


FINNTRAIL  
PROFESIONÁLNÍ ATV OBLEČENÍ PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY

Již více než deset let firma Finntrail vyrábí a neustále 
zdokonaluje své profesionální oblečení do nejtěžších 
podmínek pro čtyřkolky a UTV. Veškeré oblečení Finntrail, 
ať jsou to brodící kalhoty, bundy, komplety, suché obleky, 
boty nebo hi-tech termoprádlo, bylo testováno v extrémních 
podmínkách a reálném prostředí – v mazlavém bahně, 
hlubokém blátě, ve vodě i ve sněhu abychom zajistili, že 
oblečení Finntrail vydrží úplně všechno. Všechny produkty z 
tohoto katalogu testovali a pomáhali vyvíjet ti nejzkušenější 
a nejtvrdší kanadští a evropští jezdci. Léty praxe jsme 
si nesčetněkrát ověřili, že čím přísnější a náročnější je 
naše testování, tím je pak život ATV a UTV jezdců snazší, 
příjemnější a pohodlnější.

Finntrail – profesionální ATV & UTV oblečení do vody 
a extrémních podmínek nejvyšší kvality.
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V ČEM JE OBLEČENÍ FINNTRAIL JINÉ?
Brodivé oblečení Finntrail umožňuje jezdit až po hrudník hlubokou vodou, 
pracovat a jezdit v silném dešti nebo pod stříkající vodou, a přitom stále 
zůstanete v suchu a teple, s dostatkem pohodlí a svobody pohybu. Finntrail 
používá vysoce kvalitní voděodolné a prodyšné látky s membránovou 
technologií HARD-TEX, a právě to dělá naše oblečení tak spolehlivé při 
brodění v hluboké vodě, a přesto prodyšné a dostatečně odolné, aby vydrželo 
i v těch nejdrsnějších podmínkách. Všechna místa se zvýšeným namáháním, 
jako jsou kolena, zadek, stehna nebo lýtka, jsou navíc ještě vyztužená, aby 
naše kalhoty byly ještě trvanlivější a ještě odolnější proti roztržení a prodření. 
Brodivé oblečení Finntrail je robustní, pevné, funkční a ještě navíc vypadá 
skvěle a designově propracovaně. Finntrail - kompletní řada špičkového 
oblečení pro maximální ochranu, pohodlí a styl.

NEPROMOKAVÉ, PRODYŠNÉ A MIMOŘÁDNĚ 
TRVANLIVÉ OBLEČENÍ DO BAHNA A VODY
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Větru, vodě a špíně 
odolná vodoodpudivá 
povrchová úprava 
od firmy DuPont®

Odolná tkanina 
s membránou HARD-TEX
Voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2/ 24 hod

Kvalitní, spolehlivé, 
vodu nepropouštějící materiály

100% vodotěsné značkové zipy TIZIP®

Nepropustné manžety na zápěstích 
spolehlivě zabraňují pronikání vody do rukávů

Odnímatelná kapuce na zip nebo složená 
v límci při nošení přilby

Integrované boty s protiskluzovou podrážkou 
s výbornou adhezí na každém povrchu

Teplotní rozsah: -10° C až +25° C

Voděodolnost až do hloubky 1,5 m

Vysoce odolné vnější materiály s membránou 
HARD-TEX pro extrémní podmínky
 
Dodatečné vyztužení a ochrana na zadku 
a v oblasti stehen a kolen

Extrémně odolný 
a pevný hi-tech 
vnější materiál

KEVLAR

PŘEDNOSTI ATV OBLEČENÍ FINNTRAIL
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FINNTRAIL DRYSUIT PRO 2502

Jednodílná ATV kombinéza DRYSUIT PRO 2502 je pokračováním modelu 
2501. Chtěli jsme, aby byl oblek ještě odolnější proti roztržení a pronikání 
vody. Oblek DRYSUIT PRO 2502 je vyrobený z nové pětivrstvé tkaniny s hi-
tech membránou HARD-TEX; vnější vrstva z extrémně odolného Kevlaru. 
Díky této membráně je oblek 100% voděodolný, ale přitom velmi dobře 
dýchá a účinně odvádí pot. Všechna místa se zvýšeným namáháním jsou 
extra vyztužená. Díky jednodílné konstrukci s minimem švů, neoprenovým 
manžetám u krku a na zápěstích, 100% vodotěsným TIZIP® zipům, 
kompletně podlepeným švům a integrovaným neoprenovým ponožkám 
skutečně nehrozí, že se voda dostane dovnitř obleku. V kombinaci s 
termoprádlem Finntrail vám oblek DRYSUIT PRO 2502 zajistí dostatek 
tepla a ochrany proti prochladnutí, a to i za velkých mrazů. Odnímatelná 
kapuce a pružný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je praktická taška 
na přenášení a uložení obleku.

• 5vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX 
• Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru
• Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
• Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
• Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

• 100% vodotěsný zip TIZIP®

• Neoprenové těsnící manžety kolem krku a na zápěstích
• Bezpečnostní reflexní prvky 3M
• Odnímatelná kapuce
• Pohodlné úhlopříčné zapínání
• Vodě a blátu odolná kapsa na rukávu
• Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
  ponožkami se zesíleným chodidlem
• Barva: šedá / černá
• V ceně je taška na přenášení a uložení

SUCHÝ OBLEK UPGRADE

KEVLAR
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FINNTRAIL DRYSUIT 2501

Extrémně odolný suchý jednodílný oblek pro drsné offroadové podmínky 
zaručuje dokonalou ochranu proti vodě při brodění nebo za deště. 
Oblek má všechny švy podlepené; absolutně nepropustné TIZIP® zipy 
zajišťují, že se k vám voda nedostane. Oblek je vyrobený z extrémně 
odolné čtyřvrstvé voděodolné prodyšné tkaniny s hi-tech membránou 
HARD-TEX. Díky této membráně kombinéza velmi dobře dýchá a účinně 
odvádí pot, ale zároveň zabraňuje pronikání vody dovnitř: když nechtěně 
spadnete do studené vody, zůstanete v suchu, teple a pohodě. 
V kombinaci s termoprádlem Finntrail vás oblek chrání před podchlazením 
za jízdy i ve vodě. Namáhaná místa jako kolena a zadní část kalhot jsou 
vyztužená extrémně pevným kevlarem, který je mimořádně odolný proti 
roztržení a prodření. Integrované neoprenové ponožky o tloušťce 4 mm. 
Vodotěsné vnitřní neoprenové manžety na zápěstích a kolem krku. 
Odnímatelná kapuce a pružný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je 
praktická taška na přenášení a uložení obleku.

4vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX
Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru
Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

100% vodotěsný zip TIZIP®

Neoprenové těsnící manžety kolem krku a na zápěstích
Bezpečnostní reflexní prvky 3M
Odnímatelná kapuce
Pohodlné úhlopříčné zapínání
Vodě a blátu odolná kapsa na rukávu
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barva: červená Kevlar
V ceně je taška na přenášení a uložení

SUCHÝ OBLEK

• 
•
•
• 
• 
• 
•
•
•
•
• 
•

•
•

KEVLAR



FINNTRAIL AQUAMASTER-Z CAMOGREY 1527 

Extrémně odolné vysoké brodící kalhoty AQUAMASTER-Z 1527 jsou 
vyrobené z robustní pětivrstvé tkaniny s membránou HARD-TEX,
 zesílené vnější vrstvou z Kevlaru. Všechna namáhaná místa jsou navíc 
vyztužená. 100% vodotěsný TIZIP® zip je zvenčí chráněn krycí légou 
proti přímému pronikání bláta. Anatomický střih jezdcům poskytuje 
pohodlí a vysokou funkčnost. Vnitřní strana stehen, která se obvykle 
rozdírá nejrychleji, je zcela bezešvá pro další zvýšení odolnosti 
a trvanlivosti kalhot. Kalhoty mají dvě vnitřní voděodolné kapsy, 
závěsná D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy a nastavitelný 
opasek s kvalitní přezkou YKK. V moderní maskovací barvě pro ty, kteří 
i na čtyřkolce chtějí vypadat skvěle. V ceně je vodotěsné pouzdro na 
telefon a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

BRODÍCÍ KALHOTY
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UPGRADE

KEVLAR

5vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX
Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru
Vyztužená vnitřní strana stehen, kolena a zadek
100% vodotěsný zip TIZIP®

Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barva: šedá Camo
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení

• 
•
•
• 
• 
• 
•
•

•
•
• 

•
•



FINNTRAIL AQUAMASTER 1526

Pohodlné a odolné brodící kalhoty z mimořádně pevné pětivrstvé tkaniny 
s hi-tech membránou HARD-TEX, extrémně odolná vnější vrstva je 
z Kevlaru. Oblasti kolen a zadku jsou navíc zesílené proti odření 
a roztržení, extrémně namáhaná místa na vnitřních plochách stehen, 
která se obvykle rozdírají nejrychleji, jsou zcela beze švů. Velká 
voděodolná náprsní kapsa s kvalitním zipem a krycí klopou, která 
spolehlivě chrání před přímým pronikáním vody a bláta. Použité 
materiály a technologie zajišťují dlouhou životnost a dokonalé pohodlí. 
Součástí kalhot jsou integrované 4 mm silné neoprenové ponožky, dvě 
vnitřní voděodolné kapsy, D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy 
a nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné 
pouzdro na telefon a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

UPGRADE BRODÍCÍ KALHOTY
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KEVLAR

5vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX 
Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru
Vyztužená vnitřní strana stehen, kolena a zadek
Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa s odolným 
zipem a krycí klopou
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barvy: oranžová, zelená Camo, červená
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení

• 
•
•
• 
• 
• 
•

•

•
•
• 

•
•
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FINNTRAIL ENDURO 1525

Odolnost, funkčnost a extrémně dlouhá životnost, to jsou kalhoty Enduro 
1525. Dobře víme, že to, co u kalhot začíná odcházet nejdřív, jsou vždy 
švy. Proto jsme u kalhot Enduro snížili počet švů o celou třetinu oproti 
konkurenci, a to především v nejvíce namáhaných oblastech na vnitřních 
stranách stehen. Při testech našeho profesionálního týmu v extrémních 
podmínkách prokázaly kalhoty Enduro zcela mimořádnou odolnost proti 
protržení a prodření. Spodní část kalhot od pasu dolů je vyrobena z velmi 
pevné pětivrstvé tkaniny s hi-tech membránou HARD-TEX a extrémně 
odolnou vnější vrstvou z kevlaru. Horní část kalhot je z lehké čtyřvrstvé 
tkaniny. Velká voděodolná náprsní kapsa je krytá odolným zipem 
spolehlivě chráněným klopou, která účinně zabraňuje přímému pronikání 
vody nebo bláta do kapsy. Použité materiály a technologie zajišťují 
dlouhou životnost a dokonalé pohodlí. Kalhoty mají dvě vnitřní voděodolné 
kapsy, D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy a nastavitelný opasek s 
kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné pouzdro na telefon a praktická 
taška na přenášení a uložení kalhot.

BRODÍCÍ KALHOTY UPGRADE

KEVLAR

5vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX 
Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru
Celá spodní část od pasu dolů je zesílená 
Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

3D tvarovaná kolena
Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa s odolným 
zipem a krycí klopou
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení

• 
•
•
• 
• 
• 
•
•

•

•
• 



FINNTRAIL ENDURO BF 5280

Kalhoty Enduro BF 5280 s integrovanými botami byly vyvinuté speciálně do 
vody a nejtěžších podmínek. Tyto kalhoty jsou možná nejodolnější brodící 
kalhoty s botami na trhu vůbec. Boty napevno spojené s kalhotami mají 
vnitřní neoprenovou podšívku pro lepší tlumení a větší pohodlí při nošení, 
díky speciálnímu hrubému vzorku se podrážka téměř nezanáší blátem. 
Exponovaná vnitřní část stehen je zcela beze švů pro zvýšení odolnosti 
a životnosti kalhot. V extrémních testech našeho profesionálního týmu 
prokázaly kalhoty Enduro BF zcela mimořádnou odolnost proti protržení 
a prodření. Spodní část kalhot od pasu dolů je vyrobena z pevné pětivrstvé 
tkaniny s hi-tech membránou HARD-TEX, extrémně odolná vnější vrstva je 
z kevlaru. Horní část kalhot je z lehké čtyřvrstvé tkaniny. Velká voděodolná 
náprsní kapsa je krytá odolným zipem spolehlivě chráněným klopou, která 
účinně zabraňuje přímému pronikání vody nebo bláta do kapsy. Použité 
materiály a technologie dávají kalhotám dlouhodobou voděodolnost, 
vysokou životnost, pevnost a maximální pohodlí. Kalhoty mají dvě 
vnitřní voděodolné kapsy, D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy a 
nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné pouzdro 
na telefon a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

