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Dvouvrstvý úplet, který má díky své speciální konstrukci
s vysokým obsahem vzduchu mezi polypropylenovými 
plyšovými kličkami, orientovanými k pokožce, výborné 
tepelně izolační vlastnosti. Aisha je ideální zvláště
v zimním období, kdy slouží jako samostatná vrstva nebo 
jako druhá vrstva vrstveného oblékání. Výrobky z tohoto 
materiálu jsou vhodlouhé nohaviceé zejména pro zimní 
sporty, turistiku a běžné nošení. 

Hřejivý jedlouhé nohaviceosložkový elastický úplet 
středlouhé nohaviceí hmotnosti. Prádlo má výborné 
tepelně izolační vlastnosti a díky Ag kationtům dává tělu 
trvalý pocit komfortu a hygieny. Tento úplet může sloužit 
jako samostatná vrstva nebo základ vrstveného oblékání 
a je vhodlouhé nohaviceý v chladlouhé nohaviceějších 
klimatických podmínkách. Je vhodlouhé nohaviceý 
zejména pro aktivní pohyb, ale i pro volný čas. Osvědčil 
se například jako podvlek pod hokejovou výstroj.   

Lehký úplet z čistého jemnovlákenného polypropylenového 
hedvábí s Ag kationty.  Polypropylenová vlákrátké nohavicea 
nepohlcují vlhkost, ale odvádějí ji po svém povrchu
k odpařování přímo do okolního prostředí nebo do další 
savé oděvní vrstvy. Ag kationty navíc zamezují množení 
bakterií , které se vyskytují na lidské kůži. Výrobky
z této pleteniny jsou univerzálně použitelné jako prádlo 
i vrchní ošacení v první vrstvě a doporučují se pro všechny 
druhy sportů. 
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Společnost CALMA TEXTIL s.r.o. vznikla v roce 2008 jako firma zabývající se výrobou 
a prodejem funkčního prádla. Ačkoliv velmi mladá, tak staví na pevných základech v 
podobě bohatých a letitých zkušeností svých zaměstnanců s vývojem, výrobou a prodejem 
funkčních úpletů a funkčního prádla ve Výzkumném ústavu pletařském.

Při výrobě funkčního prádla CALMA klademe důraz především na kvalitu materiálů, šití 
a designu. Také z tohoto důvodu mají veškeré naše materiály i výroba původ v České 
republice. 

Naším hlavním cílem do budoucna je zaměřit se ve spolupráci s profesionály ve svém 
oboru na jedlouhé nohaviceotlivé segmenty využití funkčního prádla. Ať už jde o různá 
sportovní odvětví nebo zájmové  a pracovní činnosti. Již dlouhé nohavicees v našem 
sortimentu najdete speciální edice pro motorkáře a hokejisty. V bez rukávůzké době dále 
připravujeme například edice pro tenis, florbal, sportovní střelce a paintball či edice pro 
rybáře a myslivce. To vše ve spojení s naším mottem “weather can´t stop you“.

Firma CALMA TEXTIL s.r.o. se také zabývá speciální zakázkovou výrobou zákazníkům 
na míru. Jde především o výrobu firemním klientům z různých odvětví podlouhé 
nohaviceikání. Naši technologové jsou na základě svých zkušeností schopni přizpůsobit 
materiály a střihy různorodým požadavkům a pracovním podmínkám. 

Funkční prádlo CALMA může tedy zpříjemnit práci i zábavu a chránit zdraví širokému 
spektru lidí.  
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Lehký úplet z čistého jemnovlákenného polypropylenového hedvábí s Ag kationty.  Polypropylenová 
vlákrátké nohavicea nepohlcují vlhkost, ale odvádějí ji po svém povrchu k odpařování přímo do 
okolního prostředí nebo do další savé oděvní vrstvy. Ag kationty navíc zamezují množení bakterií , 
které se vyskytují na lidské kůži. Výrobky z této pleteniny jsou univerzálně použitelné jako prádlo 
i vrchní ošacení v první vrstvě a doporučují se pro všechny druhy sportů. 

lehký materiál colin vyvinutý ve speciální edici 96 ve spolupráci s 
profesionálním motocyklovým závodníkem jakubem smržem ocení nejen 
motocykloví nadšenci

CLN-010-043-96-u 
nátělník dlouhý rukáv 
stoják
unisex CLN-010-011-m 

nátělník bez rukávů 
pánský
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CLN-010-011-w
nátělník bez rukávů 
dámský

