno PROLEN
SILTEX, ktoré bráni rastu baktérií a plesní,
redukuje nepríjemné pachy a udržuje biologickú
rovnováhu pokožky.
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Dámske tričko je
vďaka použitému materiálu veľmi príjemné
a hrejivé. Použitie ako samostatná prvá vrstva
alebo ako druhá vrstva . Priliehavý, anatomický
strih s plochými švami a predĺžený zadný diel
zaručujú komfort pri nosení. Vhodné na športové
i voľnočasové aktivity v chladnejšom počasí.
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Dámske spodky sú
vďaka použitému materiálu veľmi príjemné
a hrejivé. Zaručujú komfort pri nosení. Použitie
ako samostatná prvá vrstva alebo ako druhá
vrstva. Vhodné na športové i voľnočasové aktivity
v chladnejšom počasí.
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Pánske spodky sú
vďaka použitému materiálu veľmi príjemné
a hrejivé. Zaručujú komfort pri nosení. Vhodné
na aktivity v chladnejšom počasí.
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Použitý materiál
zaručuje stálosť a elasticitu modelu,
pomáha urýchľovať odvod potu.
Pri polypropylénovej vrstve je použité
antibakteriálne vlákno PROLEN SILTEX, ktoré bráni
rastu baktérií a plesní, redukuje nepríjemné pachy
a udržuje biologickú rovnováhu pokožky.
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Použitý materiál
zaručuje stálosť a elasticitu modelu,
pomáha urýchľovať odvod potu.
Pri polypropylénovej vrstve je použité
antibakteriálne vlákno PROLEN SILTEX, ktoré bráni
rastu baktérií a plesní, redukuje nepríjemné pachy
a udržuje biologickú rovnováhu pokožky.
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Teplá a príjemná mikina vhodná na bežné nosenie
i do lesa. Je z materiálu ﬂeece s funkciou
Anti-pilling. Mikina má praktické bočné vrecká
a jedno náprsné vrecko so zapínaním na zips.
Golierový stojačik chráni krk pred chladom.
Pre efekt je mikina kombinovaná s materiálom
z imitácie hnedého semišu.

Vďaka anatomickému strihu sa tričko výborne
prispôsobí telu. Miesta najviac vystavené chladu
sú zateplené z vnútornej strany materiálom
WELLSOFT zo 100 % polyesteru, ktorý má hrejivú
schopnosť. Zároveň materiál odvádza pot
z povrchu tela a tým zabezpečuje komfort
pri nosení.
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100% POLYESTER
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50% BAVLNA 50% POLYPROPYLÉN
VNÚTRO: 100% POLYESTER

Pánske tričko priliehavého strihu, rýchlo
a spoľahlivo odvádzajú vlhkosť od tela , čoho
výsledkom je suchá pokožka, čo vám umožňuje
zostať vonku dlhšie. Merino vlna hreje aj chladí,
presne podľa aktuálnej potreby ľudského tela,
dokonca hreje, aj keď je vlhká. Pružný materiál
umožňuje maximálnu voľnosť pohybu a má
prirodzené antibakteriálne
vlastnosti.
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Ideálne pre
poľovníkov a rybárov. Ploché švy zaručujú
pohodlné nosenie. Miesta najviac vystavené chladu
sú zateplené z vnútornej strany materiálom
WELLSOFT zo 100 % polyesteru, ktorý má hrejivú
schopnosť.

100% POLYESTER VLÁKNO FITCORE

WOOL SPODKY

54% POLYAMID 40% POLYPROPYLÉN
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Pánske spodky
priliehavého strihu, rýchlo a spoľahlivo
odvádzajú vlhkosť od tela , čoho výsledkom je
suchá pokožka, čo vám umožňuje zostať vonku
dlhšie. Merino vlna hreje aj chladí, presne podľa
aktuálnej potreby ľudského tela, dokonca hreje,
aj keď je vlhká. Pružný materiál umožňuje
maximálnu voľnosť pohybu a má prirodzené
antibakteriálne vlastnosti.
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Materiálové vlastnosti zaručujú pohodlnosť
a funkčnosť pri nosení. Použité antibakteriálne
vlákno PROLEN SILTEX, zabraňuje rastu baktérií
a plesní, redukuje nepríjemné pachy a udržuje
biologickú rovnováhu pokožky.
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VNÚTRO: 100% POLYESTER
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Praktický strih, pohodlné nosenie. Materiál má
vďaka úprave jedinečnú schopnosť tepelnej
izolácie a odvádza vlhkosť z povrchu tela.
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Pohodlné prádlo ,
prispôsobí sa postave. Vďaka úprave
materiálu má odev jedinečnú schopnosť tepelnej
izolácie a odvádza vlhkosť z povrchu tela.
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Bezšvové spodné
prádlo . Použité antibakteriálne
vlákno PROLEN SILTEX, zabraňuje rastu
baktérií a plesní, redukuje nepríjemné
pachy a udržuje biologickú rovnováhu
pokožky.
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HOBBY KUKLA
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Čiapka v strihu
beanie, ktorý perfektne padne každému.
Táto čiapka vás udrží v teple počas chladných dní .
Vďaka svojmu jednoduchému dizajnu a jemnému
rebrovaniu sa hodí na poľovku , šport
i voľnočasové aktivity. Prednú stranu zdobí malá
nášivka.
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MULTIFUNKČNÝ ŠÁL

100% POLYESTER
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Multifunkčná kukla ,
jemná a pružná. Použiteľná pri nižších
teplotách, zaručuje výborný tepelný komfort.