BRODÍCÍ KALHOTY
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NEW

KEVLAR

5vrstvá tkanina s hi-tech membránou HARD-TEX 
Extrémně odolná vnější vrstva z Kevlaru 
Spodní část od pasu dolů je zesílená
Vynikající voděodolnost: 25 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Pružné kšandy a nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa s krycí klopou
3D tvarovaná kolena    • Vnitřní kapsa     • Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené vysokými gumovými botami 
s neoprenovou podšívkou
Offroadová podrážka s hrubým vzorkem, který se nezanáší blátem
Barvy: zelená Camo, šedá Camo
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil a praktická 
taška na přenášení a uložení

• 
•
•
• 
• 
• 
•
•
•
• 

•

•
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OLD SCHOOL 5290

Brodící kalhoty určené do chladného počasí. Silný 4,5 mm neopren 
má minimum švů pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti kalhot. Pružnost 
neoprenu zajišťuje vysokou volnost pohybu a vynikající pohodlí při 
nošení. Kalhoty mají prostornou náprsní kapsu, přední klokaní kapsu, 
ochrannou vrstvu na kolenou a anatomický střih. Ve výbavě nechybí 
široké šle, pružný opasek, D-poutka pro připevnění drobných věcí 
a poutka na sušení. Integrální součástí kalhot jsou vysoké boty z odolné 
gumy s vnitřní neoprenovou podšívkou, která zlepšuje tlumení nárazů 
a zvyšuje pohodlí.

NEOPRENOVÉ BRODÍCÍ KALHOTY 

Silný neopren 4,5 mm 
Odolná ochranná vrstva na kolenou
Silné šle a pružný opasek
Prostorná voděodolná kapsa na suchý zip
Klokaní kapsa
Sušicí poutka
Integrované odolné gumové boty 
s neoprenovou podšívkou
Vodotěsné pouzdro na mobil a dokumenty

• 
•
•
• 
• 
• 
•

•



FINNTRAIL AIRMAN 5260

Jedny z nejlehčích kalhot s integrovanými botami na trhu vůbec. 
Integrované vysoké boty s vnitřní neoprenovou podšívkou a pevnou 
offroadovou podrážkou poskytují mimořádný komfort a spolehlivý 
záběr na každém povrchu. Od pasu dolů jsou kalhoty vyztužené odolnou 
čtyřvrstvou tkaninou s membránou HARD-TEX. Exponovaná vnitřní 
část stehen je zcela beze švů pro zvýšení odolnosti a životnosti. Použité 
materiály a technologie dávají kalhotám dlouhodobou voděodolnost, 
vysokou životnost, pevnost a maximální pohodlí při nošení. Kalhoty 
mají dvě voděodolné kapsy, poutka na sušení, D-poutka, pružné kšandy 
a nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné 
pouzdro na mobil a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

BRODÍCÍ KALHOTY 
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Vysoce odolná 4vrstvá tkanina 
s hi-tech membránou HARD-TEX
Od pasu dolů zesílené
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

3D tvarovaná kolena
Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení
Integrované holínky s vnitřní neoprenovou podšívkou 
Offroadová podrážka s hrubým vzorkem, 
který se nezanáší blátem 
Barva: šedá
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení

• 

•
•
• 
• 
• 
•

•
•
•
•
• 

•
•



14

FINNTRAIL NEW ATHLETIC PLUS 1523

Kalhoty klasického střihu s integrovanými neoprenovými ponožkami 
jsou určené pro ty, kteří požadují vysokou spolehlivost za rozumnou 
cenu. Kalhoty jsou vyrobené z vysoce odolné čtyřvrstvé tkaniny s hi-tech 
membránou HARD-TEX, materiálu s vysokou odolností proti poškození. 
Použité materiály a technologie zaručují dlouhodobou voděodolnost, 
vysokou životnost, pevnost a maximální pohodlí. Exponovaná vnitřní 
část stehen je zcela bezešvá pro zvýšení odolnosti a životnosti kalhot. 
Elegantní tmavě modrá barva je vhodná pro každého a pro všechny 
podmínky. Kalhoty mají velkou náprsní kapsu, dvě vnitřní voděodolné 
kapsy, D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné pouzdro na telefon a 
praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

WADERS NEW

4vrstvá tkanina s membránou HARD-TEX
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

3D tvarovaná kolena
Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barva: denim
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení a uložení

• 
•
•
• 
• 
• 
•
•
•
•
•
 
•
•



FINNTRAIL WADEMAN 1524

Lehké kalhoty pro ty, kdo vyžadují při jízdě pohodlí. Minimální počet 
švů v oblasti vnitřních stehen zvyšuje odolnost a životnost kalhot, které 
jinak začínají propouštět vodu nejdřív právě kolem švů. Čím méně švů, 
tím jsou kalhoty odolnější a spolehlivější. Od pasu dolů jsou kalhoty 
vyztužené odolnou čtyřvrstvou tkaninou s membránou HARD-TEX. 
Kalhoty mají dvě vnitřní voděodolné kapsy, D-poutka, poutka na sušení, 
pružné kšandy a nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je 
vodotěsné pouzdro na telefon a praktická taška na přenášení a uložení 
kalhot.

WADERS

15

Vysoce odolná 4vrstvá tkanina 
s hi-tech membránou HARD-TEX
Od pasu dolů zesílené
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa 
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barvy: šedá, Camoforest
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení

• 

•
•
• 
• 
• 

•
•
•
•
•
• 
•
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 FINNTRAIL ALEX 1518

I ženy a mladí jezdci mají právo na eleganci, a pohodlnou a suchou jízdu. 
Kalhoty Alex jsou vyvinuté speciálně pro ženy a jezdce menších postav, 
a proto jsou příjemnější na nošení, lehčí a lépe padnou na tělo. Spodní 
část od pasu dolů je vyrobena z odolné a v extrémních podmínkách 
prověřené čtyřvrstvé tkaniny s membránou HARD-TEX s minimem švů 
pro výrazné zvýšení komfortu, odolnosti a trvanlivosti kalhot. Kalhoty 
mají dvě voděodolné kapsy, D-poutka, poutka na sušení, pružné kšandy a 
nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK. V ceně je vodotěsné pouzdro 
na telefon a praktická taška na přenášení a uložení kalhot.