CLN-010-021-u 
skampolo
unisex
 

s

CLN-020-082-96-m 
spodky dlouhé nohavice 
pánský

CLN-020-080-96-w 
spodky dlouhé nohavice 
dámské
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CLN-010-031-u
nátělník krátký rukáv 
unisex

CLN-010-031-ch 
nátělník KR
dětský

CLN-020-042-m 
spodky Krátké nohavice 
pánský

CLN-020-020-w 
kalhotky s nohavičkou 
dámský

CLN-01
nátělník
stoják
unis ex

CLN
kalh
dám



Hřejivý jedlouhé nohaviceosložkový elastický úplet středlouhé nohaviceí hmotnosti. Prádlo má 
výborné tepelně izolační vlastnosti a díky Ag kationtům dává tělu trvalý pocit komfortu a hygieny. 
Tento úplet může sloužit jako samostatná vrstva nebo základ vrstveného oblékání a je vhodlouhé 
nohaviceý v chladlouhé nohaviceějších klimatických podmínkách. Je vhodlouhé nohaviceý 

zejména pro aktivní pohyb, ale i pro volný čas. Osvědčil se například jako podvlek pod hokejovou 

výstroj.   

materiál charl vyvinutý ve speciální edici GOCCE ve spolupráci s 
profesionálním hokejovým brankářem dušanem salfickým ocení nejen 
hokejový hráči.

CAL-010-033-GOCCE-m 
nátělník krátký rukáv 
stoják
pánský

CAL-010-032-GOCCE-m 
nátělník krátký rukáv 
lem
pánský
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CAL-010-033-GOCCE
nátělník krátký rukáv
stoják
pánský

CAL-010-043-GOCCE-m 
nátělník dlouhý rukáv
stoják
pánský

CAL-010-042-GOCCE-m
nátělník dlouhý rukáv
lem
pánský

CAL-010-032-GOCCE-w
nátělník krátký rukáv
dámský

CAL-010-042-GOCCE-w
nátělník dlouhý rukáv
dámský
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CAL-010-032-GOCCE-ch 
nátělník krátký rukáv 
dětský

CAL-010-042-GOCCE-ch 
nátělník dlouhý rukáv 
dětský

CAL-020-041-GOCCE-m 
spodky krátká nohavice 
pánský

CAL-020-041-GOCCE-m
spodky krátká nohavice 
pánský

CAL-020-080-GOCCE-w
legíny dlouhá nohavice 
dámský

CAL-020-070-GOCCE-w
3/4 legíny
dámský



Dvouvrstvý úplet, který má díky své speciální konstrukci
s vysokým obsahem vzduchu mezi polypropylenovými plyšovými kličkami, 
orientovanými k pokožce, výborné tepelně izolační vlastnosti. Aisha je ideální zvláště

v zimním období, kdy slouží jako samostatná vrstva nebo jako druhá vrstva vrstveného oblékání. 
Výrobky z tohoto materiálu jsou vhodlouhé nohaviceé zejména pro zimní sporty, turistiku a 

běžné nošení. 

???

ASA-010-070-w
mikina se zipem
dámský

50% POP
50% bavlna

aisha
ASA-010-070-w
mikina se zipem
dámský

ASA-010-070-m 
mikina se zipem 
pánský

ASA-010-070-ch 
mikina se zipem 
dětský

ASA-010-042-m 
nátělník dlouhý rukáv
pánský

ASA-020-081-m 
spodky dlouhá nohavice 
pánský

ASA-020-080-ch
spodky dlouhá nohavice 
dětský

ASA-090-090-u
bederní pás
unisex

ASA-090-090-u
b d í á

ASA-090-022-u
čelenka přes uši 
unisex

ASA-090-033-ch 
čepice cop
dětský

ASA-090-034-ch 
čepice uzel
dětský

ASA-090-031-u
čepice čtyřdílná
unisex

ASA-090-032-u
čepice přes uši
unisex

ASA-090-040-u
kukla
unisex

ASA-090-040-ch 
kukla dětská
dětský



Důvody spočívají ve využití specifických vlastností polypropylenového vlákrátké nohavicea (POP) – téměř nulové nasákavosti.  

proč oblékat funkční prádlo calma místo klasické bavlny? 

