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Již před 100 lety jsme začali vyrábět na Šumavě a již celých 28 let 
pokračujeme v novodobé historii výrobní tradice rodiny Schwarzkopf 
v Sušici. Pod značkou High Point přinášíme na trh to nejkvalitnější 
outdoorové oblečení pro turisitku, vysokohorskou turistiku                
a profesionální vybavení pro sport a pobyt v náročných podmínkách.

RODINNÁ TRADICE 

We started the production in the Sumava Mountains 100 years 
ago, and we have been creating modern manufacturing history of 
the Schwarzkopf family in Susice for 20 years. Under the trade 
mark of High Point we bring on the market the outdoor wear of top 
quality – wear for hiking, alpine tourism and professional outfit  for 
sport and stay in hard conditions.

FAMILY TRADITION 
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SLOVO DESIGNERA
DESIGNER’S WORD

Mgr.art. Ján Jurčišin

Výrobky HIGH POINT jsou vyráběny i vyvíjeny s maximální péčí v naší vlastní dílně      
v Sušici přímo v sídle firmy. Více jak dvacetileté zkušenosti, neustálý dohled               
a dlouholetá praxe našich švadlen jsou zárukou bezkonkurenčního zpracování 
výrobků. Naši výrobu navíc neustále modernizujeme a zavadíme do výroby ty 
nejmodernější technologie, jako jsou laminace, či použití laseru.

Vše vzniká od první myšlenky, přes nákres, tvorbu střihu a vzorování taktéž v Sušici    
v sídle firmy. Vývoj nového modelu zabere i dva roky práce. Všechny naše výrobky 
jsou před uvedením na trh pečlivě testovány našim širokým testovacím týmem 
složeným s celebrit v daném oboru a samozřejmě i námi osobně.

VLASTNÍ VÝVOJ, 
VLASTNÍ DESIGN, 
VLASTNÍ VÝROBA

HIGH POINT products are devoleped and produced with the highest care in our own 
production factory, right in the company headquarters. More then 20 years of 
experience, constant quality control and longterm practice of our dressmakers are 
guaranting the best processing of the product. In addition, we try to enhance our 
production with the most modern technologies such as lamination or laser-cutting.

Development: Everything begins with a first though, thought first drawing, pattern 
constructing and sampling all in the company headquarters in Sušice. Developing new 
model takes even two years of time. Before we také the products to the stores, all of 
them are carefully tested by our team, including the top sportsmen in their activities and 
of course by ourselves. Thank you for being with us and helping us to move constantly 
forward!

OUR DEVELOPMENT, 
OUR DESIGN, 
OUR PRODUCTION

Zikmund Schwarzkopf

Individuálny prístup ku každému návrhu by sa mal odzrkadliť hlavne v momente 
prvého kontaktu zákazníka s modelom High Point. Klient kriticky hodnotí naše dielo, 
vidí kvalitu a precízne spracovanie všetkých detailov. Je to celok zložený z množstva 
procesov a hodín, koncentrovaný v jednom momente. 60 sekúnd kedy myšlienku 
nasledujú emócie.
Priestor medzi touto logickou myšlienkou a emóciou sa dá vysvetliť aj inak. Na mojom 
príklade je fakt, že pracujem ako dizajnér a baví ma to - emócia, na druhej strane je 
skutočnosť, že sa tým živím - logika. Tento fascinujúci svet emócie na jednej strane a 
logiky na druhej, definujem ako svet harmónie, alebo inak jing a jang. 
Harmónia v súčasnej kolekcii je chápaná ako zvýraznenie 2 individuálnych svetov vo 
vzájomne vyváženej kompozícii. Tento základný prvok je najlepšie uchopiteľný na 
našich nových modeloch Radical 3.0 Jacket, Protector 5.0 Jacket, alebo Explosion 4.0 
Lady Jacket. Tieto modely prinášajú do sveta outdoorovej módy nielen vyváženosť, ale 
aj evolúciu preto buďte odvážny v prejavení svojich emócií, lebo s najnovšími 
výrobkami High Point získavate kvalitu a do najmenšieho detailu prepracované 
modely, na ktoré sa môžete spoľahnúť pri každej vašej expedícii. 

An individual approach towards each design should reflect mainly in the first time 
contact with our customers with High Point model. Our clients critically evaluate our 
work and can see the quality and precise manufactory in all details. Altogether 
compound of a multitude processes and hours of work focused to a one single 
moment of a life experience – 60 seconds of thoughts following emotions.
The space between a logical idea and an emotion can be explained in a different way 
as well. In my case, for instance, there is a fact that I am a designer and „god“ I love it – 
EMOTIONS, apart from that the truth that I can make living out of it – LOGIC. This 
fascinated world of emotions on one hand and logic on the other other one. 
I can define all of it only as the world of harmony or for instance, if you like,              
JING JANG. Harmony reflected in our latest collection is to be percieved as two worlds 
in a balanced composition. This basic element is graspable at its best in our new 
models of jackets: Radical 3.0, Protector 5.0 or Explosion 4.0 Lady. These models bring 
to our world of outdoor fashion not only balance but most importantly evolution. 
Therefore be courageous in showing your emotions towards our newest models HIGH 
POINT. You will get the unique quality and to the smallest details sophisticated 
products on which you can count on while being at all of your expeditions.  
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Ekologický přístup a trvale udržitelný rozvoj jako filosofie firmy je dle našeho názoru jediným 
správným přístupem k výrobě jako takové, přestože ve světě pořád ještě není výjimkou přístup 
zcela opačný, nerespektující přirozenou obnovu přírody  a zdrojů a produkující obrovské 
množství často nerecyklovaného odpadu v honbě za co nejvyšším ziskem. I proto je  naše 
výroba výhradně v ČR. Vyrábíme doma na Šumavě v Sušici ve vlastní dílně v příjemném 
prostředí za odpovídající férovou odměnu. Díky české vlastní výrobní dílně máme možnost se 
více přizpůsobit zákazníkům, pokrýt jejich individuální požadavky a hlavně dokonale ohlídat 
kvalitu našeho oblečení.
Materiály, které používáme, nakupujeme výhradně od renomovaných a značkových výrobců, 
kteří při výrobě dbají na příslušné předpisy a normy, používají nezávadné suroviny, barviva       
a jiné. Vybíráme pouze ty nejkvalitnější dodavatele, kteří se pyšní oceněním BLUESIGN.              
Z pestrého sortimentu materiálů se pak dále snažíme vybírat druhy s co nejnižší ekologickou 
zátěží. Na příští sezonu například přicházíme s kolekci letních kalhot a softshellových bund s 
ekologickou povrchovou DWR úpravou, které neobsahuje tolik diskutované a škodlivé 
fluorocarbony a je tedy PFC free. 

EKOLOGIE A PODMÍNKY VÝROBY
ECOLOGY AND PRODUCTION REQUIREMENTS

The ecological approach and sustainable development as a company philosophy is, in our 
opinion, the only right approach to production as such, although there is still no exception in 
the world that is completely the opposite, not respecting the natural regeneration of nature 
and resources and producing huge amounts of often unrecycled waste in pursuit of the highest 
possible profit. That's why our production is exclusively in the Czech Republic. We make our 
home in Šumava in Sušice in our own workshop in a pleasant environment with a faireward. 
Thanks to the Czech own production workshop, we have the ability to adapt more to our 
customers, to meet their individual requirements and, most importantly, to thoroughly 
monitor the quality of our clothing.
We use the materials we use only from reputable and branded manufacturers who use the 
appropriate standards and standards to make sure they use harmless raw materials, dyes, and 
other. We select only top quality suppliers who are proud of the BLUESIGN award. From a 
varied assortment of materials, we then try to select species with the lowest ecological load. 
Next season, for example, we come with a collection of summer trousers and softshell jackets 
with an ecological surface DWR finish that does not contain so many discussed and harmful 
fluorocarbons and is therefore PFC free
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NEPROMOKAVÉ BUNDY A KALHOTY
WATERPROOF JACKETS AND PANTS
PROTECTOR 5.0 JACKET & Radek Jaroš
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Radical 3.0 is a technical waterproof jacket developed together with our 
best climber Radek Jaros. For version 3.0, we chose a brand new laminate 
with higher grammage and durability, and the latest technology and 
manufacturing processes are applied. Perfectly sophisticated 3D hood for 
use with a helmet, an anti-slip belt, an eccentric seamed zipper, elasticity, 
generous ventilation and other attributes make this jacket a perfect 
outdoor outfit designed for extreme conditions where it becomes your 
reliable partner. The ideal choice is for example climbing and trekking in  
the mountains, alpine hiking, cross-country skiing, etc. We recommend 
using it with Protector 5.0 Pants trousers together. 

RADICAL 3.0 JACKET

Radical 3.0 je technická nepromokavá bunda vyvinutá společně s naším 
nejlepším horolezcem Radkem Jarošem. Pro verzi 3.0 jsme zvolili zcela nový 
laminát s vyšší gramáži a odolností a jsou zde aplikovány nejmodernější 
technologie a postupy výroby. Dokonale propracovaná 3D kapuce pro 
použití s přilbou, protisněžný odepínací pás, excentricky všitý hlavní zip, 
elasticita, velkorysé odvětrání a další atributy dělají z této bundy dokonalý 
outdoorový oblek určený i do extrémních podmínek, kde se stane Vaším 
spolehlivým parťákem. Ideální volbou je pak např. lezení a trekking v 
horách, vysokohorská turistika, skialpinismus apod. Doporučujeme používat 
společně s kalhotami Protector 5.0 Pants.

dark blue/red dahlia

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness

Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment SDWR

2 35 000 g/m /24hod

25 000 mm H O2

BlocVent® PRO 3 Layer / třívrstvý 
dvoucestně elastický, two-way stretch

758 g

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

01 ZESÍLENÍ EXPONOVANÝCH PARTII
     Strengthened exposed parts
02 KAPSY PŘÍSTUPNÉ I S BEDERNÍM PÁSEM
     Pockets accessible even with your backpack tightened
03 MOŽNOST ROZEPNUTÍ BUNDY OD SPODU
     Possibility of opening the jacket from below
04 OCHRANA BRADY/ Chin protection against zipper
05 KAPUCE UMOŽŇUJE POUŽITÍ S PŘILBOU
     3D hood for helmet use
06 PODLEPENÉ ŠVY/ Seams taped
07 ODKAPOVÉ LIŠTY/ Withdraw panels
08 JEDNODOTEKOVÉ STAHOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ
     One-touch sleeve regulation
09 VODĚODOLNÉ ZIPY/ Waterproof zippers
10 VĚTRÁNÍ POD PAŽEMI/ Arm pits ventilation
11 DVOUCESTNÁ ELASTICITA/ Two-ways elastic
12 ODEPÍNACÍ SNĚHOVÁ ZÁBRANA
    Removable snow-blocker
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Laminovaný kšilt 
Laminated peak

Nalaminovaný laserem řezaný microfleece
 Laminated laser cut microfleece

 
Perfect anatomical design for the best 
comfort and maximum movement freedom

Kapsa na rukávu 
Sleeve pocket

Anatomicky tvarované lokty
Anatomically shaped elbows

Manžety seřiditelné suchým zipem 
Cuffs adjustable with Velcro

PROTECTOR 5.0 JACKET

3D kapuce, dostatečně velká pro použití s přilbou
3D hood, big enough for use with a helmet 

Dokonalý anatomický střih zaručuje 
komfort a maximální volnost pohybu

Laserem řezaná náprsní kapsa
Laser cut chest pocket

Dvoucestný voděodolný zip 
Two-way waterproof zipLaserem řezané, ergonomicky umístěné kapsy 

přístupné i se zapnutým bederním pásem
Laser cut, ergonomicaly placed pockets, 
easily accessible even with your backpack tighten up.