DÁMSKÉ A JUNIORSKÉ ATV KALHOTY

Vysoce odolná 4vrstvá tkanina 
s hi-tech membránou HARD-TEX
Od pasu dolů zesílené
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

3D tvarovaná kolena
Pružné kšandy a nastavitelný opasek 
s kvalitní přezkou YKK
Velká voděodolná náprsní kapsa 
Vnitřní kapsa
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené 4 mm neoprenovými 
ponožkami se zesíleným chodidlem
Barva: červená
V ceně je vodotěsné pouzdro na mobil 
a praktická taška na přenášení a uložení

• 

•
•
• 
• 
• 
•

•
•
•
•

• 
•
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FINNTRAIL RUNNER 1519

Velmi pohodlné brodící kalhoty s vysokým pasem pro volný pohyb 
a maximální komfort. Konstrukce z vysoce odolné čtyřvrstvé tkaniny 
s hi-tech membránou HARD-TEX. Minimum švů na exponované vnitřní 
straně stehen zvyšuje odolnost a životnost kalhot. Kalhoty mají dvě 
vnější kapsy, poutka na sušení a opasek s kvalitní přezkou YKK. Bez šlí 
(lze je dokoupit samostatně).

BRODÍCÍ KALHOTY

Vysoce odolná 4vrstvá tkanina 
s hi-tech membránou HARD-TEX
Vysoký pas
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Pružný nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK
Dvě vnější kapsy
Poutka na sušení
Kalhoty jsou zakončené integrovanými 4 mm 
neoprenovými ponožkami se zesíleným chodidlem
Barva: grafi t

• 

•
•
• 
• 
• 
•
•
•

•
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FINNTRAIL MUDRIDER 5310

Bunda pro jezdce, kteří milují extrémy. Spolehlivé vodotěsné 
manžety na zápěstích zabraňují pronikání vody do rukávů
 - klidně můžete ponořit celou ruku do vody a voda se do rukávu 
nedostane. Bunda je vyrobená z vysoce odolné 4vrstvé tkaniny 
s hi-tech membránou HARD-TEX, použité materiály a technologie 
dávají bundě dlouhodobou voděodolnost, vysokou životnost, 
pevnost a maximální pohodlí. Dvě náprsní kapsy, dvě vnitřní kapsy 
s voděodolnými zipy, poutko na vysílačku na rameni a bezpečnostní 
reflexní prvky 3M. Díky promyšlenému magnetickému zavírání 
krycí légy je hlavní zip dokonale chráněn proti blátu. Kapuci lze 
snadno odepnout nebo složit do límce. Fleecový límeček pro 
příjemné nošení.

BUNDA

Vysoce odolná 4vrstvá tkanina 
s hi-tech membránou HARD-TEX
Vynikající voděodolnost: 20 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Magnetické zavírání krycí légy hlavního 
zipu místo suchého zipu
Vnitřní vodotěsné manžety zabraňují pronikání 
vody do rukávů

Dvě velké náprsní kapsy s voděodolnými zipy
Dvě vnitřní kapsy
Pružný nastavitelný opasek s kvalitní 
přezkou YKK
Bezpečnostní reflexní prvky 3M
Poutko na vysílačku na rameni
Odnímatelná kapuce na zip
D-poutka
Barvy: oranžová, bledá, červená

• 

•
•
• 
• 
 
•

• 
•
•
 
• 
• 
•
•
•



20

FINNTRAIL MUDWAY 2000

BUNDA

Stylová bunda poskytuje spolehlivou ochranu před vodou 
a blátem. Bunda je vyrobená z odolné třívrstvé tkaniny s hi-
tech membránou HARD-TEX. Použité materiály a technologie 
dávají bundě dlouhodobou voděodolnost, vysokou životnost, 
pevnost a maximální pohodlí. Bunda má čtyři prostorné kapsy 
s voděodolnými zipy: dvě náprsní kapsy chráněné speciálními 
klopami a dvě vnitřní kapsy pro osobní věci. Díky jedinečnému 
magnetickému zavírání krycí légy je hlavní zip dokonale 
chráněný proti blátu. Nepromokavou kapuci se stahováním 
na šňůrku můžete složit do límce, aby nebránila používání 
helmy. Nastavitelné vnitřní manžety na zápěstích spolehlivě 
zabraňují pronikání vody do rukávů. Poutko na vysílačku 
na rameni. Bezpečnostní reflexní prvky 3M zvyšují viditelnost 
za tmy. Fleecový límeček pro příjemné nošení.

Odolná třívrstvá tkanina s membránou HARD-TEX
Vynikající voděodolnost: 15 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Nastavitelné manžety na zápěstí zabraňují 
pronikání vody do rukávů
Magnetické zavírání krycí légy hlavního 
zipu místo suchého zipu
Dvě velké náprsní kapsy s voděodolnými zipy

Dvě velké náprsní kapsy s voděodolnými zipy
Dvě vnitřní kapsy
Pružný nastavitelný opasek s kvalitní přezkou YKK
Bezpečnostní reflexní prvky 3M
Poutko na vysílačku na rameni
Odnímatelná kapuce na zip
D-poutka
Barvy: oranžová, bledá, červená

• 
•
•
• 
• 
 
•

•

• 
•
•
• 
• 
•
•
•
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FINNTRAIL SHOOTER 6430

Špičková vícefunkční nepromokavá prodyšná bunda poskytuje 
spolehlivou ochranu proti vodě a bahnu. Odolná třívrstvá vnější 
tkanina s membránou HARD-TEX dělá z této bundy vynikající 
bariéru proti větru a dešti. Použité technologie a vysoce kvalitní 
materiály dávají bundě dlouhodobou voděodolnost, vysokou 
životnost a příjemný komfort. Dvě velké vnější a jedna náprsní 
kapsa, bezpečnostní reflexní prvky 3M, vodě a blátu odolné zipy. 
Vnitřní stahovací manžety spolehlivě brání pronikání vody do 
rukávů. Kapuci se stahováním na šňůrku lze snadno srolovat 
a schovat do límce. 

BUNDA

Odolná třívrstvá tkanina s membránou HARD-TEX
Vynikající voděodolnost: 15 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Nastavitelné vnitřní manžety na zápěstí 
zabraňují pronikání vody do rukávů

Dvě velké náprsní kapsy s voděodolnými zipy
Příjemný fleecový límeček
Vnitřní kapsa
Barvy: zelená Camo, šedá, červená

• 
•
•
• 
• 
 

• 
•
•
•
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FINNTRAIL SPEEDMASTER 
5200

FINNTRAIL STALKER 
5192

Špičkové boty s jedinečným komfortem a vysokou trvanlivostí. 
Maximální ochrana a pohodlí srovnatelné pouze se sportovními 
botami. Boty jsou vyrobené z mimořádně odolných materiálů 
s kevlarovými výztuhami a umělé kůže pro maximální ochranu 
proti roztržení. Pevná podpora kotníků. Vysoce odolná gumová 
podrážka s výbornou adhezí na každém povrchu a vzorkem, který 
se nezanáší blátem. Nejlepší volba pro jezdce ATV a UTV.

