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ULTRA BREATHING

ULTRA BREATHING
Products dedicated to practicing outdoor sports (mainly spring-summer) or indoor
sports (spring, summer, autumn). They are perfect for running, cycling, roller skating, gym, playing football, squash, volleyball, or basketball.
Artykuły dedykowane do: uprawiania sportów outdoorowych (głównie wiosnąlatem) lub sportów indoorowych (wiosna, lato, jesień). Świetnie sprawdzą się do
biegania, jazdy na rowerze, jazda na rolkach, na siłowni, podczas gry w piłkę nożną, squasha, siatkówkę, czy koszykówkę.

Features of the ULTRA BREATHING products:
antiallergic properties (typical for clothing made of synthetic fibers)
three-dimensional flexibility for excellent adhesion
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
pleasant, ultra-light material
amazing breathability, quick-drying and low level of moisture absorption
(thanks to the Dryarn yarn)
a system of microchannels supports the properties of Dryarn yarn
thermoregulatory properties and increased durability of the clothing (Dryarn yarn)

Cechy artykułów z linii ULTRA BREATHING:
właściwości antyalergiczne (charakteryzujące odzież wykonaną z włókien syntetycznych)
trójwymiarowa elastyczność gwarantująca świetne przyleganie
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry
przyjemny, ultralekki materiał
niesamowita przewiewność, szybkość schnięcia oraz niski poziom wchłaniania wilgoci
(dzięki użyciu przędzy Dryarn)
system mikrokanalików wspomagający właściwości przędzy Dryarn
właściwości termoregulacyjne oraz zwiększona trwałość odzieży (przędza Dryarn)

ULTRA BREATHING
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ULTRA BREATHING

ULTRA BREATHING

SLEEVELESS THERMOACTIVE TOP
/KOSZULKA TERMOAKTYWNA BEZ RĘKAWÓW

AIR
man / męska

Let your skin breathe!

Pozwól skórze oddychać!

Advanced technologies and modern design have allowed us to create the SPAIO
AIR THERMOACTIVE TOP from the latest
ULTRA BREATHING collection. It was made
of seamless, thin and breathable fabric, so it
could perfectly adhere to your body. Thanks
to the use of special fibres of the best quality, we have achieved the effect of air ducts,
thanks to which your skin can breathe during any physical activity. In addition, the material perfectly wicks away excess moisture,
making your skin dry, while its outer layer
will protect you from the cold and wind.

Zaawansowane technologie i nowoczesny
design pozwoliły nam stworzyć KOSZULKĘ
TERMOAKTYWNĄ SPAIO AIR z najnowszej
kolekcji ULTRA BREATHING. Została ona
wykonana z bezszwowej, cienkiej, oddychającej dzianiny, by idealnie przylegała do
Twojego ciała. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości, specjalnych włókien osiągnięto
efekt kanalików powietrznych dzięki, którym
Twoja skóra może oddychać podczas każdej
aktywności fizycznej. Dodatkowo materiał
idealnie odprowadza nadmiar wilgoci sprawiając, że Twoja skóra będzie zawsze sucha,
jednocześnie jej zewnętrzna warstwa ochroni cię przed zimnem i wiatrem.

These advanced technologies mean that
the AIR top provides adequate ventilation
to the body, preventing it from overheating
in the summer or getting cold in the winter. The material is very soft and delicate
to prevent possible skin irritation. The AIR
sleeveless thermoactive top can act as an
extra layer of clothing, thus fulfilling the thermoregulatory function. You can use it as an
undershirt, thanks to which the clothes do
not stick directly to your body and the skin
can breathe better.

Te zaawansowane technologie sprawiają, że
koszulka AIR zapewnia odpowiednią wentylację organizmu zapobiegając przegraniu
się latem lub wyziębieniu zimą. Materiał jest
bardzo delikatny dzięki czemu, ochronisz
swoje ciało przed ewentualnymi podrażnieniami. Koszulka termoaktywna bez rękawów
AIR może pełnić rolę koszulki dystansującej,
spełniając tym samym funkcje termoregulacyjną. Można założyć ją jako pierwszą warstwę pod koszulkę, dzięki czemu ubranie
nie przylega bezpośrednio do ciała, a skóra
może lepiej oddychać.

seemless technology, ultra-light,

bezszwowa, lekka, oddychająca dzianina

breathable jersey

idealne przyleganie

excellent adhesion

zapewnia odpowiednią wentylację

adequate ventilation

organizmu

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia oraz

of moisture absorption

niski poziom wchłaniania wilgoci

a system of microchannels supports

system mikrokanalików wspomagający

the properties of Dryarn yarn

właściwości przędzy Dryarn

thermoregulatory properties

właściwości termoregulacyjne

Comfortable
o-neck neckline
nieupijający dekolt
typu o-neck

Simple, classic fit
prosta, klasyczna rzeźba

A system of micro-channels,
which, in combination with the
Dryarn yarn used, makes the
jersey extremely breathable
and does not absorb moisture
system mikro-kanalików, który w połączeniu z wykorzystaną przędzą Dryarn
sprawia, że koszulka jest niesamowicie
przewiewna oraz nie wchłania wilgoci

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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ULTRA BREATHING

ULTRA BREATHING

THERMOACTIVE T-SHIRT
/KOSZULKA TERMOAKTYWNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM

BREATH
man / męska

So your skin can have a deep breath!