Materiál se zvýšenou odolností 
na ramenou a zádech
 Material with increased durability 
on shoulders and back



red/red dahlia

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size M)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment SDWR

2 35 000 - 40 000 g/m /24hod

25 000 mm H O2

BlocVent® PRO 3 Layer / třívrstvý 
dvoucestně elastický, two-way stretch

blue/dark blue black

Protector 5.0 je technická nepromokavá bunda vyrobená za použití 
nejmodernějších technologií a postupů. V této již páté generaci 
nejúspěšnějšího modelu z dílny HIGH POINT jsou aplikovány veškeré 
poznatky a vylepšení za uplynulých 8 let vývoje. Ramena a záda jsou 
chráněna odolnějším materiálem pro vyšší trvanlivost. Bunda je vyrobena 
z prověřeného třívrstvého laminátu značky BlocVent Pro japonské výroby, 
který nabízí výjimečné hodnoty prodyšnosti i voděodolnosti. Dokonale 
padnoucí střih a mírná elasticita jsou zárukou maximálního komfortu,        
a Vy se můžete plně soustředit jen na svůj výkon. Protector 5.0 Jacket je 
mimořádně vhodný pro aktivity v obtížných podmínkách, ideální volbou   
je pak např. lezení a trekking v horách, vysokohorská turistika, 
skialpinismus apod. Doporučujeme používat společně s kalhotami 
Protector 5.0 Pants.

Protector 5.0 is a technical waterproof jacket made using modern 
technology and procedures. In this fifth generation of the most successful 
HIGH POINT model, all the knowledge and enhancements over the past    
8 years of development have been applied. The shoulders and the back 
are protected by a more durable material for longer durability. The jacket is 
made of a proven three-layer laminate made by BlocVent Pro, made in 
Japan, which offers exceptional breathability and waterproofness.     
Perfect fit and light elasticity ensure maximum comfort and you can only 
concentrate on your performance. Protector 5.0 Jacket is extremely 
suitable for activities in demanding conditions, the ideal choice is, for 
example, climbing and trekking in the mountains, alpine hiking, cross 
country skiing, etc. We recommend using the jacket with Protector 5.0 
Pants trousers together.

570 g

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

01 ZESÍLENÍ EXPONOVANÝCH PARTII
     Strengthened exposed parts
02 KAPSY PŘÍSTUPNÉ I S BEDERNÍM PÁSEM
     Pockets accessible even with your backpack tightened
03 MOŽNOST ROZEPNUTÍ BUNDY OD SPODU
     Possibility of opening the jacket from below
04 OCHRANA BRADY/ Chin protection against zipper
05 KAPUCE UMOŽŇUJE POUŽITÍ S PŘILBOU
     3D hood for helmet use
06 PODLEPENÉ ŠVY/ Seams taped
07 ODKAPOVÉ LIŠTY/ Withdraw panels
08 JEDNODOTEKOVÉ STAHOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ
     One-touch sleeve regulation
09 VODĚODOLNÉ ZIPY/ Waterproof zippers
10 VĚTRÁNÍ POD PAŽEMI/ Arm pits ventilation
11 DVOUCESTNÁ ELASTICITA/ Two-ways elastic

PROTECTOR 5.0 JACKET



PROTECTOR 5.0 PANTS

Nepromokavé kalhoty s možností rozepnutí v bocích, což umožňuje 
pohodlné převlečení kalhot bez nutnosti sundávání obuvi, či možnost 
odvětrání. Kalhoty jsou vyrobeny z prověřeného třívrstvého laminátu 
značky BlocVent Pro japonské výroby, který nabízí výjimečné hodnoty 
prodyšnosti a voděodolnosti. Pro verzi 5.0 byl zvolen odolnější materiál     
o vyšší gramáži. Dokonale padnoucí střih a mírná elasticita jsou zárukou 
maximálního komfortu, a Vy se můžete plně soustředit jen na svůj výkon. 
Protector 5.0 Pants jsou mimořádně vhodné pro aktivity v obtížných 
podmínkách, ideální volbou je pak např. lezení a trekking v horách, 
vysokohorská turistika, skialpinismus apod. Společně s bundou Protector 
5.0 Jacket vytvoříte dokonalý hardshellový komplet, splňující ta nejvyšší 
kritéria pro dokonalý outdoorový oblek.

black

EXPLOSION 5.0 LADY PANTS

Dámské nepromokavé kalhoty s možností rozepnutí v bocích, což umož-
ňuje pohodlné převlečení kalhot bez nutnosti sundávání obuvi, či možnost 
odvětrání. Kalhoty jsou vyrobeny z prověřeného třívrstvého laminátu 
značky BlocVent Pro japonské výroby, který nabízí výjimečné hodnoty 
prodyšnosti a voděodolnosti. Pro verzi 5.0 byl zvolen odolnější materiál      
o vyšší gramáži. Dokonale padnoucí střih a mírná elasticita jsou zárukou 
maximálního komfortu, a Vy se můžete plně soustředit jen na svůj výkon. 
Explosion 5.0 Lady Pants jsou mimořádně vhodné pro aktivity v obtížných 
podmínkách, ideální volbou je pak např. lezení a trekking v horách, 
vysokohorská turistika, skialpinismus apod. Společně s bundou Explosion 
5.0 Lady Jacket vytvoříte dokonalý hardshellový komplet, splňující ta 
nejvyšší kritéria pro dokonalý outdoorový oblek.

Waterproof trousers with a possibility to open them at sides, allowing for 
comfortable folding of trousers without the need to remove shoes or the 
possibility of ventilation. The pants are made from a proven three-layer 
laminate made by BlocVent Pro made in Japan, offering exceptional 
breathability and water resistance. For version 5.0, a more resilient 
material of higher weight was chosen. A perfectly fitting cut and a slight 
elasticity ensure maximum comfort, and you can only concentrate on 
your performance. Protector 5.0 Pants are especially suited for activities 
in difficult conditions, ideal for climbing and trekking in the mountains, 
alpine hiking, cross-country skiing, etc. Together with the Protector 5.0 
Jacket you create a perfect hardshell set that meets the highest criteria 
for a perfect outdoor outfit.

Ladies waterproof trousers with the possibility of opening in the hips, 
allowing for comfortable changing of trousers without the need to 
remove shoes or the possibility of ventilation. The pants are made from   
a proven three-layer laminate made by BlocVent Pro made in Japan, 
offering exceptional breathability and water resistance. For version 5.0,    
a more resilient material of higher weight was chosen. A perfectly fitting 
cut and a slight elasticity ensure maximum comfort, and you can only 
concentrate on your performance. Explosion 5.0 Lady Pants are especially 
suited for activities in difficult conditions, ideal for climbing and trekking in 
the mountains, alpine hiking, cross-country skiing etc. Together with the 
Explosion 5.0 Lady Jacket, you create a perfect hardshell set that meets 
the highest criteria for a perfect outdoor suit.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment SDWR

2 35 000 g/m /24hod

25 000 mm H O2

BlocVent® PRO 3 Layer / třívrstvý 
dvoucestně elastický, two-way stretch

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment SDWR

2 35 000 g/m /24hod

25 000 mm H O2

BlocVent® PRO 3 Layer / třívrstvý 
dvoucestně elastický, two-way stretch

453 g

dark blue

blackdark blue



             purple/dark blue

EXPLOSION 5.0 LADY JACKET 

Explosion 5.0 Lady Jacket je dámská technická nepromokavá bunda 
vyrobená za použití nejmodernějších technologií a postupů. V této již páté 
generaci jsou aplikovány veškeré poznatky a vylepšení za uplynulých 8 let 
vývoje. Ramena a záda jsou chráněna odolnějším materiálem pro vyšší 
trvanlivost. Bunda je vyrobena z prověřeného třívrstvého laminátu značky 
BlocVent Pro japonské výroby, který nabízí výjimečné hodnoty prodyšnosti 
i voděodolnosti. Dokonale padnoucí střih a mírná elasticita jsou zárukou 
maximálního komfortu, a Vy se můžete plně soustředit jen na svůj výkon. 
Explosion 5.0 Lady Jacket je mimořádně vhodná pro aktivity v obtížných 
podmínkách, ideální volbou je pak např. lezení a trekking v horách, 
vysokohorská turistika, skialpinismus apod. poručujeme používat společně 
s kalhotami Explosion 5.0 Lady Pants.

Explosion 5.0 Lady Jacket is a technical waterproof jacket made using 
modern technology and procedures. In this fifth generation of the most 
successful HIGH POINT model, all the knowledge and enhancements over 
the past 8 years of development have been applied. The shoulders and 
the back are protected by a more durable material for longer durability. 
The jacket is made of a proven three-layer laminate made by BlocVent 
Pro, made in Japan., which offers exceptional breathability and 
waterproofness. Perfect fit and light elasticity ensure maximum comfort 
and you can only concentrate on your performance. Explosion 5.0 Lady 
Jacket is extremely suitable for activities in demanding conditions, the 
ideal choice is, for example, climbing and trekking in the mountains, alpine 
hiking, cross-country skiing, etc. We recommend using the jacket with 
Explosion 5.0 Lady Pants trousers together.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment SDWR

235 000 - 40 000 g/m /24hod

25 000 mm H O2

BlocVent® PRO 3 Layer / třívrstvý 
dvoucestně elastický, two-way stretch

460 g

        red/red dahlia         black

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

01 ZESÍLENÍ EXPONOVANÝCH PARTII
     Strengthened exposed parts
02 KAPSY PŘÍSTUPNÉ I S BEDERNÍM PÁSEM
     Pockets accessible even with your backpack tightened
03 MOŽNOST ROZEPNUTÍ BUNDY OD SPODU
     Possibility of opening the jacket from below
04 OCHRANA BRADY/ Chin protection against zipper
05 KAPUCE UMOŽŇUJE POUŽITÍ S PŘILBOU
     3D hood for helmet use
06 PODLEPENÉ ŠVY/ Seams taped
07 ODKAPOVÉ LIŠTY/ Withdraw panels
08 JEDNODOTEKOVÉ STAHOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ
     One-touch sleeve regulation
09 VODĚODOLNÉ ZIPY/ Waterproof zippers
10 VĚTRÁNÍ POD PAŽEMI/ Arm pits ventilation
11 DVOUCESTNÁ ELASTICITA/ Two-ways elastic



MASTER JACKET 

Excelentní ultralehká nepromokavá bunda vyrobená pro ty kteří chtějí 
ušetřit každý gram, ale přitom hledají plnohodnotnou bundu se všemi 
potřebnými atributy, kterými jsou kapuce pro přilbu, velká náprsní 
měchová kapsa, stahování manžet, velkorysé odvětrání atd. Zcela nově 
vyvinutý ultralehký třívrstvý laminát BlocVent Pro Superlight vyrobený 
v Japonsku toto plní nekompromisně a byl proto jasnou volbou. Pocit, 
který při nošení bundy zažijete, excelentní parametr prodyšnosti již jen 
umocní.

black/blue blue/black

Excellent, ultra-light, waterproof jacket made for these who want to spare 
every gramm possible, however looking for a top jacket with all needed 
features, such as hood integrated with helmet, big chest pocket, tighning, 
big ventilation etc. Brand new ultraligh BlocVent Pro Superlight laminate 
made in Japan is exactly the material we were looking for and was a right 
choice for us. The feeling you get when wearing this jacket is enchanced 
even more by the parameters of it.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 48 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® PRO Super Light 3 Layer (třívrstvý) 

318 g

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

01 ZESÍLENÍ EXPONOVANÝCH PARTII
     Strengthened exposed parts
02 KAPSY PŘÍSTUPNÉ I S BEDERNÍM PÁSEM
     Pockets accessible even with your backpack tightened
03 MOŽNOST ROZEPNUTÍ BUNDY OD SPODU
     Possibility of opening the jacket from below
04 OCHRANA BRADY/ Chin protection against zipper
05 KAPUCE UMOŽŇUJE POUŽITÍ S PŘILBOU
     3D hood for helmet use
06 PODLEPENÉ ŠVY/ Seams taped
07 ODKAPOVÉ LIŠTY/ Withdraw panels
08 JEDNODOTEKOVÉ STAHOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ
     One-touch sleeve regulation
09 VODĚODOLNÉ ZIPY/ Waterproof zippers
10 VĚTRÁNÍ POD PAŽEMI/ Arm pits ventilation
11 SBALITELNOST/ Perfectly packable 
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MANIA 5.0 JACKET

Léty prověřená oblíbená stálice z dílny HIGH POINT otestována stovkami 
zákazníků a mnoha organizacemi. Bunda střihově řešená pro milovníky 
klasického prodlouženého střihu se spoustou kapes a stažením v pase.  
Nyní navíc v novém designu a s novými technickými prvky. Mania 5.0 
Jacket je vyrobená ze špičkového laminátu BlocVent japonské výroby.       
Do bundy lze vepnout vpínací vložku Interior a vytvořit tak celoroční  
funkční komplet. Ideální nepromokavá bunda pro náročnou turistiku            
a treking a všude tam, kde vyžadujete naprostou spolehlivost                     
a nadstandardní vybavenost..

red/black dark khaki/black black

TETON 3.0 PANTS

Oblíbené a tradičně řešené nepromokavé kalhoty vyrobené z nejmoder-
nějšího dvouvrstvého laminátu  BlocVent japonské výroby. Zcela nový 
střih nabízí zvýšený pas, vyztužení namáhaných částí, anatomicky 
tvarovaná kolena, nohavice s elastickým ukončením s možností rozepnutí 
a rozšíření nastaveným klínem. Vnitřní strana kalhot  je chráněna 
perforovanou podšívkou. Výborné parametry nepromokavosti a prodyš-
nosti Vás dokonale ochrání a zajistí maximální komfort při většině 
outdoorových aktivit.

dark khakiblack

Since many years proofed fixed product of HIGH POINT tested by hundreds 
of customers and many organizations. Designed for lovers of classical 
extended shape with lots of pockets and waist drawing. Now in new 
design and with new technical elements. Mania 5.0 is made from the top 
BlocVent laminate of Japanese make. It is possible to put in the Interior 
jacket to make a set functional all over the year. A perfect waterproof 
jacket for intensive tourism and trekking and for all activities demanding 
high reliability and fitting above standard.