Nejlehčí boty značky Finntrail kombinují kreativní design a legen-
dární trvanlivost. Maximální ochrana a pohodlí srovnatelné 
pouze se sportovními botami. Boty jsou vyrobené z robustních 
mimořádně odolných materiálů s kevlarovými výztuhami a umělé 
kůže pro maximální ochranu proti roztržení. Pevná podpora 
kotníků. Vysoce odolná gumová podrážka s výbornou adhezí na 
každém povrchu a vzorkem, který se nezanáší blátem. Nejlepší 
volba pro jezdce ATV a UTV.

BOTY 

KEVLAR KEVLAR

Mimořádně lehké
Poškození odolná tkanina s kevlarem a syntetická kůže
Odolná gumová podrážka
Offroadová podrážka s hrubým vzorkem, 
který se nezanáší blátem
Pevná podpora kotníků
Ochrana špičky a paty
Neoprenové prvky pro tlumení nárazů a větší pohodlí
Odolné nylonové tkaničky
Dostupné velikosti: 6 – 14

• 
•
•
• 

• 
• 
•
• 
• 

Lehké a pohodlné
Poškození odolná tkanina s kevlarem a syntetická kůže
Odolná gumová offroadová podrážka se vzorkem, 
který se nezanáší blátem
Pevná podpora kotníků
Ochrana špičky a paty
Neoprenové prvky pro tlumení nárazů a větší pohodlí
Odolné nylonové tkaničky
Dostupné velikosti: 6 - 14

• 
•
•

• 
• 
• 
•
•  



FINNTRAIL RUNNER 
5221

FINNTRAIL URBAN  
5090

Vysoká spolehlivost a pohodlí plus špičková odolnost proti 
vodě. Praktická gumová podrážka s vynikající adhezí na každém 
povrchu. Vyrobené z robustní textilie Oxford a syntetické kůže. 
Pevná podpora kotníků. Nejlepší volba pro jezdce ATV a UTV.

Lehké boty ve sportovním městském stylu poskytují dokonalé 
pohodlí. Dokonalá kombinace kvality a rozumné ceny - není nutné 
si pořizovat další boty. Vyrobené z vysoce odolného materiálu 
Oxford a syntetické kůže poskytují pevnou podporu kotníkům. 
Odolná gumová podrážka s výbornou adhezí na každém povrchu 
a vzorkem, který se nezanáší blátem. Nejlepší volba pro jezdce 
ATV a UTV.

NEW
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BOTY

Mimořádně lehké
Měkké a pohodlné i pro chození po městě
Tkanina Oxford odolná proti poškození 
a syntetická kůže
Offroadová gumová podrážka s hrubým 
vzorkem, který se nezanáší blátem 
Pevná podpora kotníků
Odolné nylonové tkaničky
Dostupné velikosti: 6 – 14

• 
•
•

• 

• 
• 
•

Tkanina Oxford odolná proti poškození, syntetická kůže
Ochrana špičky a paty
Odolná gumová podrážka
Neoprenové prvky pro tlumení nárazů a větší pohodlí
Pevná podpora kotníků
Odolné nylonové tkaničky
Dostupné velikosti: 6 - 14

• 
•
•
• 
• 
• 
•
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FINNTRAIL SHOOTER 3410

Oblek pro spolehlivou ochranu proti vodě za všech povětrnostních 
podmínek. Bunda i kalhoty jsou vyrobené z odolné třívrstvé tkaniny 
s membránou HARD-TEX, použité materiály a technologie zaručují 
dlouhodobou voděodolnost, vysokou životnost, pevnost a maximální 
pohodlí při nošení. Bunda má tři prostorné kapsy s voděodolnými 
zipy, jednu vnitřní kapsu, nastavitelné vnitřní manžety na zápěstích 
a příjemný fleecový límeček na šňůrku. Hlavní zip je spolehlivě chráněný 
proti blátu. Kapuci lze snadno odepnout nebo složit do límce. Kalhoty 
s vysokým pasem mají anatomický střih, dvě boční kapsy a nastavitelné 
vnitřní manžety.

KOMPLET

Odolná třívrstvá tkanina s membránou HARD-TEX
Vynikající voděodolnost: 15 000 mm
Prodyšnost: 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Nastavitelné vnitřní manžety na zápěstí 
proti pronikání vody
Nastavitelné vnitřní manžety v nohavicích
D-poutka
Celkem šest prostorných kapes
Barvy: zelená Camo, šedá Camo

• 
•
•
• 
•
 
•
•
•
•
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FINNTRAIL PROLIGHT 3502

Oblečení pro všechny, kteří vyžadují maximum pohodlí a spolehlivou 
ochranu před vodou a blátem. Mimořádně lehké a kompaktní oblečení 
PROLIGHT je určené do drsných povětrnostních podmínek. Vyrobené 
z odolné 2,5vrstvé tkaniny s membránou HARD-TEX, poskytuje 
vynikající ochranu proti vodě a větru, a výborně odolává opotřebení 
a poškození. I za velmi špatných povětrnostních podmínek zůstanete 
garantovaně v suchu. Vnitřní těsnící manžety na zápěstích a nohavicích 
spolehlivě zabraňují pronikání vody dovnitř. Bunda má dvě prostorné 
kapsy kryté proti vodě a bahnu a jednu vnitřní kapsu, kalhoty mají dvě 
snadno dosažitelné boční kapsy na stehnech.

KOMPLETNEW

Vysoce odolná 2,5vrstvá nepromokavá tkanina 
s membránou HARD-TEX
Voděodolnost: 10 000 mm
Vysoká prodyšnost 7 000 g/m2 / 24 hod
Svrchní vodoodpudivá úprava Teflon™ DuPont®

Dvě prostorné vodě a blátu odolné kapsy 
a vnitřní kapsa na bundě
Dvě kryté kapsy na kalhotách
Vnitřní manžety na zápěstí zabraňují 
pronikání vody do rukávů 
Nastavitelné vnitřní manžety v nohavicích
D-poutka
Barvy: červená, Camoforest

• 

•
•
• 
•
 
•
•

•
•
•



FINNTRAIL ALL SEASON 6204

FINNTRAIL THERMO 6304

FINNTRAIL SUBZERO 6404

Technologicky vyspělé termoprádlo pro celoroční použití. Vyvinuté pro profesionály jako první 
vrstva pro extrémní podmínky a náročné aktivity skvěle odvádí vlhkost z částí těla s největším 
pocením. Díky anatomickému střihu a příjemnému elastickému materiálu dokonale obepíná tělo, 
mikropolyester v tkanině a absence švů poskytuje maximální komfort a trvanlivost.