Dla głębokiego oddechu Twojej skóry!

The SPAIO BREATH T-SHIRT from the new
ULTRA BREATHING collection was created
out of care for your skin so that it can breathe
even during the most intense physical activity. Thanks to the use of the high-tech microfibers and the right weave, we have created
a T-shirt that actively regulates your body
temperature by preventing overheating or
overcooling the body.

KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM SPAIO
BREATH z nowej kolekcji ULTRA BREATHING powstała z dbałości o Twoją skórę, aby
ta mogła oddychać nawet podczas najbardziej intensywnej aktywności fizycznej. Za
sprawą zastosowania najnowocześniejszych
mikrowłókien i odpowiedniego splotu stworzyliśmy koszulkę, która aktywnie reguluje
ciepłotę Twojego ciała zapobiegając przegrzaniu lub wychłodzeniu organizmu.

The special 3D weave of the fabric causes
the excess moisture to drain from the inner
layer so that the body always stays dry,
while at the same time the fabric protects
from cold and wind. BREATH T-SHIRT’S
fabric is very delicate and soft, it has no
seams, thanks to which it does not irritate
the skin even during very hard training.
The T-shirt is extremely light and pleasant to touch, you can hardly feel it on your
body while wearing it.

Specjalistyczny splot 3D dzianiny oraz wykorzystanie Polipropylenu Dryarn sprawiają,
że nadmiar wilgoci jest odprowadzany z wewnętrznej warstwy, aby ciało pozostawało
zawsze suche, a jednocześnie z zewnątrz
jest ono chroni one przed zimnem i wiatrem.
Dzianina jest bardzo delikatna w dotyku,
koszulka nie posiada szwów, dzięki czemu
nie podrażnia skóry nawet podczas bardzo
ciężkiego treningu. Koszulka jest przyjemna
w dotyku i wyjątkowo lekka, dzięki czemu
niemal nie czuć jej na ciele podczas noszenia.

seemless technology, ultra-light,

bezszwowa, lekka, oddychająca dzianina

breathable jersey

idealne przyleganie

excellent adhesion

zapewnia odpowiednią wentylację

adequate ventilation

organizmu

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia oraz

of moisture absorption

niski poziom wchłaniania wilgoci

a system of microchannels supports

system mikrokanalików wspomagający

the properties of Dryarn yarn

właściwości przędzy Dryarn

thermoregulatory properties

właściwości termoregulacyjne

Comfortable
o-neck neckline
nieupijający dekolt
typu o-neck

Remakes create micro-channels,
thanks to which the t-shirt is
ultra-breathable and almost
imperceptible on the body
przerobienia tworzące
mikro-kanaliki, dzięki którym
koszulka jest ultra przewiewna
i niemalże niewyczuwalna na ciele

Thanks to the slightly
elongated structure,
the T-shirt perfectly wraps
the body and does not
rolls up during training
dzięki delikatnie wydłużonej konstrukcji
koszulka idealnie otula ciało,
nie zadziera się podczas treningu

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony komfort
użytkowania,
nie drażni skóry
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ULTRA BREATHING

ULTRA BREATHING

SLEEVELESS TOP / KOSZ. B/R

short SLEEVE / KOSZ. K/R

AIR

BREATH

MAN / męska

MAN / męska

S/M L/xL

M L xL

50% polyamide /poliamid
45% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
5% elastane /elastan

70% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
30% polyamide /poliamid

WHITE

BLACK

WHITE

SLEEVELESS TOP / KOSZ. B/R

short SLEEVE / KOSZ. K/R

AIR

BREATH

MAN / męska

MAN / męska

S/M L/xL

M L xL

50% polyamide /poliamid
45% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
5% elastane /elastan

70% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
30% polyamide /poliamid

BLACK/GREY
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ULTRA BREATHING

ULTRA BREATHING

short SLEEVE / KOSZ. K/R

BREATH
MAN / męska
M L xL

70% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
30% polyamide /poliamid

ROYAL BLUE/GREY
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spaio

thermoactive underwear

new active
Products dedicated to outdoor sports (mainly spring-autumn), such as running,
cycling, roller skating, Nordic walking, outdoor gym, or motorcycle riding.
Artykuły dedykowane do uprawiania sportów outdoorowych (głównie wiosną-jesienią), takich jak bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, nordic walking, siłownia na świeżym powietrzu, czy też jazda na motocyklu.

Features of the NEW ACTIVE products:
antiallergic properties (typical for clothing made of synthetic fibers)
three-dimensional flexibility for excellent adhesion
quick-drying
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
pleasant, light material with increased durability and high resistance to creasing

Cechy artykułów z linii NEW ACTIVE:
właściwości antyalergiczne (charakteryzujące odzież wykonaną z włókien syntetycznych)
trójwymiarowa elastyczność gwarantująca świetne przyleganie
szybkość schnięcia
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry
przyjemny, lekki materiał o podniesionej wytrzymałości oraz wysokiej odporności na gniecenie
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new active

new active

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

POWERFUL
woman / damska

Feel the power of workout!