Popular trousers treated in a traditional way are made of the most 
modern two-layer BlocVent laminate of Japanese make. The innovated 
shape offers raised waist in the back part, reinforcement of stressed 
parts, anatomically shaped knees, legs with elastic endings and possibility 
of opening  and widening thanks to a gore. The inner part of the trousers 
is protected by a perforated lining. Outstanding parametres of 
waterproofness and breathability will protect you perfectly and offer 
maximal comfort with most outdoor activities.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

606 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

723 g



black

FREE FALL 2.0 PANTS

Atraktivní nepromokavé kalhoty s novým střihem a designem vyrobené 
z nejmodernějšího dvouvrstvého laminátu BlocVent japonské výroby. 
Vysoká prodyšnost materiálu společně s možností odvětrání v bocích 
pomocí zipu zaručí maximální komfort i v náročných podmínkách. Vnitřní 
strana kalhot je chráněna perforovanou podšívkou. Kalhoty jsou vhodné 
pro většinu outdoorových aktivit včetně lyžování a skialpinismu.

black

SUPERIOR 2.0  JACKET

Spolehlivá outdoorová nepromokavá bunda vyrobená ze značkového 
laminátu výjimečných parametrů - BlocVent ( Japonsko). Bunda Vás 
dokonale ochrání před nepříznivým počasím a zásluhou vysoké prodyšnosti 
zajistí výborný komfort během užívání. Moderní design a padnoucí střih       
ji předurčuje pro široké využití. Vynikající bunda především pro turistiku, 
treking, město atd. Tři vnější kapsy s voděodolným zipem, vnitřní kapsa        
s vývodem na sluchátka, kapuce složitelná do límce, odvětrání v podpaží.

greenroyal blue

Attractive waterproof trousers with a new shape and design made    
from the most modern two-layer-laminate of BlocVent, Japanese make.     
The highest breathability of the material with zipper ventilation              
in the hips guarrantees maximal comfort even in hard conditions.         
The inner side of the trousers is protected by perforated lining.             
The trousers are suitable for most outdoor activities including skiing.

Reliable outdoor waterproof jacket made from  a branded laminate of 
outstanding parametres – BlocVent ( Japan). It will perfectly protect you 
from bad weather and thanks to high breathability it will offer you most 
comfort when used. The modern and fitting design makes it perfect for 
wide range of activities. Outstanding jacket especially for hiking, trekking, 
town etc. Three large external pockets with waterproof zippers, interior 
pocket with headphones outlet, hood compoundable into the collar, 
armpit ventilation.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

611 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

685 g



VICTORIA 2.0 LADY JACKET

FANCY 3.0 LADY PANTS

Dámská nepromokavá outdoorová bunda pro široké využití během aktivit 
jak v přírodě, tak ve městě. Bezpečně Vás ochrání v nepříznivém počasí   
a dešti a díky vysoké prodyšnosti zajistí příjemný komfort během nošení. 
Je vybavena všemi důležitými prvky, kterými spolehlivá outdoorová 
bunda musí být vybavena. 

Dámské membránové nepromokavé kalhoty vyrobené z nejmodernějšího 
dvouvrstvého laminátu BlocVent japonské výroby. Nově inovovaný střih 
zaručuje volnost pohybu a komfort při všech outdoorových aktivitách. 
Vnitřní část kotníků je vyztužena odolným materiálem pro zvýšenou 
ochranu proti prošoupání. Vnitřní strana kalhot je chráněna perforovanou 
podšívkou. Výborné parametry nepromokavosti a prodyšnosti Vás 
dokonale ochrání a zajistí maximální komfort během všech outdoorových 
aktivit. Vyrábějí se i v prodloužených délkách.

black

redroyal blue black

Women’s waterproof outdoor jacket for wide range of activities both      
in the country and in town. It will protects you against bad weather     
and rain. Thanks to high breathability it will makes you feel comfortable 
during all your activities. It is provided with all important elements           
a reliable outdoor jacket should has.

Women‘s, membrane, waterpfoof pants made of the most modern 
double-layer laminate BlocVent made in Japan. New inovated desigh 
gives you the most freedom and comfort duting all your outdoor 
activities. Inner side of the ankles is reinforced with very durable material. 
Inner side of the trousers is protected by perforated linning. Excellent 
parameters of waterpfoofness and breathability protects you very well 
during all your outdoor activities. We produce them even in extended 
lenghts.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

400 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size s)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

476 g



REVOL LADY JACKET

Spolehlivá outdoorová nepromokavá bunda vyrobená ze značkového 
laminátu výjimečných parametrů - BlocVent ( Japonsko). Bunda Vás 
dokonale ochrání před nepříznivým počasím a zásluhou vysoké 
prodyšnosti zajistí výborný komfort během užívání. Moderní design          
a padnoucí střih ji předurčuje pro široké využití. Vynikající bunda 
především pro turistiku, trekking, město atd. Dvě vnější kapsy                  
s voděodolným zipem, vnitřní kapsa, integrovaná kapuce stahovatelná   
ve dvou směrech jedním dotykem.

REVOL JACKET

Spolehlivá outdoorová nepromokavá bunda vyrobená ze značkového 
laminátu výjimečných parametrů - BlocVent ( Japonsko). Bunda Vás 
dokonale ochrání před nepříznivým počasím a zásluhou vysoké 
prodyšnosti zajistí výborný komfort během užívání. Moderní design            
a padnoucí střih ji předurčuje pro široké využití. Vynikající bunda 
především pro turistiku, trekking, město atd. Dvě vnější kapsy                  
s voděodolným zipem, vnitřní kapsa, integrovaná kapuce stahovatelná   
ve dvou směrech jedním dotykem.

red/blackdark khaki/black

red/blackgreen

Reliable outdoor waterproof jacket made from branded laminate         
of outstanding parametres – BlocVent (produced in Japan). It will 
perfectly protects you from bad weather and thanks to high 
breathability, it will offers you most comfort when used. Modern       
and fitting design makes   it perfect for wide range of activities. 
Outstanding jacket especially for hiking, trekking, town etc.Two large 
external pockets with waterproof zippers, interior pocket, integrated 
hood with  a possibility to adjust it in two directions with just one hand.

Reliable outdoor waterproof jacket made from branded laminate            
of outstanding parametres – BlocVent (produced in Japan). It will perfectly 
protects you from bad weather and thanks to high breathability, it will 
offers you most comfort when used. Modern and fitting design makes     
it perfect for wide range of activities. Outstanding jacket especially for 
hiking, trekking, town etc.Two large external pockets with waterproof 
zippers, interior pocket, integrated hood with a possibility to adjust          
it in two directions with just one hand.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

410 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

519 g



REVOL LADY PANTS

Dámské nepromokavé kalhoty pro univerzální použití vyrobené                
z ověřeného značkového laminátu BlocVent, který se vyznačuje vysokým 
stupněm nepromokavosti a paropropustnosti. Komfortní provedení v pase 
do gumy se šňůrkou, anatomicky tvarovaná kolena, kvalitní síťovaná 
podšívka vyrobená v Itálii. Ideální kalhoty pro vycházky a lehkou turistiku.

REVOL PANTS

black

black

Women´s waterproof trousers for universal use made from proven 
BlocVent branded laminate, which features a high degree of 
waterproofness and vapor permeability. Comfortable elastic waistband 
design, anatomically shaped knees, high-quality mesh lining made in 
Italy. Ideal trousers for walking and light hiking.

Waterproof trousers for universal use made from proven BlocVent 
branded laminate, which features a high degree of waterproofness and 
vapor permeability. Comfortable elastic waistband design, anatomically 
shaped knees, high-quality mesh lining made in Italy. Ideal trousers for 
walking and light hiking.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

Nepromokavé kalhoty pro univerzální použití vyrobené z ověřeného 
značkového laminátu BlocVent, který se vyznačuje vysokým stupněm 
nepromokavosti a paropropustnosti. Komfortní provedení v pase do gumy 
se šňůrkou, anatomicky tvarovaná kolena, kvalitní síťovaná podšívka 
vyrobená v Itálii. Ideální kalhoty pro vycházky a lehkou turistiku.

299 g

240 g



náhľad

CORAL LADY PANTS

Nový model dámských nepromokavých kalhot, vyrobených z nejmoder-
nějšího dvouvrstvého laminátu BlocVent japonské výroby. Střih kalhot 
nabízí zvýšený pas v zadní části, vyztužení namáhaných částí, anatomicky 
tvarovaná kolena, nohavice s elastickým ukončením i s možností 
rozepnutí a rozšíření nastaveným klínem. Vnitřní strana kalhot je chráněna 
perforovanou podšívkou. Výborné parametry nepromokavosti a prodyš-
nosti Vás dokonale ochrání a zajistí maximální komfort při většině 
outdoorových aktivit.

redblack

Revol Lady JACKET / Revol JACKET

New model of women’s waterproof pants, made of the most modern 
BlocVent laminate made in Japan. The design of the pants offers 
enhanced waist on the back, enforced parts, anatomically shaped knees, 
legs with step cord, possibility to open and elastic ending. Inner side       
of the trousers is protected by web lining. Outstanding parameters         
of waterproof and breathability will protect you perfectly and guarantee 
maximum comfort during most outdoor activities.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size M)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 25 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer

365 g



ROAD RUNNER 3.0 JACKET

ROAD RUNNER 3.0 PANTS

Excelentní materiál, ze kterého je tato bunda vyrobena, v sobě spojuje 
všechny důležité vlastnosti - lehkost, skladnost, vysoký vodní sloupec     
a prodyšnost. Výsledkem je ultralehký fenomén - bunda, která se vejde 
všude, „nic“ neváží a na rozdíl od obyčejné větrovky Vás bezpečně 
ochrání proti promoknutí a větru. Bunda je opatřena reflexními prvky    
pro Vaši bezpečnost. Přesto, že vše je podřízeno hmotnosti a objemu,   
má Road Runner 3.0 všechny atributy skvěle vybavené bundy, jako 
integrovanou kapuci, nastavitelné manžety, reflexní prvky. Spolu 
s kalhotami Road Runner 3.0 Pants tvoří ultralehký komplet, vážící 
pouhých 300g.

Nepromokavé kalhoty, které tvoří v kombinaci s Road Runner 3.0 Jacket 
spolehlivý, mimořádně lehký komplet vážící neuvěřitelných 300 g. 
Spolehlivě Vás ochrání před deštěm a větrem. V dolní části nohavic jsou 
kvalitní reflexní prvky. Nově zapracovaný krokový klín přináší mnohem 
vyšší komfort při pohybu. Jsou vhodné jako záložní oblečení na většinu 
outdoorových aktivit.

black

black

blue

Excellent material, which is this jacket made of, combine all the important 
characteristics – lightness, easily packable, high waterproofness and 
breathability. The result is ultralight phenomena – jacket which you can 
put almost everywhere, weight „nothing“ and unless any other casual 
jacket, it protects you perfectly from water and wind. The jacket is 
equipped with reflective pieces for your safety. Although everything is 
aimed to be lightweight, Road Runner 3.0 has all the attributes of the 
fully equipped jacket, like an integrated hood, regulative cuffs, reflective 
additions. With the Road Runner 3.0 Pants, it makes ultralight 300g 
complete.