Výrobky CALMA doporučujeme:
· pro aktivní i rekrátký rukáveační sport
· při mírné, středlouhé nohaviceí i vysoké fyzické zátěži
· pro všechna roční období
· v pracovních podmínkách nebo při odpočinku
· pro mladší i starší generace

Shrnutí výhod funkčního prádla CALMA z polypropylenových vláken:
· je vždy suché a zabez rukávůaňuje tak nepříjemnému pocitu vlhkého ošacení na 
pokožce
· chrání tělo před vnější teplotou (v zimě hřeje a v létě chladí)
· zabez rukávůaňuje úniku tělesného tepla
· je lehké a zaručuje volnost pohybu
· má permanentní UV filtr 7
· nezpůsobuje alergické reakce
· je odolné proti oděru, při praní
· je rozměrově a barevně stálé
· snadlouhé nohaviceo se udržuje, nežehlí se
· ekologická výroba
· je vhodlouhé nohaviceé pro alergiky (antibakteriální díky kationtům stříbez rukávůa)

Funkční prádlové výrobky CALMA se vyrábějí jedlouhé nohaviceosložkové, z materiálů 
nesavých (hydrofobních) a dvousložkové kombinací materiálů nesavých a savých 
(hydrofilních).  

Jedlouhé nohaviceosložkové pleteniny COLIN a CHARL z hydrofobních materiálů  tvoří 
na povrchu těla difúzní ,,suchou“ vrstvu oblečení. Jedlouhé nohaviceotlivé  druhy 
pletenin se od sebe odlišují strukturou a vazbou pleteniny. Prádlo z těchto pletenin je 
určeno pro první vrstvu oblečení. Polypropylenová vlákrátké nohavicea pomocí krátké 
nohaviceotového efektu odvádí vlhkost z povrchu těla do ovzduší nebo do dalších vrstev 
oblečení.

Dvousložková (dvouvrstvá, integrovaná) funkční pletenina AISHA je konstruována tak, že 
každá z vlákenných složek převažuje v jedlouhé nohaviceé z vrstev pleteniny. Na rubní 
straně přiléhající k tělu je vždy materiál hydrofobní, na líci pleteniny pak převažuje 
materiál hydrofilní. Rubní strana je  pak difúzní vrstvou, lícní strana  absorpční, schopná 
zadržet  kapalný pot. Difúzní vrstva  pleteniny  pak zabez rukávůaňuje přímému kontaktu 
mokrátký rukávé strany pleteniny s povrchem těla. Vnitřní polypropylenová vrstva může 
být hladká nebo plyšová  klička, která vytváří mezi tělem a  pleteninou vzduchovou vrstvu 
s vysokou termoizolační schopností. Prádlo z integrovaných pletenin je možné  používat 
pro první i  druhou vrstvu oblečení. Polypropylenová vlákrátké nohavicea pomocí krátké 
nohaviceotového  efektu odvádí vlhkost z povrchutěla do další vrstvy, ta shromažďuje 
vlhkost a postupně ji transportuje dále do ovzduší či dalších vrstev oblečení.

tabulka velikostí funkčního prádla
Ženy     
Velikost S M L XL XXL

výška postavy (cm) 168 172 176 180 184
obvod hrudníku (cm) 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120
obvod pasu (cm) 66-70 74-78 82-86 90-94 98-102
obvod sedu (cm) 90-94 98-102 106-110 116-122 128-134
    
Muži     
Velikost S M L XL XXL

výška postavy (cm) 170 175 180 185 190
obvod hrudníku (cm) 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
obvod pasu (cm) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116
obvod sedu (cm) 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128
     
Junioři     
Velikost 120 130 140 150 160

výška postavy (cm) 116-125 126-135 136-145 146-155 156-165
obvod hrudníku (cm) 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85

Velikost   J 1 2

čepice, čelenky, kukly odpovídá velikosti 130-160 S/M L/XL
 obvod hlavy (cm)  48-51 52-55 56-59
Velikost   1 2 3

bederní pás určení  junioři/ženy ženy/muži muži
 obvod pasu (cm)  64-82 83-101 102-120

výška postavy - výška postavy ve zpřímeném postoji
obvod hrudníku - obvod hrudníku přes nejširší místo hrudníku, u žen přes nejvyšší vystouplost prsou
obvod pasu - obvod pasu v nejužším místě
obvod sedu - obvod sedu je největší vystouplost v sedu (nejširší místo boků)
obvod hlavy - nejširší místo přes čelo a týl hlavy

tabulka velikostí velikostí doplňků