Poczuj w sobie moc treningów!

The unusual combination of fashionable
design and modern technology has inspired us to create the SPAIO POWERFUL thermoactive longsleeved t-shirt. We
want you to be inspired by sport. By using
modern technologies, we have designed
a longsleeved t-shirt that wicks moisture
away like never before.

Niezwykłe połączenie modnego wzoru i nowoczesnej technologii stało się dla nas inspiracją do stworzenia bluzki temoaktywnej
SPAIO POWERFUL. Chcemy, aby uprawienia
sportu było dla ciebie inspirujące. Poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii
zaprojektowaliśmy bluzkę, która jak nigdy
przedtem odprowadza wilgoć.

The combination of microfibers and seamless construction wicks the excess moisture away, making your skin dry and less
prone to irritation. At the same time, you
maintain adequate thermal comfort and
you are protected from cold and wind.

Kombinacja mikrowłókien i bezszwowa konstrukcja sprawiają, że nadmiar wilgoci zostaje odprowadzony na zewnątrz, dzięki czemu
Twoja skóra jest sucha i mniej podatna na
podrażnienia. Jednocześnie zachowujesz
odpowiedni komfort termiczny i jesteś chroniona przed zimnem i wiatrem.

O-neck neckline is a proposal
for people who find high collars uncomfortable. Thanks
to the well-cut neckline, there
is no risk of a feeling of pressure on the neck or the risk
of choking during training
dekolt typu o-neck to propozycja
dla osób, dla których podwyższone
kołnierzyki są niekomfortowe. Dzięki
dobrze wykrojonemu dekoltowi nie
grozi ani uczucie uciskania szyi, ani
ryzyko przewiania podczas treningu

The pattern emphasizes the silhouette
and makes your outfit pop. Two-color
variants available:
classic and fashion
wzór podkreśla sylwetkę
i nadaje charakteru.
Dostępne po dwa
warianty kolorystyczne: klasyczny
oraz modowy

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

quick-drying

szybkoschnąca

seamless technology

bezszwowa, elastyczna dzianina

pleasant, light material with increased

przyjemny, lekki materiał

durability and high resistance to creasing

o podniesionej wytrzymałości oraz
wysokiej odporności na gniecenie

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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new active

new active

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

POWERFUL
woman / damskie

Awaken your feminine strength!

Obudź w sobie kobiecą siłę!

We love fashion and comfort in sport, which
is why we have created these modern POWERFUL thermoactive leggings from the latest
NEW ACTIVE collection. Their unusual design
and the fact that they adhere perfectly will
make you feel extremely confident in them.

Kochamy modę i wygodę w sporcie, dlatego
z myślą o Tobie stworzyliśmy te nowoczesne
getry termoaktywne POWERFUL z najnowszej kolekcji NEW ACTIVE. Ich niezwykły design i fakt, że idealnie przylegają, sprawią, że
będziesz się w nich czuła wyjątkowo pewnie.

Advanced fibre weave technology wicks excess moisture away, so your skin is always dry.
At the same time, our thermoactive leggings
ensure proper thermoregulation and prevent
overheating or overcooling of the body.

Dobrze przemyślany dobór włókien sprawia,
że getry są przyjemne, elastyczne i szybko
schną, dzięki czemu Twoja skóra jest zawsze
sucha. Jednocześnie getry zapewniają odpowiednią termoregulację.

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

The pattern emphasizes the
silhouette and makes your
outfit pop. Two-color variants
available: classic and fashion
wzór podkreśla sylwetkę i nadaje
charakteru. Dostępne po dwa warianty
kolorystyczne: klasyczny oraz modowy

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

quick-drying

szybkoschnąca

seamless technology

bezszwowa, elastyczna dzianina

pleasant, light material with increased

przyjemny, lekki materiał

durability and high resistance to creasing

o podniesionej wytrzymałości oraz
wysokiej odporności na gniecenie
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new active

new active

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

CONFIDENCE
man / męska

Be confident during your workout!

Pewność siebie podczas treningu!

SPAIO CONFIDENCE thermoactive longsleeved t-shirt from the latest NEW ACTIVE
collection does not only have an unprecedented functionality, but also a modern design which is a response to the latest trends.

Bluzka termoaktywna SPAIO CONFIDENCE
z najnowszej kolekcji NEW ACTIVE to nie
tylko niespotykana dotąd funkcjonalność,
ale również nowoczesny design, który jest
odpowiedzią na najnowsze trendy.

The use of high-tech fibre weave technology
means that the blouse has unusual moisture
management properties thanks to which
your skin will stay dry. The lack of seams and
high stretching capacity ensure comfort and
perfect adhesion to the body regardless of
its shape. You can wear it as underwear, under sportswear or alone.