95%POLYESTER 5%ELASTAN
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Multifunkčný šál je
ideálnym doplnkom pri poľovaní.
Chráni hlavu, krk a tvár pred slnkom, vetrom
a prachom.

ĽADVINOVÝ PÁS

50% BAVLNA , 50% POLYPROPYLÉN
VNÚTRO : 100% POLYESTER WELLSOFT
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Pás je obojstranne
použiteľný a anatomicky tvarovaný
pre maximálnu priľnavosť ku chrbtu, so zapínaním
na suchý zips. Z jednej strany funkčný materiál
a z druhej hrejivý materiál WELLSOFT.
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TRIČKO JELEŇ

TRIČKO SRNEC

TRIČKO DIVIAK
100% BAVLNA

50% BAVLNA , 50% POLYPROPYLÉN
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100% BAVLNA
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Pánske tričko
s krátkym rukávom vyrobené zo 100%
kvalitnej pevnej bavlny. Štýlový poľovnícky dizajn
a príjemné nosenie vo voľnom čase .
Na hrudi potlač jeleň.
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Pánske tričko
s krátkym rukávom vyrobené zo 100%
kvalitnej pevnej bavlny. Štýlový poľovnícky dizajn
a príjemné nosenie vo voľnom čase .
Na hrudi potlač srnec .

HUBERT
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Pánske tričko
s krátkym rukávom vyrobené zo 100%
kvalitnej pevnej bavlny. Štýlový poľovnícky dizajn
a príjemné nosenie vo voľnom čase .
Na hrudi potlač diviak.
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Materiálové vlastnosti

zaručujú pohodlnosť a pritom funkčnosť
pri nosení. Poskytnú Vašim nohám ten najvyšší
komfort a pohodlie.Unikátna štruktúra vlákna,
ktorá zabezpečuje dokonalé odvádzanie vlhkosti
z pokožky, anatomicky tvarované, maximálna
ﬁxácia, silné pletenie.
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RUTEX
RUTEX TRADE S.R.O.
RUTEX TRADE s.r.o. bola založená v roku
1991 manželmi Múdrymi ako šijacia dielňa
oblečenia na voľný čas. Spoločnosť má
dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby
textilu ,čo je nosný pilier pre udržanie
konkurencieschopnosti a uplatnenia
na textilnom trhu. V súčasnosti je RUTEX
stabilná textilná ﬁrma s produkciou kolekcie
pre voľný čas, rozmanitej kolekcie výrobkov
a termobielizne pre rôzne športové aktivity,
ktorá je distribuovaná pod značkou
TERMOVEL na Slovenskom i zahraničnom
trhu. Naše produkty sú zaradené do výstroja profesionálov v oblasti vrcholového
športu, záchranného systému, horolezectva,
poľovníctva, polície a armády v Slovenskej
i Českej republike.
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Společnost RUTEX TRADE s.r.o. byla založena v roce 1991 manžely Múdrymi jako šicí
dílna oblečení pro volný čas. Společnost má
dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby
textilu, což je nosným pilířem pro udržení
konkurenceschopnosti a uplatnění
na textilním trhu. V současnosti je RUTEX
stabilní textilní ﬁrmou s produkcí kolekce
pro volný čas, rozmanité kolekce výrobků
a termoprádla pro různorodé sportovní
aktivity, která je distribuovaná pod značkou
TERMOVEL na Slovenském i zahraničním
trhu. Naše produkty jsou zařazeny
do výstroje profesionálů v oblasti
vrcholového sportu, záchranného systému,
horolezectví, myslivosti, policie a armády
v Slovenské i České republice.

CZ

Rutex Trade s.r.o was established in 1991
by married couple Mudry as sewing working
room for free time clothes. The company
has long experience in the textile industry
and that is main reason for maintaining
competitiveness and assert one’s inﬂuence
on the textile market. In these days Rutex
is stable textile company with production of
collection for free time, variety of products
collection and thermo clothes for different
sport activities. That is distributed under
brand mark Termovel in Slovakia and
foreign countries/markets. Our products are
integrated into outﬁt for professional people
in the area of the top sport, the protective
system, mountaineering, hunting, police
and army in Slovak and Czech republic.
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RUTEX TRADE S.R.O.
DRIETOMA 703
91303 DRIETOMA
TEL. +421 326 499 416
RUTEX@RUTEX.SK
WWW.TERMOVEL.SK

RUTEX CZ S.R.O.
POŘÁDÍ 2283
688 01 UHERSKÝ BROD
TEL. +420 725 532 690
OBCHOD@RUTEXCZ.CZ
WWW.TERMOVEL.CZ