Waterproof pants, which combinated with Road Runner 3.0 Jacket makes 
reliable very light 300g complet. It protects you perfectly against wind 
and rain. At the lower part of the legs are quality reflective pieces. Newly 
designed step gore gives your movement even more freedom. It is 
mostly suitable as a backup clothing for most of your outdoor activities.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 30 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® Super Light 2,5L

180 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 30 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® Super Light 2,5L

120 g



black

ROAD RUNNER 3.0 LADY JACKET

ROAD RUNNER 3.0 LADY PANTS

Nepromokavé kalhoty, které tvoří v kombinaci s Road Runner 3.0 Lady 
Jacket spolehlivý mimořádně lehký komplet, vážící neuvěřitelných 245 g. 
Spolehlivě Vás ochrání před deštěm a větrem. V dolní části nohavic jsou 
kvalitní reflexní prvky. Jsou vhodné  jako záložní oblečení a většinu 
outdoorových aktivit.

black

blue

Excelentní materiál, ze kterého je tato bunda vyrobena v sobě spojuje 
všechny důležité vlastnosti - lehkost, skladnost, vysoký vodní sloupec     
a prodyšnost. Výsledkem je ultralehký fenomén - bunda, která se vejde 
všude, „nic“ neváží a na rozdíl od obyčejné větrovky Vás bezpečně 
ochrání proti promoknutí a větru. Bunda je opatřena reflexními prvky    
pro Vaši bezpečnost. Přesto, že vše je podřízeno hmotnosti a objemu,    
má Road Runner 3.0 všechny atributy skvěle vybavené bundy, jako 
integrovanou kapuci, nastavitelné manžety, reflexní prvky. Spolu 
s kalhotami Road Runner 3.0 Lady Pants tvoří ultralehký komplet,      
vážící pouhých 245 g.

Waterproof pants, which combinated with Road Runner 3.0 Lady Jacket 
makes reliable very light complet. It protects you perfectly against wind 
and rain. At the lower part of the legs are quality reflective pieces. 
Newly designed step gore gives your movement even more freedom.    
It is mostly suitable as a backup clothing for most of your outdoor 
activities.

Excellent material, which is this jacket made of, combine all the important 
characteristics – lightness, easily packable, high waterproofness            
and breathability. The result is ultraligh phenomene – jacket which you can 
put almost everywhere, weight „nothing“ and unless any other casual 
jacket, it protects you perfectly against water and wind. The jacket          
is equipped with reflective pieces for your safety. Altought everything     
is aimed to be lightweight, Road Runner 3.0 has all the atributtes of fully 
equipped jacket, like integrated hood, regulative cuffs, reflective additions. 
With the Road Runner 3.0 Pants, it makes ultralight 245 g complet.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 30 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® Super Light 2,5L

135 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost
Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 30 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

BlocVent® Super Light 2,5L

110 g



BUNDY PROTI VĚTRU
WINDPROOF JACKETS

www.highpoint.czGRAVEN 2.0 WOOL JACKET 



GRAVEN 2.0 WOOL JACKET 

Elegantní hřejivá a vysoce funkční bunda s možností využití jako druhá   
či třetí vrstva, vyrobená z nejnovějšího materiálu Tecnowool renomova-
ného italského výrobce Pontetorto. Funkčnost bundy zajišťuje kombinace 
tří materiálů - příjemný a hřejivý mikrofleece na vnitřní straně, stylová 
vlněná příze na vnější straně a větruodolná membrána No Wind. Bunda 
poskytuje dokonalou ochranu před větrem a výborné termoizolační 
vlastnosti. Standardní výbavou jsou dvě praktické spodní kapsy a jedna 
záložní kapsa.

forest green

Elegant, warm and highly functional jacket with an use as a second or 
third layer, made of the newest material by branded Italian Pontetorto 
company. The functionality is assured by combinations of three 
materials – pleasant and warm microfleece on the inner side, stylish, 
wooly yarn on the outer side and windproof No Wind membrane.     
The jacket provides perfect protection against wind and very good 
insulating characteristics. Standart equipment is two handy pockets     
at the bottom and one chest zipper pocket.

Materiál
Material Tecnowool 328g/m²

Složení
Composition

Vlna/  39%, Wool 
Polyester 37%, 
Polyamid/  %Polyamide 14
Polyurethan/  1 %Polyurethane 0

NoWind membrána
No Wind membrane 100% Polyurethan

701 g

forest green

Elegantní hřejivá a vysoce funkční bunda s možností využití jako druhá   
či třetí vrstva, vyrobená z nejnovějšího materiálu Tecnowool renomova-
ného italského výrobce Pontetorto. Funkčnost bundy zajišťuje kombinace 
tří materiálů - příjemný a hřejivý mikrofleece na vnitřní straně, stylová 
vlněná příze na vnější straně a větruodolná membrána No Wind. Bunda 
poskytuje dokonalou ochranu před větrem a výborné termoizolační 
vlastnosti. Standardní výbavou jsou dvě praktické spodní kapsy.

Elegant, warm and highly functional jacket with an use as a second or 
third layer, made of the newest material by branded Italian Pontetorto 
company. The functionality is assured by combinations of three materials 
– pleasant and warm microfleece on the inner side, stylish, wooly yarn 
on the outer side and windproof No Wind membrane.The jacket provides 
perfect protection against wind and very good insulating characteristics. 
Standart equipment is two handy pockets at the bottom.

GRAVEN 2.0 WOOL LADY JACKET

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Materiál
Material Tecnowool 328g/m²

Složení
Composition

Vlna/  39%, Wool 
Polyester 37%, 
Polyamid/  %Polyamide 14
Polyurethan/  1 %Polyurethane 0

NoWind membrána
No Wind membrane 100% Polyurethan

512 gHmotnost/Weight 
(vel./size S)



MAGIC ROCK 4.0 JACKET

Technická, fleecová bunda s větruodolnou membránou NoWind od italské 
firmy Pontetorto. Ramena jsou vyztužena značkovým materiálem od 
španělské firmy IBQ s příměsí Kevlaru. Dvě spodní a jedna náprsní kapsa. 
Skvěle vypadající, větruodolná bunda vhodná na veškeré outdoorové 
aktivity, či běžné nošení.

Technical fleece jacket with the windproof NoWind membrane, made     
by Italian company Pontetorto. Shoulders are reinforced with branded 
Spanish material IBQ, with Kevlar addition. Two lower and one chest 
pocket. Awesome looking, a windproof jacket made for all your outdoor 
activities or casual use.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

NoWind 150 

570 g

Vyztužení
Reinforcement Strongflex® IBQ 

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC
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A special softshell jacket with a hood from a comfortable elastic material. 
The double woven softshell of high quality guarantees sufficient wind-
resistance as well as excellent breathability. The outstanding qualities    
of this softshell will be appreciated by every user who wants the wear  
to be free in movement, highly breathable and resistant. We recommend   
it for outdoor, physically more demanding activities in mild climatic 
conditions or as a smart softshell jacket for town. Ecological and 
harmless surface treatment DWR without PFC (do NOT contain 
fluorocarbon). 

DRIFT 2.0 HOODY JACKET

DRIFT 2.0 LADY HOODY JACKET

Víceúčelová softshellová bunda s kapucí z příjemného elastického 
materiálu. Velmi kvalitní dvojitě tkaný softshell zajišťuje dostatečnou 
větruodolnost při zachování výborné prodyšnosti. Výjimečnost tohoto 
softshellu ocení každý uživatel, který pro svou činnost vyžaduje od 
oděvu volnost pohybu, vysokou prodyšnost a odolnost materiálu. 
Doporučujeme pro outdoorové, fyzicky náročnější aktivity v mírnějších 
klimatických podmínkách či jako praktickou softshellovou bundu pro 
každodenní použití. Ekologicky a zdravotně nezávadná povrchová 
vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC (neobsahuje fluorocarbon).

petrol/carbon

carbon/red

red/carbon

petrol/carbon

Víceúčelová softshellová bunda s kapucí z příjemného elastického 
materiálu. Velmi kvalitní dvojitě tkaný softshell zajišťuje dostatečnou 
větruodolnost při zachování výborné prodyšnosti. Výjimečnost tohoto 
softshellu ocení každý uživatel, který pro svou činnost vyžaduje od 
oděvu volnost pohybu, vysokou prodyšnost a odolnost materiálu. 
Doporučujeme pro outdoorové, fyzicky náročnější aktivity v mírnějších 
klimatických podmínkách či jako praktickou softshellovou bundu pro 
každodenní použití. Ekologicky a zdravotně nezávadná povrchová 
vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC (neobsahuje fluorocarbon).

A special softshell jacket with a hood from a comfortable elastic material. 
The double woven softshell of high quality guarantees sufficient wind-
resistance as well as excellent breathability. The outstanding qualities of 
this softshell will be appreciated by every user who wants the wear to be 
free in movement, highly breathable and resistant. We recommend it for 
outdoor, physically more demanding activities in mild climatic conditions 
or as a smart softshell jacket for town. Ecological and harmless surface 
treatment DWR without PFC (do NOT contain fluorocarbon). 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

AirVent Shell

470 g

Složení
Composition

Nylon 90%
PU stretch 10%

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

AirVent Shell

368 g

Složení
Composition

Nylon 90%
PU stretch 10%



EXCELLENT PANTS

Pohodlné softshellové kalhoty z příjemného elastického materiálu. Velmi 
kvalitní dvojitě tkaný softshell zajišťuje dostatečnou větruodolnost při 
zachování výborné prodyšnosti. Výjimečnost tohoto softshellu ocení 
každý uživatel, který pro svou činnost vyžaduje od oděvu volnost 
pohybu, vysokou prodyšnost a odolnost materiálu. Ekologicky a zdravo-
tně nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava  bez přítomnosti PFC 
(neobsahuje fluorocarbon).

EXCELLENT LADY PANTS

carbon petrol

detail - laminovaná 
kapsa na stehně
detail - laminated thights
pockets

carbon red

Pohodlné softshellové kalhoty z příjemného elastického materiálu. Velmi 
kvalitní dvojitě tkaný softshell zajišťuje dostatečnou větruodolnost při 
zachování výborné prodyšnosti. Výjimečnost tohoto softshellu ocení 
každý uživatel, který pro svou činnost vyžaduje od oděvu volnost 
pohybu, vysokou prodyšnost a odolnost materiálu. Ekologicky a zdravo-
tně nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava  bez přítomnosti PFC 
(neobsahuje fluorocarbon).

Pleasant, softshell trousers, made of soft, elastic material. High quality, 
double woven softshell guarantees enough wind protection, keeping its 
outstanding breathability. The exceptionality of this softshell is going to 
find its use among users who search for movement freedom, high 
breathability and endurance of the materiál. Ecological and harmless 
surface treatment DWR without PFC (do NOT contain fluorocarbon).

Pleasant, softshell trousers, made of soft, elastic material. High quality, 
double woven softshell guarantees enough wind protection, keeping its 
outstanding breathability. The exceptionality of this softshell is going to 
find its use among users who search for movement freedom, high 
breathability and endurance of the materiál. Ecological and harmless 
surface treatment DWR without PFC (do NOT contain fluorocarbon).

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

AirVent Shell

408 g

Složení
Composition

Nylon 90%
PU stretch 10%

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

AirVent Shell

310 g

Složení
Composition

Nylon 90%
PU stretch 10%

detail - laminovaná 
kapsa na stehně
detail - laminated thights
pockets



STRATOS JACKET

Membránová softshellová bunda nové generace vyrobena z tkaného 
třívrstvého materiálu Mechanical Softshell BlocVent® s termoizolační 
microfleece podšívkou. Bunda nabízí vysoký parametr prodyšnosti 
35 000 g/m²/24hod a díky membráně BlocVent dostatečný vodní  
sloupec 20 000mm H₂O (nemá podlepené švy). Excentricky všitý hlavní 
zip, bezpečnostní kapsa na prsou a odvětrávání v bocích výrazně zvyšují 
ergonomii a komfort. Stratos Jacket je určena pro využití v chladném 
prostředí, náročných aktivitách a je ideální alternativou ke klasickým 
zatepleným bundám.

blue blackred

EMBRACE 2.0 JACKET

Softshellová bunda pro náročné. Přiléhavý střih, výjimečná čtyřcestná 
elasticita a odolný polyamidový tkaný materiál od předního tvůrce 
materiálů pro outdoor, švýcarské firmy Schoeller®. To vše předurčuje 
Embrace pro dobrodružný a aktivní životní styl. Má vlastnosti, které při 
extrémních výkonech vždy potřebujete. Vysokou elasticitu pro volný 
pohyb, mimořádnou odolnost proti opotřebení a vynikající větruodolnost. 
Ideální bunda pro sportovní lezení, MTB v chladnějších podmínkách, 
běžky či lezení v ledu.

red/blackblack

New generation membrane softshell jacket made from woven three 
layered fabric Mechanical Softshell BlocVent® with thermally insulating 
lining. It offers high level of permeability 35 000 g/m²/24 hours and 
thanks to Blocvent membrane presents itself with more than sufficient 
water resistance of 20 000mm H₂0. Ergonomy and comfort is 
considerably increased by main zipper eccentrically sewn in, safety 
pocket on breast piece and breathable vents incorporated in side parts     
of the jacket. It is produced in three color combinations with possibility  
of a version with integrated hood as well. Stratos Jacket is design for use 
in cold environment, physically demanding activities and is a fitting 
alternative to classically thermally insulated jackets.