Dobrze przemyślany dobór włókien sprawia, że bluzka jest przyjemna, elastyczna
i szybkoschnąca. Dzięki, temu Twoja skóra
pozostanie sucha. Brak szwów oraz duża
zdolność rozciągania zapewniają komfort
i idealne przyleganie do ciała niezależnie od
Twoich kształtów. Możesz nosić ją jako bieliznę pod strój sportowy lub samodzielnie.

O-neck neckline is a proposal
for people who find high collars uncomfortable. Thanks
to the well-cut neckline, there
is no risk of a feeling of pressure on the neck or the risk
of choking during training
dekolt typu o-neck to propozycja
dla osób, dla których podwyższone
kołnierzyki są niekomfortowe. Dzięki
dobrze wykrojonemu dekoltowi nie
grozi ani uczucie uciskania szyi, ani
ryzyko przewiania podczas treningu

The pattern emphasizes the silhouette
and makes your outfit pop. Two-color
variants available:
classic and fashion
wzór podkreśla sylwetkę
i nadaje charakteru.
Dostępne po dwa
warianty kolorystyczne: klasyczny
oraz modowy

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

quick-drying

szybkoschnąca

seamless technology

bezszwowa, elastyczna dzianina

pleasant, light material with increased

przyjemny, lekki materiał

durability and high resistance to creasing

o podniesionej wytrzymałości oraz
wysokiej odporności na gniecenie

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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new active

new active

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

CONFIDENCE
man / męskie

Sport can be comfortable!

Komfort w sporcie!

SPAIO CONFIDENCE thermoactive leggings
from our latest NEW ACTIVE collection are
extremely comfortable and will make any
sport a pure pleasure. Thanks to the use of
seamless, extremely elastic fabric, the leggings fit tightly to your body. You can wear
them under any sports outfit.

Termoaktywne getry SPAIO CONFIDENCE
z naszej nowej kolekcji NEW ACTIVE są niezwykle wygodne i sprawią, że uprawianie
każdego sportu będzie czystą przyjemnością. Dzięki zastosowaniu, bezszwowej,
ekstremalnie elastycznej dzianiny getry
dokładnie przylegają do ciała. Getry możesz nosić pod dowolny strój sportowy.

The high-tech weave of microfibers makes
leggings to wick away excess moisture,
thanks to which the skin stays dry while still
being protected against wind or cold. This
ensures adequate thermal comfort during
any physical activity.

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Dobrze przemyślany dobór włókien sprawia,
że getry są przyjemne, elastyczne i szybko
schną, dzięki czemu skóra pozostaje sucha,
chroniąc jednocześnie przed wiatrem lub zimnem. Zapewnia to odpowiedni komfort termalny podczas każdej aktywności fizycznej.

The pattern emphasizes the
silhouette and makes your
outfit pop. Two-color variants
available: classic and fashion
wzór podkreśla sylwetkę i nadaje
charakteru. Dostępne po dwa warianty
kolorystyczne: klasyczny oraz modowy

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

quick-drying

szybkoschnąca

seamless technology

bezszwowa, elastyczna dzianina

pleasant, light material with increased

przyjemny, lekki materiał

durability and high resistance to creasing

o podniesionej wytrzymałości oraz
wysokiej odporności na gniecenie
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new active

new active

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

POWERFUL

POWERFUL

WOMAN / DAMSKa

WOMAN / DAMSKa

S M L xL

S M L xL

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/GREY

BLACK/FUXIA

leggings / legginsy

leggings / legginsy

POWERFUL

POWERFUL

WOMAN / DAMSKie

WOMAN / DAMSKie

S M L xL

S M L xL

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

BLACK/FUXIA
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new active

new active

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

CONFIDENCE

CONFIDENCE

MAN / męska

MAN / męska

M L xL xxL

M L xL xxL

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/GREY

BLACK/ROYAL BLUE

leggings / legginsy

leggings / legginsy

CONFIDENCE

CONFIDENCE

MAN / męskie

MAN / męskie

M L xL xxL

M L xL xxL

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

96% polyamide /poliamid
4% elastane /elastan

BLACK/ROYAL BLUE
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extreme PRO

extreme PRO

OUTDOOR TRAINING
Products dedicated to practicing (mainly) outdoor sports (spring-autumn),
such as running, trekking, cycling, roller skating, football, outdoor gym, or riding a motorcycle.
Artykuły dedykowane do: uprawiania (głównie) sportów outdoorowych (wiosną-jesienią), takich jak bieganie, trekking, jazda na rowerze, jazda na rolkach, piłka
nożna, siłownia na świeżym powietrzu, czy też jazda na motocyklu.