Termoprádlo vyvinuté speciálně do velkých mrazů. Odvádí pot a dokonale udržuje tělesné teplo. 
Díky anatomickému střihu a novému pružnému materiálu perfektně obepíná tělo. Ploché švy 
a mikropolyester v tkanině dávají prádlu úžasný komfort a dlouhou trvanlivost.

vrstva v chladném počasí nebo v kombinaci s termoprádlem ALL SEASON nebo THERMO jako druhá 
vrstva při extrémních mrazech. Fleecový materiál dokonale akumuluje tělesné teplo, odvádí pot 
a rychle schne. Díky anatomickému střihu, vysokému límečku a pružnému materiálu výborně sedí na 
těle a skvěle hřeje. Ploché švy a mikropolyester v tkanině poskytují vysoký komfort a dlouhodobou 
trvanlivost. Pro maximální výhřevnost doporučujeme používat v kombinaci s kombinézou Polar 
Thermal Overall.

TERMOPRÁDLO

NEW

NEW

NEW
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FROM: +25� (77°F)
      TO: -25� (-13°F)

FROM: +10� (50°F)
      TO: -25� (-13°F)

FROM: 0� (+32°F)
      TO: -30� (-22°F)

Aktivně neutralizuje zápach
Anatomický střih
Hypoalergenní
Celoroční použití

Anatomický střih
Hypoalergenní materiál
Fleece tkanina s technologií Waffle-knit

Anatomický střih
Hypoalergenní

Pro extrémní podmínky
Bezešvá technologie
Vysoká odolnost
Dostupné velikosti: S-XXL

Pro extrémní podmínky
Bezešvá technologie
Vysoká odolnost

Ploché švy
Dostupné velikosti: XS-XXXL

• 
•
•
•

• 
•
•

• 
•

• 
•
•
•

• 
•
•

• 
•



FINNTRAIL POLAR OVERALL 1490

FINNTRAIL POLAR JACKET 1491

FINNTRAIL MASTER 1502

Fleecová kombinéza bez rukávů je ideální jako vnitřní hřejivá vrstva do velkých mrazů. Ideální volba pro 
studený podzim, zimní čtyřkolkové výpravy a další outdoorové aktivity jako turistika, lov, rybaření, lyžování 
nebo snowboarding. Kombinéza ze špičkového extrémně hřejivého materiálu Polartec® Thermal Pro®, 
jednoho z nejlepších izolátorů vůbec, udržuje teplo o celou třetinu lépe než vlna, a současně účinně odvádí 
pot od těla. Díky pružnosti materiálu a anatomickému střihu poskytuje vysokou volnost pohybu a maximální 
pohodlí. Doporučujeme používat v kombinaci s naším termoprádlem All Season, Thermo nebo Subzero.

Funkční bunda Polar je vyrobena ze špičkového materiálu Polartec® Thermal Pro®, jednoho z nejlepších 
tepelných izolátorů vůbec. Tento materiál hřeje o celou jednu třetinu lépe než vlna, ale navíc efektivně odvádí 
pot od těla. Díky pružnosti materiálu a anatomickému střihu kombinéza poskytuje velkou volnost pohybu 
a tolik pohodlí, jaké jste dosud nikdy nepoznali. Bunda Polar je skvělá volba pro studený podzim a zimní výpravy, 
stejně jako pro spoustu dalších outdoorových aktivit jako turistika, lov, rybaření, lyžování nebo snowboarding. 
Doporučujeme používat v kombinaci s naším termoprádlem All Season, Thermo nebo Subzero.

Termobunda Master je jedna z nejteplejších bund vůbec. Lze ji používat jako střední teplou vrstvu na čtyřkolku 
nebo UTV, nebo ji lze nosit samostatně jako elegantní bundu do města nebo na běžné nošení, můžete jí nosit 
kamkoli chcete. Izolace Thinsulate Ultra dává bundě vynikající tepelný komfort srovnatelný pouze s výplní 
z měkkého husího peří. Svrchní voděodolná úprava poskytuje dostatek ochrany před deštěm a větrem. 
Doporučujeme pod bundu nosit naše termoprádlo All Season, Thermo nebo Subzero.

27

TERMO OBLEČENÍ 

Měkká a příjemná na nošení
Špičkový tepelně izolační 
materiál Polartec® Thermal Pro®

Anatomický střih

Měkká a příjemná na nošení
Výplň Polartec® Thermal Pro®

Anatomický střih

Měkká a příjemná na nošení 
Anatomický střih
Vynikající tepelný komfort

Hypoalergenní
Oboustranný zip
Náprsní kapsa
Pružné manžety v nohavicích

Hypoalergenní materiál
Dvě kapsy na zip
Náprsní kapsa

Výplň Thinsulate Ultra
Velmi lehká

• 
•

•

• 
•
•

• 
•
•

• 
•
•
•

• 
•
•

• 
•
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FINNTRAIL EXTREME MERINO  3203

FINNTRAIL MERINO 3201

FINNTRAIL COOLMAX 3202

FINNTRAIL NEODRY 3200

Nejteplejší termoponožky pro extrémní podmínky. Dvouvrstvé zimní termoponožky jsou vyrobené ze silné 
australské vlny Merino. Vlna Merino poskytuje vynikající pohodlí, přirozené antibakteriální vlastnosti, měkkost 
a hlavně vynikající tepelný komfort bez přehřívání nohou díky přirozené termoregulaci. Vnější zesílená vrstva 
zabraňuje vzniku puchýřů a dává ponožkám vysokou životnost a trvanlivost. X-zóna zajišťuje, že ponožky 
dobře drží na noze a nesklouzávají. Anatomický střih a zcela bezešvá konstrukce špičky nedráždí pokožku 
na prstech a zabraňuje vzniku otlaků.

Dvouvrstvé termoponožky pro turistiku, ATV & UTV a extrémní sporty navržené speciálně pro zimní 
období. Poskytují vynikající tepelný komfort. Vnitřní vrstva z vlny Merino je mimořádně hřejivá a má 
přirozené antibakteriální vlastnosti. Vnější vrstva zabraňuje vzniku puchýřů a dává ponožkám vysokou 
trvanlivost. X-zóna zajišťuje, že ponožky dobře drží na noze a nesklouzávají. Anatomický střih a zcela 
bezešvá konstrukce špičky nedráždí pokožku na prstech a zabraňuje vzniku otlaků.