This softshell jacket is something special  among the other softshell 
jackets. A closefitting design, perfect elasticity   and a resistant polyamide 
woven material from a top outdoor material maker, the Swiss firm 
Schoeller®  - all that makes Embrace jacket suitable for  adventurous   
and active lifestyle. It possesses qualities you always need for extreme 
acti -vities – high elasticity for free movement, outstanding resistance 
against wear and tear and outstanding wind-resistance.

3Layer BlocVent® Shell

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Schoeller WB 400 – 3XDRY®

541 g

Složení
Composition  74%PAD, 18%PU, 8% EL

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Nepromokavost 
Waterproofness
Paropropustnost

Breathability

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

2 35 000 g/m /24hod

20 000 mm H O2

651 g

VYROBENO V  ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC
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FLOW 2.0 JACKET

Hybridní bunda s promyšlenou důmyslnou kombinací materiál . ů
Větruvzdorná a zateplená část značkovou izolací Climashield v přední 
části je doplněna na bocích, rukávech a zádech  prověřeným italským 
materiálem Tecnostretch, zaručujícím dokonalou elasticitu a hřejivost. 
Tecnostretch má navíc na povrchu keramický print, který zvyšuje 
odolnost materiálu proti opotřebení. Ideální bunda pro všechny aktivity, 
kde oceníte tepelný komfort a maximální svobodu pohybu.

blackpetrol/black

FLOW 2.0 LADY JACKET

black

Hybridní bunda s promyšlenou důmyslnou kombinací materiál . ů
Větruvzdorná a zateplená část značkovou izolací Climashield v přední 
části je doplněna na bocích, rukávech a zádech prověřeným italským 
materiálem Tecnostretch, zaručujícím dokonalou elasticitu a hřejivost. 
Tecnostretch má navíc na povrchu keramický print, který zvyšuje 
odolnost materiálu proti opotřebení. Ideální bunda pro všechny aktivity, 
kde oceníte tepelný komfort a maximální svobodu pohybu.

A hybrid jacket with a tricky combination. The wind-resistant and 
branded insulation of Climashield thermally insulating part in the front, 
sleeves and back with the proved Italian material of Tecnostretch offering 
perfect elasticity and warmth. Tecnostretch has, in addition, a „ceramic 
print surface treatment“, which increases the durability even more.         
A perfect jacket for all activities demanding warm comfort and free 
movement.

A hybrid jacket with a tricky combination. The wind-resistant and 
branded insulation of Climashield thermally insulating part in the front, 
sleeves and back with the proved Italian material of Tecnostretch 
offering perfect elasticity and warmth. Tecnostretch has, in addition,       
a „ceramic print surface treatment“, which increases the durability even 
more A perfect jacket for all activities demanding warm comfort and free 
movement.

Tecnostretch - 100% Polyester 
2 s keramickým printem 220g/m

2with ceramic surface printing 220g/m  
Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

2Climashield Apex 67g/m

375 g

Vlákno
Insulation

Tecnostretch - 100% Polyester 
2 s keramickým printem 220g/m

2with ceramic surface printing 220g/m  
Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

2Climashield Apex 67g/m

274 g

Vlákno
Insulation

VYROBENO V  ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



BARIER 2.0 LADY JACKET

BARIER 2.0 JACKET

black/petrol

black/petrol

Propracovaná teplá dámská sportovní bunda zateplená značkovou izolací 
Climashield. Rukáv je zakončen elastickou manžetou s okem pro palec. 
Bunda je vybavena dvěma vnějšími kapsami a jednou vnitřní kapsou       
s vývodem na sluchátka. Stahování kapuce praktickým systémem 2D 
one- touch (2D jediným dotekem).

Propracovaná teplá sportovní bunda zateplená značkovou izolací 
Climashield. Rukáv je zakončen elastickou manžetou s okem pro palec. 
Bunda je vybavena třemi vnějšimi kapsami a jednou vnitřní kapsou         
s vývodem na sluchátka. Stahování kapuce praktickým systémem         
2D one- touch (2D jediným dotekem).

petrol/black

petrol/black

Sophisticated, warm, women’s sporty jacket made of quality Japanese 
material. The jacket is insulated by branded Climashield Apex.    
The sleeve is ended with elastic cuff with a thumb hole. Jacket has three 
main pockets and one inner pocket with headphones entry.              
Hood regulation with a practical "2D one-touch“ (2D with one touch).

Sophisticated, warm, sporty jacket made of quality Japanese material. 
The jacket is isolated by branded Climashiled Apex. The sleeve is ended 
with elastic cuff with a thumb hole. Jacket has three main pockets      
and one inner pocket with headphones entry. Hoody tightening with             
a practical  "2D one-touch" (2D with one touch).

100% Polyester WR Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

2Climashield Apex 133 g/m

569 g

Izolace tělo
Insulation - body

Izolace rukávy
Insulation sleeves

®CLIMASHIELD  Apex 267 g/m

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

2Climashield Apex 133 g/m

483 g

Izolace tělo
Insulation - body

Izolace rukávy
Insulation sleeves

®CLIMASHIELD  Apex 267 g/m

100% Polyester WR 



SKYWOOL SWEATER

MIKINY, SVETRY A FLEECEOblékáme  
Horskou službu

HOODIES, SWEATERS
AND FLEECE

WE SUPPLY 
MOUNTAIN RESCUE

www.highpoint.cz
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SKYWOOL 4.0 SWEATER

Tento svetr vyrobený ze značkového materiálu Tecnowool od italské 
firmy Pontetorto přináší do světa technických oděvů jedinečnou 
přirozenou eleganci a hřejivou funkčnost. Polyester na vnitřní straně        
je zárukou výborného odvodu vlhkosti a vlna na vnější straně zajistí 
přirozený vzhled a odvod par do vnějšího prostředí. Zahřejte se nejen    
při sportu a turistice tímto nepřehlédnutelným svetrem. Materiál je navíc 
zcela ekologický a 100% recyklovatelný.

red

This sweater made from the branded material of Tecnowool by the Italian 
Pontetorto company brings unique elegance and warming utility into the 
world of technical wear. Polyester inside guarantees outstanding 
moisture outlet and wool outside provides natural look and vapor outlet. 
Warm up with this remarkable sweater not only when doing sport or 
hiking. More to add, the material is completely environmentally friendly 
and 100% recyclable.

2Tecnowool 333g/m
48% Polyester 
37% Vlna, Wool 
15% Polyamid, Polyamide 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

570 g

grey

fall green



SKYWOOL 3.0 LADY SWEATER

Tento svetr vyrobený ze značkového materiálu Tecnowool od italské 
firmy Pontetorto přináší do světa technických oděvů jedinečnou 
přirozenou eleganci a hřejivou funkčnost. Polyester na vnitřní straně       
je zárukou výborného odvodu vlhkosti a vlna na vnější straně zajistí 
přirozený vzhled a odvod par do vnějšího prostředí. Zahřejte se nejen při 
sportu a turistice tímto nepřehlédnutelným svetrem. 

red/grey

This sweater made from the branded material Tecnowool by the Italian 
Pontetorto company brings unique elegance and warming utility into    
the world of technical wear. Polyester inside guarantees outstanding 
moisture outlet and wool outside provides natural look and vapor outlet. 
Warm up with this remarkable sweater not only when doing sport or 
hiking.

2Tecnowool 333g/m
48% Polyester 
37% Vlna, Wool 
15% Polyamid, Polyamide 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size s)

405 g

grey



WOOLCAN 4.0 HOODY

Tato mikina přináší do světa technických oděvů přirozenou eleganci          
a hřejivou funkčnost. Je vyrobena ze značkového materiálu Tecnowool      
v kombinaci s materiálem Tecnostretch opatřeným navíc speciálním 
keramickým printem , který zvyšuje odolnost. Výrobcem obou materiálů 
je renomovaná italská firma Pontetorto. Mikina v sobě spojuje osvědčený 
trendový styl s vynikající funkčností použitých materiálů. Polyester na 
vnitřní straně je zárukou výborného odvodu vlhkosti a vlna na vnější 
straně zajistí přirozený vzhled a odvod par do vnějšího prostředí.   
Zahřejte se nejen při sportu a turistice s touto nepřehlédnutelnou mikinou.

grey/red grey

2Tecnowool 333g/m
48% Polyester 
37% Vlna, Wool 
15% Polyamid, Polyamide 

Materiál I.
Material I.

Hmotnost/Weight 
(vel./size L) 625 g

Materiál II.
Material II.

Tecnostretch - 100% Polyester 
2 s keramickým printem 220g/m

2with ceramic surface printing 220g/m  

Sweatshirt made from branded Tecnowool material in combination with 
Tecnostretch from the Italian firm of Pontetorto brings natural elegance 
and warming functionality into the world of technical wear.                  
The sweatshirt combines well-tried trend style with the outstanding 
functionality of used materials. Polyester inside guaranties perfect 
moisture outlet and wool outside provides natural look and vapor outlet 
to outside. Warm up with this remarkable sweatshirt not only when doing 
sport and hiking.

grey/fall green

WOOLCAN 4.0 HOODY



WOOLION MERINO SWEATSHIRT 

Tecnowool Merino 
67% Polyester
26% Merino wool
7% elastan 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L) 360 g

Funkční mikina vyrobená ze speciální směsi merino vlny a polyesteru pro 
maximální funkčnost. Nejjemnější merino vlna na rubové straně zajistí 
vynikající komfort a hřejivost, polyester spolu s elastanem na vnější 
straně odolnost a elasticitu. Vnitřní strana má speciální konstrukci, která 
snižuje plochu pro styk s pokožkou a zrychluje tak odvod vlhkosti od 
pokožky. Originální design umocňují laserem řezané a laminované kapsy. 
Spodní kapsy jsou zateplené hlavním materiálem, praktická kapsa na 
levém rukávu. Dokonalá druhá vrstva pro použití v horách, či na běžné 
nošení.

Functional sweatshirt made of a special mixture of merino wool and 
polyester for maximum functionality. The finest Merino wool on the 
reverse side ensures excellent comfort and warmth, polyester along with 
elastane on the outside, resilience, and elasticity. The inside has a special 
design that reduces the skin contact area and speeds moisture removal 
from the skin. The original design is enhanced by laser-cut and laminated 
pockets. The bottom pockets are insulated with the main material,           
a practical sleeve on the left sleeve. A perfect second layer for use in the 
mountains or for casual wear.

antracit/petrolantracit



WOOLION MERINO LADY SWEATSHIRT 

Tecnowool Merino 
67% Polyester
26% Merino wool
7% elastan 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S) 262 g

Funkční mikina vyrobená ze speciální směsi merino vlny a polyesteru pro 
maximální funkčnost. Nejjemnější merino vlna na rubové straně zajistí 
vynikající komfort a hřejivost, polyester spolu s elastanem na vnější 
straně odolnost a elasticitu. Vnitřní strana má speciální konstrukci, která 
snižuje plochu pro styk s pokožkou a zrychluje tak odvod vlhkosti od 
pokožky. Originální design umocňují laserem řezané a laminované kapsy. 
Spodní kapsy jsou zateplené hlavním materiálem, praktická kapsa na 
levém rukávu. Dokonalá druhá vrstva pro použití v horách, či na běžné 
nošení.