Features of the OUTDOOR TRAINING products:
antiallergic properties (typical for clothing made of synthetic fibers)
three-dimensional flexibility for excellent adhesion
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
pleasant material with increased durability
breathability, speed of drying, and low level of moisture absorption
(thanks to the use of Dryarn yarn)
thermoregulatory properties and increased durability of the clothing
(also thanks to the Dryarn yarn)

Cechy artykułów z linii OUTDOOR TRAINING:
właściwości antyalergiczne (charakteryzujące odzież wykonaną z włókien syntetycznych)
trójwymiarowa elastyczność gwarantująca świetne przyleganie
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry
przyjemny materiał o podniesionej wytrzymałości
przewiewność, szybkość schnięcia oraz niski poziom wchłaniania wilgoci
(dzięki użyciu przędzy Dryarn)
właściwości termoregulacyjne oraz zwiększona trwałość odzieży
(również dzięki przędzy Dryarn)
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outdoor training

outdoor training

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

RUN
man / męska

Bet on outdoor sports!

Postaw na sporty outdoorowe!

Our new edition of the most technologically
advanced fabric in the SPAIO RUN thermoactive t-shirt from the latest OUTDOOR
TRAINING collection. It was designed to
make your training as effective and comfortable as possible. The lightness of the material and modern weave make this t-shirt
adhere perfectly, ensuring optimal thermoregulation of your body.

Nasza nowa odsłona najbardziej zaawansowanej technologicznie dzianiny w bluzce
termo aktywnej SPAIO RUN z najnowszej
kolekcji OUTDOOR TRAINING. Zaprojektowana została z myślą, o tym, aby Twój trening był maksymalnie efektywny i komfortowy. Lekkość materiału i nowoczesny splot
sprawiają, że koszulka idealnie przylega zapewniając optymalną termoregulację ciała.

The latest technologies of microfiber weave
cause the excess moisture to drain from the
inner layer, thanks to which the skin stays
dry. The material is extremely light and delicate, which prevents skin irritation. At the
same time, the t-shirt’s outer layer will protect you against wind and cold.

Najnowsze technologie splotu mikrowłókien i wykorzystanie włókien Dryarn sprawiają, że wilgoć jest idealnie odprowadzana
z warstwy wewnętrznej, dzięki czemu skóra pozostaje sucha. Materiał jest niezwykle
lekki i delikatny, co dodatkowo zapobiega
podrażnieniom. Jednocześnie zewnętrzna
warstwa koszulki zabezpieczy Cię przed
wiatrem oraz zimnem.

seemless technology, ultra-light,

bezszwowa, przyjemna,

breathable jersey

oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetne odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

oraz niski poziom wchłaniania wilgoci

Free-flowing
o-neck neckline
nieupijający dekolt
typu o-neck

Fashion color
accent – classic
and neon version,
thanks to which the
user increases his
visibility in the field
modowy akcent kolorystyczny – wersja klasyczna oraz neonowa, dzięki
której użytkownik dodatkowo zwiększa swoja
widoczność w terenie

Base – a timeless
melange pattern
baza – ponadczasowy
wzór melanż

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

PLAY

Gently elevated o-neck
delikatnie podwyższony
dekolt typu o-neck

man / męska

Have fun during your workout!

Baw się dobrze podczas treningu!

“PLAY” thermoactive t-shirt from our new
OUTDOOR TRAINING collection has been
created so that it wicks moisture away and
makes your skin dry even during the most
exhausting workout. High-tech microfibers
have been weaved in such a way that the
body can maintain the right temperature regardless of the season.

Bluzkę termoaktywną „PLAY” z naszej nowej
kolekcji OUTDOOR TRAINING stworzyliśmy
tak, aby odprowadzała wilgoć i sprawiała,
że Twoja skóra będzie sucha nawet podczas
najbardziej wyczerpującego treningu. Nowoczesne mikrowłókna zostały splecione
w taki sposób, aby ciało mogło zachować
odpowiednią temperaturę niezależnie od
pory roku.

Excess moisture is drained from the inside,
leaving your skin dry, while the outer weave
helps protect your body against wind, cold
or sun. The weave of the fabric is made
so that the material is delicate and soft to
touch, eliminating any skin irritation.

Nadmiar wilgoci zostaje odprowadzany
z wewnętrznej strony sprawiając, że Twoja
skóra pozostaje sucha, jednocześnie splot
zewnętrzny pozwala ochronić ciało przed
wiatrem, zimnem lub słońcem. Splot dzianiny został tak wykonany, aby materiał był
delikatny dla skóry niwelując podrażnienia.

seemless technology, ultra-light,

bezszwowa, przyjemna,

breathable jersey

oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetne odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

oraz niski poziom wchłaniania wilgoci

Unique design based on
playing with the structure
and alterations makes
the PLAY set, combined with
subdued colors, a fashion
and classic proposition
at the same time
nieoczywisty design bazujący
na zabawie strukturą i przerobieniami sprawia, że w połączeniu
ze stonowaną kolorystyką, set
PLAY jest równocześnie propozycją modową, jak i klasyczną

Thanks to the slightly elongated,
well-fitting sleeves, the T-shirt will not
roll up and roll around the wrists, thus
ensuring that the body remains perfectly
covered during training
dzięki lekko wydłużonym, świetnie przylegającym
rękawom koszulka nie będzie się podwijać i rolować
przy nadgarstkach, tym samym gwarantując, że ciało
pozostanie idealnie otulone na czas treningu

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

PLAY
man / męskie

Get carried away
by a good workout!