Dvouvrstvé termoponožky pro turistiku, ATV & UTV a extrémní sporty navržené speciálně pro letní období. 
Vnitřní vrstva Coolmax odvádí pot a dýchá, vnější vrstva zabraňuje vzniku puchýřů a dává ponožkám 
vysokou trvanlivost. X-zóna zajišťuje, že ponožky dobře drží na noze a nesklouzávají. Anatomický střih 
a zcela bezešvá konstrukce špičky nedráždí pokožku na prstech a zabraňuje vzniku otlaků

Neoprenové termoponožky fungují jako druhá vrstva do brodících kalhot nebo gumových bot. Ponožky 
jsou vyrobené ze speciálního neoprenu s měkkou, vodu nepropouštějící strukturou. Fleecová vnitřní 
strana ponožek zajišťuje dostatek tepla a příjemný pocit při nošení, a zároveň zajišťuje, že vaše nohy 
zůstanou v suchu a teple po dlouhou dobu. Nejlepší volba pro špičkový tepelný komfort. Doporučujeme 
nosit v kombinaci s termoponožkami.

• Materiál: 60% Merino vlna; 20% akryl; 15% nylon; 3% elastan; 2% Spandex
• Dostupné velikosti: 7-10 a 11-13

• Materiál: 60% Coolmax; 30% nylon; 5% Spandex; 5% elastanu.
• Dostupné velikosti: 7-10 a 11-13

• Anatomický střih
• Fleecová vnitřní podšívka

• Ploché švy
• Dostupné velikosti: M-XXL

• Materiál: 60% Merino vlna; 20% akryl; 15% nylon; 3% elastan; 2% Spandex
• Dostupné velikosti: 7-10 a 11-13

NEW

TERMOPONOŽKY



FINNTRAIL NEOGUARD 2110

FINNTRAIL ENDURO 2200

FINNTRAIL NEOSENSOR 2400

Rukavice z odolného neoprenu s nepromokavou úpravou. Silikonový potisk na dlaních 
pro větší přilnavost.

Propracované technické rukavice z neoprenu a odolné syntetické kůže, perfektní 
pro ostrou jízdu.

Profesionální  otevřené rukavice z tenkého neoprenu. Velmi pohodlné rukavice mají volné 
špičky palce, ukazováčku a prostředníčku pro lepší cit potřebný při rybaření, lovu atd.

29
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VODOTĚSNÉ BATOHY A VAKY

FINNTRAIL EXPEDITION 40L 
1707

FINNTRAIL PLAYER 20L 1720

FINNTRAIL OUTLANDER 30L 
1706

FINNTRAIL TARGET 20L 
1716

Odolný vodotěsný batoh pro dlouhé expedice. Spolehlivá 
ochrana osobních věcí před vodou a blátem. Odolný 
nepropustný materiál a zatavené švy. Vpředu velká vodotěsná 
kapsa s nepropustným zipem. Spolehlivé anatomické 
popruhy se stahováním. Reflexní loga pro bezpečnou jízdu za 
tmy. Objem 40 litrů.

Odolný vodotěsný vak pro ATV & UTV. Spolehlivá ochrana 
osobních věcí před vodou a blátem. Odolný nepropustný 
materiál a zatavené švy. Spolehlivé stahování a nastavitelný 
ramenní popruh. Objem 20 litrů.

A durable waterproof backpack for ATV & UTV riding. Reliable 
Odolný vodotěsný batoh pro ATV & UTV. Spolehlivá ochrana 
osobních věcí před vodou a blátem. Odolný nepropustný 
materiál a zatavené švy. Kapsa na láhev na vodu. Spolehlivé 
anatomické popruhy se stahováním. Reflexní loga pro 
bezpečnou jízdu za tmy. Objem 30 litrů.

Odolný vodotěsný batoh pro ATV & UTV. Spolehlivá ochrana 
osobních věcí před vodou a blátem. Odolný nepropustný 
materiál a zatavené švy. Spolehlivé anatomické popruhy se 
stahováním. Objem 20 litrů. Barvy: Camo, černá.

1707 1706

FINNTRAIL PLAYER 20L 1720NEW
1716



31

VODOTĚSNÉ DOPLŇKY

FINNTRAIL BIG ROLL 
80L 1712

FINNTRAIL NAVY 1715

FINNTRAIL SPORTSMAN 
1782

FINNTRAIL SMARTPACK 
1724

Vodotěsná cestovní taška pro dlouhé expedice. Spolehlivá 
ochrana osobních věcí před vodou a blátem. Odolný 
nepropustný materiál a zatavené švy. Pevné popruhy. Objem: 
80 litrů. Barvy: Camo, černá.

Vodotěsné pouzdro na mobil zajišťuje spolehlivou ochranu 
telefonu před vodou a blátem. Držák k přichycení na řídítka 
čtyřkolky nebo na volant UTV umožňuje používat pouzdro 
i pro GPS navigaci. Snadné používání dotykového displeje 
díky speciálnímu polyuretanovému materiálu pouzdra.

Vodotěsné pouzdro k připnutí na opasek je ideální na 
čtyřkolku i pro turistiku. Spolehlivá ochrana peněz a osobních 
věcí před vodou a blátem. Tři vnitřní kapsy. Odolná tkanina 
se zatavenými švy. Spolehlivý opasek se stahováním. Nosí se 
vpředu nebo vzadu.

Vodotěsné pouzdro na mobilní 
telefon nebo doklady.
Nepromokavost IPX8 umožňuje 
spolehlivě fotit a natáčet videa 
až do hloubky 5 metrů. Snadné 
používání dotykového displeje 
bez nutnosti vytahovat telefon 
z pouzdra. Pouzdro je opatřeno 
bezpečným utěsněným zavíráním 
a elastickou šňůrkou na krk. 
Snadné otevírání a zavírání. 
Rozměry: délka 19 cm, šířka 12 
cm. Vodotěsné do 5 m. Toto 
pouzdro se dodává ke všem 
kalhotám Finntrail kromě kalhot 
Finntrail Runner 1519.

NEW
80L 171280L 1712

Vodotěsná cestovní taška pro dlouhé expedice. Spolehlivá 

80L 1712



FINNTRAIL FACE MASK 
THERMOBALA 9701

FINNTRAIL BELT 
8100

FINNTRAIL FACE MASK 
TURBOBALA 9702

FINNTRAIL 
SUSPENDERS 8110

Zimní kukla na obličej. Spolehlivě hřeje, chrání obličej před 
mrazem a výborně odvádí pot. Větruvzdorná membrána 
WindStop chrání obličej před účinky větru a udržuje v teple 
i oblast krku a průdušek. Díky anatomickému střihu a měkké-
mu pružnému materiálu kukla dokonale sedí na tváři a krku. 
Maximální pohodlí a vysoká životnost díky příjemnému 
mikropolyesterovému materiálu a absenci švů.