Functional sweatshirt made of a special mixture of merino wool and 
polyester for maximum functionality. The finest Merino wool on the 
reverse side ensures excellent comfort and warmth, polyester along with 
elastane on the outside, resilience, and elasticity. The inside has a special 
design that reduces the skin contact area and speeds moisture removal 
from the skin. The original design is enhanced by laser-cut and laminated 
pockets. The bottom pockets are insulated with the main material,           
a practical sleeve on the left sleeve. A perfect second layer for use in the 
mountains or for casual wear.

antracit/cerise zipantracit/light grey zip



PROTON 5.0 LADY SWEATSHIRT

ELEKTRON 5.0 SWEATSHIRT

Komfortní a funkční přiléhavá mikina vyrobená ze značkového materiálu 
Tecnostretch od Italské firmy Pontetorto. Vnitřní počesaná strana zajistí 
dokonalý komfort a hřejivost. Elasticita ve všech směrech je pak zárukou 
pohodlí a nulového omezení v pohybu. Je vhodná na veškeré outdoorové 
aktivity a je ideální pro použití jako druhá termoizolační vrstva 
s výborným odvodem vlhkosti. V kombinaci s dalšími vrstvami oblečení 
zn. High Point® s ním vytvoříte dokonale funkční komplet.

black/purple

black

Komfortní a funkční přiléhavá dámská mikina vyrobená ze značkového 
materiálu Tecnostretch od Italské firmy Pontetorto. Vnitřní počesaná 
strana zajistí dokonalý komfort a hřejivost. Elasticita ve všech směrech je 
pak zárukou pohodlí a nulového omezení v pohybu. Je vhodná na veškeré 
outdoorové aktivity a je ideální pro použití jako druhá termoizolační vrstva 
s výborným odvodem vlhkosti. V kombinaci s dalšími vrstvami oblečení 
zn. High Point® s ním vytvoříte dokonale funkční komplet.

Comfortable and active, body mapping sweatshirt made of a branded 
Tecnostretch material made by Pontetorto company. Inner combed, 
brushed side gives it perfect comfort and warmness. Elasticity in all four 
ways makes no limits when moving. Elektron 5.0 Sweatshirt is made for 
all your outdoor activities and is best to be used as a middle, thermal 
layer with perfect sweat withdrawal. You can make a perfectly working 
complete combination with other High Point® products.

Comfortable and active, body mapping sweatshirt made of a branded 
Tecnostretch material made by Pontetorto company. Inner combed, 
brushed side gives it perfect comfort and warmness. Elasticity in all four 
ways makes no limits when moving. Proton 5.0 Sweatshirt is made for all 
your outdoor activities and is best to be used as a middle, thermal layer 
with perfect sweat withdrawal. You can make a perfectly working 
complete combination with other High Point® products.

Hmotnost/Weight 
(vel./size L) 336 g

Materiál 
Material

2Tecnostretch 220 g/m  
 

Hmotnost/Weight 
(vel./size S) 250 g

Materiál 
Material

2Tecnostretch 220 g/m  
 



INTERIOR 2.0 JACKET

Fleecová bunda z velmi příjemného značkového materiálu Tecnopile. 
Bundu lze využít samostatně na běžné nošení nebo ji díky vysoké 
prodyšnosti a vynikajícím termoizolačním schopnostem použít na 
zateplení pod nepromokavé bundy značky HIGH POINT buď pomocí 
vpínacího systému, nebo samostatně. Touto kombinací vytvoříte 
zateplený, vysoce funkční nepromokavý a prodyšný komplet vhodný       
i do náročných a chladných podmínek. Výhodou takto vzniklého 
kompletu je jeho celoroční využití, kdy v závislosti na klimatických 
podmínkách fleecovou vložku použijeme či ne.

black

Fleece jackets from a very comfortable branded material of Tecnopile. 
They can be used separately for common wearing in mild climatic 
conditions or, thank to high breathability and outstanding thermo-
insulating qualities, as a warming under certain waterproof jackets of 
HIGH POINT. Combined in that way you can get a warming, highly 
functional, waterproof and breathable jacket suitable even for demanding 
and cold conditions. An advantage of such a jacket is its all- season use 
with or without the fl eece inset depending on the climatic conditions.

Hmotnost/Weight 
(vel./size s) 460 g

Materiál 
Material

Tecnopile 220g/m²
100% Polyester 
 



VOLNOČASOVÉ KALHOTY A KRAŤASY
LEISURE PANTS AND SHORTS
HIGH POINT LADY T-SHIRT / RUM 3.0 LADY SHORTS
HIGH POINT T-SHIRT / RUM 3.0 SHORTS www.highpoint.cz



DASH 4.0 PANTS

DASH 4.0 3/4 PANTS

Příjemné volnočasové elastické kalhoty pro Vaši pohodu především         
v teplých letních měsících. Originální design se čtyřmi kapsami                  
a rychleschnoucí materiál Vás rozhodně mile překvapí. Ideální kalhoty     
na cestování, turistiku a každodenní použití. Ekologicky a zdravotně 
nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC 
(neobsahuje fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou 
UPF 50+.

Příjemné volnočasové elastické kalhoty pro Vaši pohodu především           
v teplých letních měsících. Originální design se čtyřmi kapsami                  
a rychleschnoucí materiál Vás rozhodně mile překvapí. Ideální kalhoty         
na cestování, turistiku a každodenní použití. Ekologicky a zdravotně 
nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC 
(neobsahuje fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou 
UPF 50+.

petrol/carboncarbon

petrol/carbon carbon

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

247 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

340 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Pleasant, leisure elastic trousers for your comfort mostly during summer. 
Original design with four pockets and quick drying material will definitely 
amaze you. Ideal trousers for travelling, trekking and casual use. 
Ecological and harmless DWR without PFC (do NOT contains 
fluorocarbons). Perfect UPF 50+ protection against UV light.

Pleasant, leisure elastic trousers for your comfort mostly during summer. 
Original design with four pockets and quick drying material will definitely 
amaze you. Ideal trousers for travelling, trekking and casual use. Ecological 
and harmless DWR without PFC (do NOT contains fluorocarbons). Perfect 
UPF 50+ protection against UV light.

detail - laminovaná 
kapsa na stehně
detail - laminated thights
pockets

detail - laminovaná 
kapsa na stehně
detail - laminated thights
pockets



DASH 4.0 LADY PANTS

DASH 4.0 LADY 3/4 PANTS

Pohodlné dámské tříčtvrteční kalhoty ze strečového materiálu, ve kterých 
se budete cítit po všech stránkách skvěle. Ideální kalhoty na cestování, 
turistiku a každodenní použití. Ekologicky a zdravotně nezávadná 
povrchová vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC (neobsahuje 
fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou UPF 50+.

carbon cerise

Pohodlné dámské kalhoty ze strečového materiálu, ve kterých se budete 
cítit po všech stránkách skvěle. Ideální kalhoty na cestování, turistiku         
a každodenní použití. Ekologicky a zdravotně nezávadná povrchová 
vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC (neobsahuje fluorocarbon). 
Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou UPF 50+.

cerisecarbon

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

230 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

265 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Pleasant, women’s leisure elastic trousers for your comfort mostly during 
summer. Original design with four pockets and quick drying material will 
definitely amaze you. Ideal trousers for travelling, trekking and casual 
use. Ecological and harmless DWR without PFC (do NOT contains 
fluorocarbons). Perfect UPF 50+ protection against UV light.

Pleasant, women’s leisure elastic ¾ trousers for your comfort mostly 
during summer. Original design with four pockets and quick drying 
material will definitely amaze you. Ideal trousers for travelling, trekking 
and casual use. Ecological and harmless DWR without PFC (do NOT 
contains fluorocarbons). Perfect UPF 50+ protection against UV light.



SAGUARO 3.0 PANTS

SAGUARO 3.0 SHORTS

Propracované kalhoty, ze kterých lze jednoduchým odepnutím nohavic 
vytvořit v případě potřeby kraťasy. Praktické stehenní měchové kapsy na 
zip a krokový klín. Příjemný, elastický, ale zároveň velmi odolný materiál  
má ekologicky a zdravotní nezávadnou povrchovou vodoodpudivou 
úpravu bez přítomnosti PFC (neobsahuje fluorocarbon). Výborná ochrana 
proti UV záření s hodnotou UPF 50+.

Propracované kraťasy z elastického, příjemného materiálu. Praktické 
stehenní měchové kapsy na zip a krokový klín. Ideální kraťasy pro 
cestování, volný čas a návštěvu exotických krajin. Ekologicky a zdravotně 
nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC 
(neobsahuje fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou 
UPF 50+.

petrolcarbon

petrolcarbon

Elaborated trousers from a nice stretch material with the possibility of 
unfastening above knees and making shorts if needed.Practical thigh bag 
pockets and a gore in the crotch. Material with UPF 50+ treatment and 
ecological and harmful DWR without PFC (do NOT contain fluorocarbon)

Elaborated trousers from a nice stretch material with practical zipper bag 
pockets. Ideal for your leasure time and visiting exotic countries. Material 
with UPF 50+ treatment and ecological and harmful DWR without PFC (do 
NOT contain fluorocarbon).

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

243 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

380 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 



RUM 3.0 SHORTS

RUM 3.0 LADY SHORTS

Prodloužené kraťasy nad kolena navrhnuté pro pohodlné cestování, 
vycházky a trávení volných chvil. Propracovaný střih, spolu s kvalitním     
a navíc elastickým materiálem vás nebude nijak omezovat v pohybu. 
Uzavřený opasek s novým systémem stažení v pase pomocí speciální 
spony navyšuje komfort a je uživatelsky příjemnější. Moderní design 
doplňuje laminovaný poklopec a laserem řezaný otvor na zip na stehenní 
kapse. Zdravotně nezávadná povrchová vodoodpudivá úprava bez 
přítomnosti PFC (neobsahuje fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV 
záření s hodnotou UPF 50+.

Dámské kraťasy navržené pro pohodlné cestování, vycházky a trávení 
volných chvil. Elastický materiál vás nebude nijak omezovat  v pohybu a 
vy se tak budete cítit opravdu skvěle. Ekologicky a zdravotně nezávadná 
povrchová vodoodpudivá úprava bez přítomnosti PFC (neobsahuje 
fluorocarbon). Výborná ochrana proti UV záření s hodnotou UPF 50+.

yellowcarbon cerise

yellowpetrolcarbon

Prolonged shorts over knees designed for comfortable traveling, walking 
and leisure time. A sophisticated cut, along with a high-quality, elastic 
material, will make your movement even better. Closed waistband with   
a new draw-back system with a special buckle increases comfort and is 
more user-friendly. Modern design complements the laminated flap and   
a laser-cut zipper on the thigh pocket. Health-free surface water repellent 
treatment without PFC (no fluorocarbon). Excellent UV protection with 
UPF 50+ value.

Women’s shorts extended above knees, designed for comfortable 
travelling, walks and free time. The elastic material will not restrict your 
movement and you will feel really perfect. Ecological and harmless DWR 
without PFC (do NOT contains fluorocarbons). Perfect UPF 50+ protection 
against UV light.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

180 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment  ECO DWR

250 g

UV ochrana
Surface treatement UPF 50+

Nylon 92%, Elastan 8%
100% Polyester 
 



GONDOGORO PANTS

burnt red/black

Kalhoty, o nichž se již dnes dá bez nadsázky říci, že se staly legendou. 
Komfortní materiál od světově proslulé španělské firmy IBQ® se vyzna-
čuje vysokou elasticitou a odolností. Díky obsahu CoolMaxu a speciální 
konstrukci vláken je vysoce prodyšný a výborně odvádí vlhkost. Materiál 
je rychleschnoucí, odolný  vůči zápachu a plísním a má vodoodpudivou 
úpravu. Nejvíce exponovaná místa jsou navíc vyztužena materiálem         
s vysokým obsahem Kevlaru. Kalhoty doporučujeme v podstatě pro 
veškeré outdoorové aktivity od  procházek až po náročné tůry či lezení.