Daj się ponieść
dobremu treningowi!

SPAIO PLAY thermoactive leggings from
the latest OUTDOOR TRAINING collection
were made of the highest quality, breathable high-tech microfibers. We want you to
feel comfortable during all your workouts
including the outside workouts, which is
why we also took good care of the design.

Legginsy termoaktywne SPAIO PLAY z najnowszej kolekcji OUTDOOR TRAINING
zostały wykonane z najwyższej jakości, zaawansowanych technologicznie mikrowłókien oddychających. Chcemy, abyś czuł się
komfortowo i wygodnie podczas wszystkich treningów, również tych na zewnątrz,
dlatego zadbaliśmy również o design.

Thanks to the special weave and special fibre composition, these leggings perfectly
maintain thermal comfort. They remove
excess moisture from the inside and dry
quickly. At the same time, leggings provide adequate thermal comfort, preventing
overheating or overcooling the body. You
can wear them as an extra layer of clothing
under pants or shorts, as well as on its own.

Dzięki zastosowaniu specjalnego splotu
i odpowiedniej kompozycji włókien legginsy
te idealnie utrzymują komfort cieplny oraz
odprowadzają nadmiar wilgoci od strony
wewnętrznej i szybko wysychają. Jednocześnie legginsy zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zapobiegając przegrzaniu lub
wychłodzeniu organizmu. Możesz nosić je
jako warstwę wewnętrzną pod spodnie lub
spodenki, jak również samodzielnie.

seemless technology, ultra-light,

bezszwowa, przyjemna,

breathable jersey

oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetne odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

oraz niski poziom wchłaniania wilgoci

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Unique design based on
playing with the structure
and alterations makes
the PLAY set, combined with
subdued colors, a fashion
and classic proposition
at the same time
nieoczywisty design bazujący
na zabawie strukturą i przerobieniami sprawia, że w połączeniu
ze stonowaną kolorystyką, set
PLAY jest równocześnie propozycją modową, jak i klasyczną
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LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

run

play

MAN / męska

MAN / męska

M L xL xxL

M L xL xxL

44% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
31% polyamide /poliamid
25% polyester /poliester

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

NEW GREY

NEW GREY/BLACK

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

leggings / legginsy

run

play

MAN / męska

MAN / męskie

M L xL xxL

M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

44% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
31% polyamide /poliamid
25% polyester /poliester

OLIVE GREEN

NEW GREY/BLACK
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LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

play
MAN / męska
M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLUE NIGHT/BLACK

leggings / legginsy

play
MAN / męskie
M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLUE NIGHT/BLACK
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outdoor training

thermo
Products dedicated to practicing winter sports, trekking, or running at low temperatures. However, they will work just as well as the first layer for riding a motorcycle.
Artykuły dedykowane do: uprawiania sportów zimowych, trekkingu, czy też biegania przy niskich temperaturach. Sprawdzą się jednak równie dobrze do jazdy
na motocyklu, jako pierwsza warstwa.

Features of the THERMO products:
antiallergic properties (typical for clothing made of synthetic fibers)
three-dimensional flexibility for excellent adhesion
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
warm, dense material with increased durability
breathability, quick-drying and low level of moisture absorption
(thanks to the Dryarn yarn)
a system of microchannels supports the properties of Dryarn yarn
thermoregulatory properties and increased durability of the clothing
(also thanks to the Dryarn yarn)

Cechy artykułów z linii THERMO:
właściwości antyalergiczne (charakteryzujące odzież wykonaną z włókien syntetycznych)
trójwymiarowa elastyczność gwarantująca świetne przyleganie
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry
ciepły, mięsisty materiał o podniesionej wytrzymałości
przewiewność, szybkość schnięcia oraz niski poziom wchłaniania wilgoci
(dzięki użyciu przędzy Dryarn)
właściwości termoregulacyjne oraz zwiększona trwałość odzieży
(również dzięki przędzy Dryarn)
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THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

THERMO-EVO
woman / damska

The highest level
of thermoregulation!

Termoregulacja
na najwyższym poziomie!

The best-quality technologies and passion
for timeless designs have resulted in the creation of SPAIO THERMO-EVO long-sleeved
thermoactive t-shirts. Perfect for all women
who value physical activity regardless of the
season. If you pay attention to classic lines,
functionality, and comfort, the THERMO-EVO t-shirt is perfect for you. Due to the use
of a new composition, the blouse perfectly
removes excess moisture. Dryarn microfibers allow moisture to be transported from
the inside to the outside. As a result, your
skin will remain dry and will be less prone
to irritation even during the most intense
training. At the same time, even in adverse
weather conditions, you will maintain full
thermal comfort and will be well protected
against cold and wind. The great advantage
of this t-shirt is three-dimensional flexibility, i.e. the ability to stretch in all directions.
Thanks to this property, the t-shirt will be
perfectly fitted to your body, ensuring adequate thermoregulation and comfort during
even the most intense workouts.