Spolehlivý pružný opasek do kalhot 
nebo k bundám Finntrail. Kvalitní 
plastová spona YKK a loga Finntrail. 
Snadno nastavitelná velikost.

Letní kukla na obličej. Chrání obličej před prachem a výborně 
odvádí pot. Díky anatomickému střihu a měkkému pružnému 
materiálu kukla dokonale sedí na tváři a krku. Maximální pohodlí 
a vysoká životnost díky příjemnému mikropolyesterovému 
materiálu a absenci švů.

Pružné kšandy ke kalhotám Finntrail 
Runner 1519. Kvalitní plastové spony 
YKK a loga Finntrail.

Zimní kukla na obličej. Spolehlivě hřeje, chrání obličej před Letní kukla na obličej. Chrání obličej před prachem a výborně 

NEW NEW

FINNTRAIL 
WATERPROOF HAT 
9710

Nepromokavá čepice s voděodolnou 
membránou HARD-TEX. Čepice je za-
teplená měkkou fleecovou podšívkou, 
která skvěle odvádí pot a přitom 
nedráždí pokožku. Dobře sedí na hlavě 
a poskytuje vynikající ochranu před 
větrem, vlhkým sněhem a deštěm.

9710

NEW

DOPLŇKY 
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JAK VYBRAT VELIKOST KALHOT?

Postavte se s nohama u sebe, změřte si obvod pasu v nejužším místě a obvod boků v nejširším místě. 
Pro měření použijte vždy největší naměřený rozměr a porovnejte jej s tabulkou velikostí. U brodících 
kalhot přidejte k naměřené délce vnitřního švu v rozkroku 2 - 3 cm.
* Změřte krejčovským metrem obvod těla v místě horní části kyčelní kosti, zhruba v úrovni pupíku.

JAK VYBRAT VELIKOST RUKAVIC?

Změřte obvod té ruky, kterou normálně píšete, v nejširším místě (bez palce).
Dále viz tabulka velikostí.

VELIKOST XXS XS S M ML MK L LL LK XL XLK XXL

EU 36 38 40 42 42 44-46 42-44 42-44 46 44-46 48 46

Obvod pasu (cm) 76-86 84-94 89-99 94-104 94-104 107-117 104-114 104-114 114-124 110-120 124-132 117-127

Vnitřní šev (cm) 58-65 64-71 69-76 72-79 78-85 72-79 76-83 81-88 76-83 77-84 78-85 80-87

Velikost bot (EU) 37-40 38-41 40-43 41-44 41-44 41-44 43-46 43-46 43-46 44-47 44-47 44-47

VELIKOST L XL XXL

Obvod dlaně (cm) 16-19 20-22 23-27



JAK VYBRAT VELIKOST BUNDY?

Velikost bund Finntrail volte stejnou jako velikost vašeho normálního oblečení.

JAK VYBRAT VELIKOST BOT?

Položte čtvrtku papíru na podlahu a posaďte se na židli, noha spočívá na papíře. Obkreslete 
obrys nohy a změřte délku nohy od paty po špičku. Dále viz tabulka velikostí. Pokud používáte 
neoprenové nebo dvouvrstvé teplé ponožky, přidejte ještě 5 mm.
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VELIKOST XXS XS S M LX L XXL XXXL

EU 40 42 44-46 48-50 52 54-56 58-60 62

Obvod hrudníku (cm) 81-86 86-91 89-94 94-99 96-101 101-106 106-109 109-114

Obvod pasu (cm) 71-76 76-78 78-81 81-86 86-89 91-94 96-101 106-111

Váha (kg) 54-59 59-64 64-69 69-74 79-84 84-94 94-99 99-109

Výška postavy (cm) 160-170 160-175 165-175 170-180 180-187 185-190 190-195 195-200

VELIKOST (EU) 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Délka (cm) 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5



NAŠE MISE

Oblečení do vody, ve kterém je možné se brodit, je ve světě vyvíjené už celá léta. Původně však bylo určené 
pouze pro rybáře, a tak jezdci na čtyřkolkách neměli jinou možnost, než používat oblečení, které bylo tenkrát 
dostupné. Ale co fungovalo pro rybáře, to tragicky selhávalo v extrémních podmínkách jízdy na čtyřkolkách.

Rybářské kalhoty sice umožňují brodit se vodou a třeba i bahnem, ale nevydrží agresivní podmínky 
offroadové jízdy. Nejsou ušité dostatečně pevně, nejsou z dostatečně odolných materiálů, a proto se 
velmi snadno trhají. Lovecké kalhoty, ačkoli jsou o trochu pevnější, zase omezují svobodu pohybu při jízdě, 
a navíc i ty se roztrhají již po několika použitích. Z těchto nedostatků bylo jasné, že bude zapotřebí vyvinout 
specializované oblečení přímo pro čtyřkolkáře.

Proto byla před více jak 10 lety založena značka Finntrail, a protože jsme opravdoví nadšenci do offroadu, 
ihned jsme pochopili, co jezdci potřebují. Finntrail si stanovil nelehký úkol: podstatně vylepšit rybářské 
oblečení tak, aby vydrželo extrémní požadavky jízdy na čtyřkolkách a UTV. 

Oblečení Finntrail, které najdete v tomto katalogu, je výsledkem mnoha let vývoje a testování v těch 
nejdrsnějších podmínkách. Konstrukce a střihy jsme dovedli k dokonalosti, zavedli jsme používání pouze 
těch nejkvalitnějších materiálů. Díky tomu vám dnes můžeme představit jedinečné, spolehlivé, praktické 
a moderní oblečení, které vydrží i v těch nejdrsnějších podmínkách, jaké si jen dokážete představit, 
a současně poskytne zcela bezkonkurenční pohodlí. Finntrail, to je odolnost, funkčnost a styl - něco, o čem 
si dříve jezdci na ATV mohli nechat jen zdát.

Kombinace zkušeností a dlouholetého vývoje nám umožnily vyvinout v současnosti vůbec nejkvalitnější 
oblečení do bláta a vody pro čtyřkolky a UTV. Naše oblečení neustále testujeme a současně vnímáme 
zpětnou vazbu od našich zákazníků, abychom mohli dále vylepšovat náš výrobní program a vyvíjet nové 
produkty, které dále posouvají možnosti offroadového oblečení. Voděodolné oblečení Finntrail je vyrobené 
tak, aby vám vydrželo spoustu sezón. Nevěříte? Přesvědčte se sami! Hoďte na sebe cokoliv z našeho 
oblečení a vyrazte ven! Profesionální oblečení Finntrail zvládne všechno, co vy a váš stroj. 
To vám garantujeme!
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