Trousers which are called „indestructible” and which are a living legend. 
Comfortable material made by famous spanish IBQ® company si very 
elastic and endurable. Thanks to CoolMax and special fibre construction, 
the material is highly permeable and withdraw the wetness out perfectly.      
The material is being dry very quickly, protected against smell and has 
anti-water protection. The most exponated parts are protected with 
material with Kevlar addition. We recommend the trousers mostly for all 
outdoor activities as well as hard trails or climbing.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

Povrchová úprava
Surface Treatment DWR

488 g

Vyztužení
Reinforcement

Drykeep® od IBQ 
 
Strongflex® IBQ 



www.highpoint.cz

FUNKČNÍ VRSTVA PONOŽKY A ČEPICE
FUNCTIONAL LAYER, SOCKS AND HATS

www.highpoint.czBLIZZ CAP



CODE 2.0 SS/ LS MAN

petrol

Vysoce funkční první vrstva z nově vyvinutého značkového úpletu 
Polartec Delta. Delta je upletena unikátní konstrukcí, kdy spodní příze 
vystupuje a zvyšuje tak průtok vzduchu, optimalizuje rozptyl vlhkosti        
a snižuje tření na pokožce. Díky menší ploše, která je ve styku s pokožkou, 
umožnuje tělu lépe chladit a mnohem rychleji odvádět vlhkost, než je 
tomu u jiných materiálů. Materiál má navíc funkční úpravu proti zápachu. 
Šito metodou plochých švů.

petrol

CODE 2.0 SS/ LS LADY

Vysoce funkční první vrstva z nově vyvinutého značkového úpletu 
Polartec Delta. Delta je upletena unikátní konstrukcí, kdy spodní příze 
vystupuje a zvyšuje tak průtok vzduchu, optimalizuje rozptyl vlhkosti        
a snižuje tření na pokožce. Díky menší ploše, která je ve styku s pokožkou, 
umožnuje tělu lépe chladit a mnohem rychleji odvádět vlhkost, než je 
tomu u jiných materiálů. Materiál má navíc funkční úpravu proti zápachu. 
Šito metodou plochých švů.

petrol petrol

A highly functional first layer from the branded knit Polartec Power Dry, 
which thanks to a double knit perfectly takes the sweat away and keeps 
your body dry all the time. Next-to- skin fabrics that target wicking       
and drying only keep moisture vapor moving, and don’t work to actually 
solve overheating. Delta works harder and smarter by elevating yarns for 
increased airflow, optimizing moisture dispersal, and reducing friction 
against the skin. For Code series, we have chosen the knit with anti-
odour modification. The wear is sewed with flat-seam method.

A highly functional first layer from the branded knit Polartec Power Dry, 
which thanks to a double knit perfectly takes the sweat away and keeps 
your body dry all the time. Next-to- skin fabrics that target wicking       
and drying only keep moisture vapor moving, and don’t work to actually 
solve overheating. Delta works harder and smarter by elevating yarns for 
increased airflow, optimizing moisture dispersal, and reducing friction 
against the skin. For Code series, we have chosen the knit with anti-
odour modification. The wear is sewed with flat-seam method.

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size L)

100 g

Složení
Composition

Polartec Delta 115 g/m²

51% Polyester, 
45% Tencel Lyocell, 4% Spandex

CODE 2.0 SS MAN

CODE 2.0 LS MAN 134 g

Materiál
Material

Hmotnost/Weight 
(vel./size S)

72 g

Složení
Composition

Polartec Delta 115 g/m²

51% Polyester, 
45% Tencel Lyocell, 4% Spandex

CODE 2.0 SS LADY

CODE 2.0 LS LADY 94 g



HIGH POINT T-SHIRTS/ HIGH POINT LADY T-SHIRTS

khaki

MOVADO T-Shirt / MOVADO LADY  T-SHIRTS

Pánské a dámské triko s krátkým rukávem se speciálně vyvinuté směsi 
bavlny a modalu pro maximální komfort a svěžest při nošení. Přední díl 
zdobí nápis HIGH POINT a na zádním díle je motiv loga HIGH POINT 
s horskou tématikou. Potisk je řešen speciální metodou, aby nebyla 
v místě potisku omezena prodyšnost, jak tomu bývá u klasického typu 
tisku.

zadní strana/back side

Limitovaná edice dámského trika s krátkým rukávem věnována 100 let 
výročí výrobní tradice rodiny Schwarzkopf v Sušici. Triko je vyrobeno ze 
speciálně vyvinuté směsi bavlny a modalu pro maximální komfort a 
svěžest při nošení. Přední díl zdobí výroční logo a na zádním díle je 
decentní logo HIGH POINT.

T-Shirt with short sleeve made of special cotton and modal materiál 
combination for maximum comfort during wearing. The front is branded 
with HIGH POINT sign and the back is enchanced with HIGH POINT logo 
with mountain theme. The branding is applied by special method which 
doesn’t block the materiál from breathing and doesn’t limit the 
breathability.

Limited edition of mens T-shirt with short sleeve made for the 100 years 
of the Schwarzkopf company anniversary in Sušice. T-shirt is made of 
special material mix of modal and cotton for maximum comfort during 
wearing. The front is enchanced with anniversary logo and on the back 
there  is decent HIGH POINT branding.

Materiál
Material

Hmotnost
Weight 

166 g

Bavlna/Cotton 50%, Modal 50% 

108 g

pánská vel. L
T-Shirt  man size L
dámská vel. S
T-Shirt lady size S

Materiál
Material

Hmotnost
Weight 

166 g

Bavlna/cotton 50%, Modal 50% 

108 g

pánská vel. L
T-Shirt  man size L
dámská vel. S
T-Shirt lady size S

light green white



voľná strana

Síga - ručne písaný text k 30 rokom HP

- rovnaký text by sa použil ako sitotransfér 
  do bund HP
- krátke výstižné poďakovanie a zhrunutie 
  hlavných zásad spoločnosti a odkaz do 
  budúcnosti.

Bude to jednoduché, moderné 
a každého to zaujme. 

Strana môže byť doplnená o aktuálne 
profilové rodinné foto.

.Ale to môže byť aj v úvode..

Asi tričká namiesto košiel
alebo téma 30 rokov, napríklad: 



STEP BAMBOO SOCKS

ACTIVE 2.0 SOCKS

COMFORT BAMBOO SOCKS

Viskoza Bambus 72%, 
Polypropylen 13%, Elastan 10%
Bamboo viscose 72%, 
Polypropylen 13%, Elastane 15%

ACTIVE 2.0  INVISIBLE SOCKS

Neviditelné, podkotníkové ponožky pro aktivní činnosti. 
Konstrukce a materiálové složení (především vlákno 
CoolMax), zaručují prodyšnost a vynikající schopnost 
odvádět vlhkost od pokožky nohou. Ponožka obsahuje 
prvky stříbra, které efektivně potlačuje a zamezuje tvoření 
mikroorganismů, včetně hub a řas, jejichž živnou půdou je 
lidský pot. Ponožka je ideální do nižší sportovní obuvi na 
chůzi, běh, fitness, tenis a jiné aktivity. Vhodné i do lezaček.

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)

Polyester Coolmax 62%, Polyamid 15%, 
Elastan 13%, Polypropylen Siltex 10% 

Velikosti
Sizes

Složení
Composition

Lehké, sportovní ponožky pro aktivní činnosti. Konstrukce a 
materiálové složení (především vlákno CoolMax), zaručují 
prodyšnost a vynikající schopnost odvádět vlhkost od 
pokožky nohou. Ponožka obsahuje prvky stříbra, které 
efektivně potlačuje a zamezuje tvoření mikroorganismů, 
včetně hub a řas, jejichž živnou půdou je lidský pot. Ponožka 
je ideální do nižší sportovní obuvi na chůzi, běh, fitness, tenis 
a jiné aktivity. Vhodné i do lezaček.

Unvisible, under uncle light sports socks for various 
activities. The construction and material structure (mainly 
CoolMax fibre) guarrantee breathability and outstanding 
ability of taking moisture off the skin. The socks contain 
elements of silver, which suppress and prevent creating of 
micro-organisms including fungus and cilias, the breeding-
ground of which is human sweat. The socks are ideal into 
low sports shoes for walking, running, fitness, tennis and 
other activities. Suitable into climbing shoes, too.

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

Polyester Coolmax 62%, Polyamid 15%, 
Elastan 13%, Polypropylen Siltex 10%

Light sports socks for various activities. The construction and 
material structure (mainly CoolMax fibre) guarrantee 
breathability and outstanding ability of taking moisture off 
the skin. The socks contain elements of silver, which 
suppress and prevent creating of micro-organisms including 
fungus and cilias, the breeding-ground of which is human 
sweat. The socks are ideal into low sports shoes for walking, 
running, fitness, tennis and other activities. Suitable into 
climbing shoes, too.

Kvalitní, silnější, na nošení velmi pohodlné a komfortní 
ponožky, vyrobené z bambusového vlákna, které má oproti 
bavlně až 4x větší savost. Přírodní bambusové vlákno chrání 
před bakteriemi a plísněmi, je antialergické a má dobrou 
termoregulaci. Ideální ponožka pro běžné nošení i sportovní 
aktivity. 

High quality, stronger, very comfortable socks made from 
bamboo fibre, which is in comparison with cotton four times 
more absorbic. The natural bamboo fibre protects from 
bacteria and fungi, is anti-allergic and of a good thermo-
regulation. Ideal socks for daily wearing and sports activities.

Kvalitní, na nošení velmi pohodlné a komfortní ponožky, 
vyrobené z bambusového vlákna,  které má oproti bavlně až 
4x větší savost. Přírodní bambusové vlákno chrání před 
bakteriemi a plísněmi, je hypoalergenní a má skvělou 
termoregulaci. Ideální ponožka pro běžné nošení a sportovní 
aktivity. 

High quality, very comfortable socks made from bamboo 
fibre, which is in comparison with cotton four times more 
absorbic. The natural bamboo fibre protects from bacteria 
and fungi, is anti-allergic and of a good thermo-regulation. 
Ideal socks for daily wearing and sports activities.

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

Viskoza Bambus 48%, Polypropylen 30%, 
Elastan 16%, Polyamid 6%
Bamboo viscose 65%, Polypropylen 25%, 
Elastan 10%, Polyamide 6%

Velikosti
Sizes

Složení
Composition

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)



TREK 3.0 SOCKS / 3-pack 

TREK MERINO SOCKS

TREK LADY SOCKS

Vlna Merino / Wool Merino 70%, 
Polyamid 28%, Elastan 2%

Drytex antibacterial 49, Polyamid 36%, 
Elastan 8%, Lycra 7%

Thermo°Cool 70%, Polypropylen Siltex 16%, 
Elastan 10%Polyamid 4%,

MOUNTAIN 2.0 MERINO SOCKS

Vlna Merino/ Wool Merino -  56%,  Polyamid 26%, 
Elastan 7%, Polypropylen 6%, Lycra 5%

Excelentní vlněná ponožka pro trekking, turistiku a jiné 
outdoorové aktivity. Termoizolaci zabezpečuje oblíbená 
Merino vlna a polyamidové vlákno, které ponožkám dává 
vysokou trvanlivost a mechanickou odolnost. Odváděcí 
ventilační systém přispívá k pohodlí a komfortu. Vyztužená 
pata a špička spolu extra plochým švem zajistí maximální 
ochranu před puchýři a otlaky.

Top quality woolen socks for trekking, tourism and other 
outdoor activities. Thermo-regulation is provided by Merino 
wool and polyamid fibre, which makes the socks very hard-
wearing and mechanically very resistant. The offtaking 
ventilation system helps the comfort. The reinforced heels and 
toes together with flat seams provide maximal protection 
from galls and blisters.

Vysoké vlněné ponožky pro trekking, horolezectví a jiné 
aktivity v zimních podmínkách. Konstrukce a materiálové 
složení zaručují odvod vlhkosti od pokožky a ochranu chodidel. 
Základem ponožky je kvalitní příze vlny doplněna o funkční 
vlákno polyamid. Vlna je zárukou výborných termoizolačních 
vlastností a polyamid pak zárukou vysoké odolnosti. Pro 
zvýšení funkčních vlastností ponožek je použitý polypropylen. 
Ponožky jsou určené do chladného počasí do pohorek            
a trekových bot.

High, woolen, socks for trekking, climbing or other winter 
activities. Construction and the material structure makes the 
wetness to drain from the sock and with a combination with a 
polypropylen blocks it from making blisters on the foot. The 
base of the sock is made of double Merino wool. Double wool 
gives it the best thermoregulating abilities and polyamid 
guarantees the endurance of it. And finally there is 
polypropylen to makes it all work together. Suitable mostly for 
hiking boots or trekking shoes in very extreme conditions.

Dámská, "treková" ponožka vyrobena z nového funkčního 
materiálu ThermoCool, který zajistí maximální komfort jak v 
chladném tak teplém počasí. Výborně odvádí vhlkost              
a zachovává pokožku v suchu. Ponožka je tvarově 
přizpůsobena anatomii dámského chodidla, má vyztuženou 
patu, špičku a chodidlo pro maximální komfort a ochranu před 
puchýři a otlaky. Extra plochý šev špice.