Najlepszej jakości technologie i zamiłowanie
do ponadczasowych wzorów zaowocowały
stworzeniem przez nas koszulki termoaktywnej z długim rękawem SPAIO THERMO-EVO. Idealna dla wszystkich kobiet, które
cenią sobie aktywność fizyczną niezależnie
od pory roku. Jeśli dodatkowo zwracasz
uwagę na klasyczne linie, funkcjonalność
i wygodę to bluzka THERMO EVO jest dla
Ciebie idealna. Poprzez zastosowanie nowego składu bluzka idealnie odprowadza
nadmiar wilgoci. Mikrowłókna Dryarn sprawia, że wilgoć zostaje odprowadzona z wewnętrznej strony na zewnątrz. Dzięki temu
Twoja skóra pozostanie sucha i będzie
mniej podatna na podrażnienia nawet podczas najbardziej intensywnego treningu.
Jednocześnie nawet podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych zachowasz pełny komfort termiczny i będziesz
dobrze chroniona przed zimnem i wiatrem.
Wielką zaletą tej bluzki jest trójwymiarowa
elastyczność, czyli możliwość rozciągania
się we wszystkich kierunkach. Dzięki tej
właściwości bluzka będzie idealnie dopasowana do sylwetki zapewniając odpowiednią termoregulację i komfort podczas nawet
najintensywniejszych treningów.

use of Dryarn fibers

wykorzystanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

exceptional flexibility

wyjątkowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

classic design

klasyczny design

Comfortable, slightly
elevated o-neck
wygodny, delikatnie
podwyższony dekolt
typu o-neck

Timeless, classic fit,
subdued colors
ponadczasowa,
klasyczna rzeźba,
stonowana kolorystyka

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

THERMO-EVO
woman / damskie

Comfort and convenience
in every move!
When creating the SPAIO THERMO-EVO
thermal leggings, we focused primarily on
exceptional functionality and classic design. Above all, the leggings are comfortable, thanks to which you will be able to
feel comfortable while training and you will
notbe limited by uncomfortable clothes.
The use of Dryarn fibers means that excess
moisture will be wicked away from the inside,
thanks to which the skin remains dry and is
not prone to irritation. At the same time, the
leggings will provide you with thermal comfort. You will be perfectly protected against
cold and wind, even if you decide to exercise
during the most adverse weather. The use of
highly elastic fibers will make the THERMOEVO leggings fit perfectly. The Thermo line
will be perfect for everyone who loves outdoor sports also on colder days.

Komfort i wygoda w każdym ruchu!
Tworząc getry termoaktywne SPAIO THERMO-EVO postawiliśmy przede wszystkim na
wyjątkowa funkcjonalność i klasyczny. Getry
są przede wszytki wygodne, dzięki czemu
uprawiając sport będziesz mogła czuć się
komfortowo i niczym nie ograniczysz swojej
sportowej fantazji.
Zastosowanie włókien Dryarn sprawia,
że nadmiar wilgoci jest odprowadzany z
wewnętrznej strony, dzięki czemu skóra
pozostaje sucha i nie jest podatna na podrażniania. Jednocześnie getry zapewnią
Ci komfort termiczny. Będziesz doskonale
chroniona przed zimnem i wiatrem, nawet
jeśli zdecydujesz się na aktywność fizyczną podczas najbardziej niesprzyjającej
pogody. Zastosowanie włókien o wysokiej
elastyczności sprawią, że getry THERMO-EVO będą świetnie przylegać. Linia Termo będzie idealna dla wszystkich, którzy
uwielbiają uprawiać sporty outdoorowe
również w chłodniejsze dni.

use of Dryarn fibers

wykorzystanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

exceptional flexibility

wyjątkowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

classic design

klasyczny design

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Timeless, classic fit,
subdued colors
ponadczasowa,
klasyczna rzeźba,
stonowana kolorystyka
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THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

THERMO-EVO
man / męska

Thermoregulation during each
training session!

Termoregulacja podczas każdego
treningu!

We wanted to create a thermal t-shirt that
would be comfortable, functional, and in
which every training would be pure pleasure. This is how the SPAIO THERMO-EVO
long sleeve thermal blouse was created. It
combines the best quality fibers and a classic pattern. The use of Dryarn microfiber
means that excess moisture will be wicked
away from the inner layer to the outside.
As a result, the skin remains dry and is less
prone to irritation, even during the most intense training. You can also be sure that the
t-shirt will provide you with thermal comfort.

Chcieliśmy stworzyć bluzkę termiczną, która będzie wygodna, funkcjonalna, i w której
każdy trening będzie czystą przyjemnością.
Tak powstała bluzka termiczna z długim
rękawem SPAIO THERMO-EVO. Łączy ona
w sobie najlepszej jakości włókna oraz klasyczny wzór. Wykorzystanie mikrowłókien
Dryarn sprawia, że nadmiar wilgoci zostaje
odprowadzony z wewnętrznej warstwy do
zewnątrz. Dzięki temu skóra pozostaje sucha i jest mniej podatna na podrażniania,
nawet podczas najbardziej intensywnego
treningu. Masz również pewność, że bluzka zapewni Ci komfort techniczny.