Ladies Trekking sock made of functional material 
Thermo°Cool™, which ensures excellent comfort in both cold 
and warm weather, and keeps skin dry. Socks are 
dimensionally adapted to the anatomy of women`s feet, have 
reinforced heels and foot tips of the foot for maximum comfort 
and protection from blisters and calluses. This socks fabric 
incorporates silver nanoparticles which efficiently inhibits 
creation of microorganisms including fungi and cialis, human 
sweat is a matrix for which. Extra flat seam of the sock toe.

Ideální ponožky pro trekking a turistiku, nyní v novém složení          
s absencí bavlny,která je nahrazena funkčním vláknem Drytex         
s antibakteriální úpravou, čímž je výrazně navýšena funkčnost. 
Tato funkčnost je ještě navýšena důmyslným odváděcím 
systémem, speciálně upraveným pro pravou a levou nohu. 
Vhodné jsou především pro střední trekovou obuv. Z důvodu 
optimální funkce odvodu vlhkosti rozlišujte pravou a levou 
ponožku. Extra plochý šev špice pro maximální komfort.

Ideal socks for trekking and tourism, at present 
including silver for even better comfort and 
freshness. The offtake system in combination 
with purposeful fibres guarrantee breathability 
and taking off the moisture from the skin. 
Suitable especially into middle-high trekking 
shoes and sandals. The taking off the moisture 
to be optimal distinguish between right and left 
socks. Extra flat seams of the toes for maximal 
comfort.

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

M (35-37), L (38-41)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

merino wool

merino wool



Vysoké vlněné podkolenky pro trekking, horolezectví a jiné 
aktivity v zimních podmínkách.Konstrukce a materiálové 
složení zaručuje vysokou hřejivost a odvod vlhkosti od 
pokožky a ochranu chodidel. Základem podkolenek je 
unikátní dvojitá vlna v kombinaci s polyamidem. Vlna je 
zárukou skvělých termoizolačních vlastností i za vlhka         
a polyamid pak zárukou odolnosti výrobku. Podkolenky jsou 
určeny především pro těžkou horolezeckou a lyžařskou 
obuv.

High warm and durable socks made of branded yarns by 
Schoeller for wide range of demanding use in winter 
season. Construiction and material composition assures 
transport of the moisture from the skin and protection of 
the sole. Thanks to Merino wool these socks keep their 
thermo-insulating qualities even in wet.Suitable especially 
for trekking and hiking shoes.

Extra teplé, vlněné, vysoké ponožky pro aktivity v zimním 
období s vysokým obsahem značkové vlny Merino od firmy 
Schoeller. Konstrukce a materiálové složení zaručují odvod 
vlhkosti od pokožky a ochranu chodidel před puchýři. 
Přidaný Polyamid je zárukou odolnosti výrobku. Určeny jsou 
především do pohorek a trekových bot.

Woolen extremely warm high socks suitable for activities in 
winter season with mixture of branded wool Merino by 
Schoeller company.Construction and composition assures 
transport of the sweat from sole skin and prevention 
against rise of blisters. Nylon assures high resistance of the 
product.Suitable especially for trekking and hiking shoes.

LORD 2.0 MERINO SOCKS

 Vlna Merino/ Wool Merino - 60%, 
Polypropylen 16%, Polyamid 13%, Elastan 11%

GLACIER 2.0 MERINO SOCKS

Vlna Merino/ Wool Merino 60%, Polyamid 16%, 
Polypropylen 13%, Elastan 11%

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

M (35-38), L (39-42), XL (43-47)Velikosti
Sizes

Složení
Composition

VYROBENO V  ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

merino wool

merino wool



KORN CAP

Vysoce komfortní čepice z jemného úpletu, vyrobena ze 100% Fine Merino 
vlny firmy Schoeller s vodoodpudivou úpravou Nanotech. Pro dokonalý 
odvod vlhkosti je vnitřní okraj vyroben z materiálu Polycolon.

100% Fine Merino Schoeller s vodoodpudivou úpravou NANOtech
100% Fine Merino  by Schoeller with water-repellent finish NANOtech

black blue

BLIZZ CAP

Stylový, lezecký kulich s bambulí vyrobený ze směsové příze Fine Merino 
vlny a akrylu firmy Schoeller. Pro maximální tepelný komfort je vnitřní okraj 
vyroben   z materiálu Tecnopile. 

 
příze 50/50 Fine Merino vlna/ akryl firmy Schoeller
Yarn 50/50 Fine Merino Wool/akrylic by Schoeller

blue red

CRUST CAP

Skvěle padnoucí čepice volnějšího střihu vyrobená ze 100% materiálu akryl. 
Pro dokonalý odvod vlhkosti je vnitřní okraj vyroben z materiálu Polycolon 
firmy Scholler.

příze 100% Akryl / Yarn 100% Akrylic  

greyblue

RAIN HAT

blackkhaki

Praktický nepromokavý klobouk vyrobený z moderního dvouvrstvého 
laminátu BlocVent. Možnost zajištění pomocí gumového lanka s brzdičkou.

black

univerzálni/ universalVelikosti
Sizes

Materiál
Material

Very comfortable hat made of soft fibre, 100% Fine Merino wool by the 
Schoeller company with a waterproof Nanotech adjustment. For the best 
water drain, there is outter side of the hat made of Polycolon material.

Stylish climbing stocking cap with a pom-pom made from the mixed fabric 
of Fine Merino wool and acryl of Schoeller Company. To achieve the highest 
thermal comfort the inner lap is made from Tecnopile material.

Materiál
Material
Velikosti

Sizes univerzálni/ universal

A perfectly fitting cap of a free design made from a 100% acryl material. To 
take off the moisture perfectly, the inner lap is made from Polycolon 
material of Scholler Company.

Materiál
Material

univerzálni/ universalVelikosti
Sizes

Materiál/ Material 
Nepromokavost/ Waterproofness

Paropropustnost/ Breathability
Hmotnost vel. L/ Weight size L 

BlocVent® dvouvrstvý, two-layer
20 000 mm H O2

225 000 g/m /24hod
40 g
DWRPovrchová úprava/ Surface Treatment

Practical hat instead of the rain.



A universal elastic cap with warmy microfleece inside, made from                
a branded Italian material. Made with the method of flat seams.

CAPPELA CAP

IMPIRE BALACLAVA

MOLINA CAP

Anatomická kukla ze značkového italského materiálu s příjemným 
microfleecem na rubové straně. Šité metodou plochých švů.

Elastická čepice s hřejivým microfleecem na vnitřní straně, vyrobená ze 
značkového italského materiálu, vhodná pod přilbu.

Universální, elastická čepice s hřejivým microfleecem na vnitřní straně, 
vyrobená ze značkového italského materiálu. Šité metodou plochých švů.

black

black

black

2 Tecnostretch 220 g/m

An anatomical balaclava from a branded Italian material with nice 
microfleece inside. Made with the method of flat seams. 

An elastic cap with warmy microfleece inside, made from  a branded  Italian 
material. Suitable under helmet.

UNIVelikosti
Sizes

Materiál
Material

2 Tecnostretch 220 g/m

UNIVelikosti
Sizes

Materiál
Material

2 Tecnostretch 220 g/m

UNIVelikosti
Sizes

Materiál
Material



BIVAKOVACÍ VAK 
BIVOUACS 



blue

SUPER LIGHT 2.0 COVER

BIVAK

DRY COVER

Ultralehký, minimalistický bivakovací vak vyrobený   
z 2,5 vrstvého membránového materiálu BlocVent 
Super Light. Oboustranný jezdec umožňuje 
vytvoření větracího otvoru na libovolném místě. 
Obal v ceně. 

Materiál/ Material 
Nepromokavost/ Waterproofness

Paropropustnost/ Breathability
Rozmery/ Proportions

Hmotnost/ Weight 

black

Lehký bivakovací vak, klon úspěšného modelu 
Žďárského vaku Dry Cover, ale z odolnějšího 
třívrstvého laminátu s rip-stop úpravou, která snižuje 
riziko poškození. Výborně ochrání Váš spací pytel       
a Vás před vlhkem, větrem či špínou. Obal v ceně.

red

blackorange

blackdark khaki

Lehký,  sk ladný,  řadou uživatelů oceněný                   
a osvědčený bivakovací vak. Ochrání Vás a spací 
pyte l  před  v lhkem,  vět rem,  poškozen ím                   
či ušpiněním. Oboustranný jezdec umožňuje 
vytvoření větracího otvoru na libovolném místě. 
Vítaný a skvělý pomocník při Vašich výpravách         
za dobrodružstvím. Obal v ceně.

Ultralight, minimalistic bivouac cover made of 2,5 
layers membrane material BlocVent, Super Ligh 
Cover protects the sleeping bag perfectly against 
wetness, wind, harm or dirt. Cover is included in 
the price. 

Light, bivouac sleeping bag of a higher cathegory 
made  of resistant three-layered membrane 
material BlocVent witn a rip-stop adjustment 
lowering the hazard of damaging the product.        
The bivouac protects your sleeping bag perfectly 
against wetness, wind, harm or dirt. Cover is 
included in the prize.

Light, packable, many users awards winning 
bivouac. Dry Cover protects your sleeping bag 
perfectly against wet, wind, damage or pollution. 
Thanks to the double-zipper you are able to make     
a ventilation hole almost on every part of it. Cover is 
included in the price. 

BlocVent 3L Layer
20 000 mm H O2

230 000 g/m /24hod
230 x 97 x 58 cm
222 g
DWRPovrchová úprava/ Surface Treatment

Materiál/ Material 
Nepromokavost/ Waterproofness

Paropropustnost/ Breathability
Rozmery/ Proportions

Hmotnost/ Weight 

BlocVent 2 Layer
20 000 mm H O2

225 000 g/m /24hod
230 x 97 x 58 cm
512 g
DWRPovrchová úprava/ Surface Treatment

Materiál/ Material 
Nepromokavost/ Waterproofness

Paropropustnost/ Breathability
Rozměry/ Proportions

Hmotnost/ Weight 

BlocVent 3 Layer
20 000 mm H O2

225 000 g/m /24hod
230 x 97 x 58 cm
527 g
DWRPovrchová úprava/ Surface Treatment



Výrobky High Point jsou určeny nejen pro outdoorové nadšence a aktivní sportovce, 
ale i pro profesionály s vysokými nároky na dokonalou funkčnost, odpovídající 
komfort a jistotu v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky bohatým zkušenostem     
a kvalitnímu technologickému vybavení vlastní dílny v ČR, jsme schopni zajistit           
i zcela individuální přístup k jednotlivým zakázkám.

HIGH POINT - OBLÉKÁME PROFESIONÁLY

Policie Česká republika
Horská služba České Republiky
Vodní záchranná služba ČČK
NP Šumava
Česká pojišťovna
Svaz záchranných brigád kynologů
USAR - Urban Search and Rescue Team
a další

REFERENCE / REFERENCES

High Point products are not only for outdoor enthusiasts and active sportsmen but 
as well for professionals with high demands on perfect functionality, comfort        
and uncompromising assurance in the hardest conditions. Thanks to huge 
experiences and technologies we are using in our production in the Czech Republic, 
we are able to assure even fully individual approach to each customer.

HIGH POINT – WE DRESS THE PRO

USAR - Urban Search and Rescue Team
ISS - Šumava Mountains information 
        and protection service
Union of Dogmen Rescue Teams
Water Rescue Service Of Czech Red Cross
And many more …



www.highpoint.cz/en

HIGH POINT TESTOVACÍ TEAM
HIGH POINT TEAM

Radek Jaroš 
horolezec, fotograf, cestovatel

photographer, mountainer and explorer

Klára Kolouchová (Poláčková) 
horolezkyně / mountainer

Michal Krysta 
pragliding

Petr Jahoda 
cestovatel / explorer

Rudolf Švaříček 
cestovatel/ explorer

Jiří Reeh 
MTB

Petr Jan Juračka 
cestovatel, fotograf, hydrobiolog

explorer, photographer, hydrobiologist  

Klára Skuhravá 
cestovatelka, explorer 

Stanislav Mayer 
paragliding

Pavel Jonák
 lezec, fotograf 

climber, photographer



DĚKUJEME 
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UŽ 30 LET 1990 - 2020