The seamless design makes the t-shirt extremely comfortable. Even if your training
takes place during adverse weather conditions, the t-shirt will protect you from the
cold and wind. Another advantage is the
three-dimensional flexibility of the t-shirt,
i.e. it allows you to stretch in any direction. If
you want to feel comfortable in every training situation, the THERMO-EVO t-shirt will
be perfect for this.

Bezszwowa konstrukcja sprawia, że bluzka
nie ogranicza ruchów i jest niezwykle wygodna. Nawet jeśli Twoje treningi będą odbywały się podczas niesprzyjających warunków
atmosferycznych bluzka ochroni Cię przed
zimnem i wiatrem. Kolejną zaletą jest trójwymiarowa elastyczność koszulki czyli taka,
która pozwala na rozciąganie się w każdym
kierunku. Jeśli chcesz czuć się komfortowo w każdej treningowej sytuacji to bluzka
THERMO-EVO będzie do tego idealna.

use of Dryarn fibers

wykorzystanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

exceptional flexibility

wyjątkowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

classic design

klasyczny design

Comfortable, slightly
elevated o-neck
wygodny, delikatnie
podwyższony dekolt
typu o-neck

Timeless, classic fit,
subdued colors
ponadczasowa,
klasyczna rzeźba,
stonowana kolorystyka

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

THERMO-EVO
man / męskie

Freedom of sport!

Swoboda uprawiania sportu!

We created SPAIO THERMO-EVO thermoactive leggings by combining the latest
technologies and classic sports design.
Thanks to the use of Dryarn microfibers, excess moisture will be wicked away from the
inner layer to the outside, thanks to which
the skin remains dry and is less prone to irritation. At the same time, the socks provide
thermal comfort, protecting against cold
and wind, so you will be able to train even
in adverse weather. Adequate ventilation
provided by TERMO-EVO leggings makes
you feel extremely comfortable even during extremely intense training.

Getry termoaktywne SPAIO THERMO-EVO
stworzyliśmy łącząc najnowsze technologie
i klasyczny sportowy design. Dzięki zastosowaniu mikrowłókien Dryarn nadmiar wilgoci
jest odprowadzany z wewnętrznej warstwy
na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje
sucha i jest mniej podatna na podrażnienia.
Jednocześnie getry zapewniają komfort termiczny, chroniąc przed zimnem i wiatrem,
dzięki czemu będziesz mógł uprawiać sport
nawet podczas mniej sprzyjającej pogody.
Odpowiednia wentylacja, którą zapewniają getry TERMO-EVO sprawia, że będziesz
czuł się wyjątkowo komfortowo nawet podczas ekstremalnie intensywnego treningu.

Thanks to the seamless structure and exceptional flexibility, the leggings will perfectly adhere to the body, guaranteeing full
freedom of movement. THERMO line products are perfect for everyone who wants to
stay active also on colder days.

Dzięki bezszwowej konstrukcji oraz wyjątkowej elastyczności getry będą idealnie przylegać do ciała, gwarantując przy tym pełną
swobodę ruchów. Produkty z linii TERMO są
idealne dla wszystkich, którzy pragną pozostawiać aktywni również w chłodniejsze dni.

use of Dryarn fibers

wykorzystanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

exceptional flexibility

wyjątkowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

classic design

klasyczny design

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Timeless, classic fit,
subdued colors
ponadczasowa,
klasyczna rzeźba,
stonowana kolorystyka
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THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

FIERCE
unisex

Train at any time of the year!

Trening o każdej porze roku!

We wanted to create a thermo-active t-shirt
that would be perfect for anyone who appreciates training, even if it’s cold outside.
The SPAIO FIERCE long-sleeved t-shirt was
created out of a passion for outdoor sports,
which combines the latest technologies and
unique design. We used Dryarn fibers that
transport excess moisture from the inside
to the outside, thanks to which the skin remains dry and is less prone to irritation and
abrasions. At the same time, the t-shirt provides adequate thermoregulation and ventilation even during the most active training
and regardless of the weather. It perfectly
protects you against wind and cold. Thanks
to the seamless construction, your movements are more free and you can enjoy the
continuous comfort.

Pragnęliśmy stworzyć bluzkę termoaktywną,
która będzie idealna dla każdego kto ceni
sobie treningi, nawet jeśli za oknem panuje
chłód. Z zamiłowania do sportów outdoorowych powstała bluzka z długim rękawem
SPAIO FIERCE, która łączy w sobie najnowsze technologie i niepowtarzalny design. Zastosowaliśmy włókna Dryarn, które odprowadzają nadmiar wilgoci z wewnętrznej strony
na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje
sucha i jest mniej podatna na podrażniania
i otarcia. Jednocześnie koszulka zapewnia
odpowiednią termoregulacje i wentylację nawet podczas najbardziej aktywnego treningu
i niezależnie od pogody. Doskonale ochroni
Cię przed wiatrem i zimnem. Dzięki bezszwowej konstrukcji twoje ruchy są nieograniczone i możesz cieszyć się nieustającą wygodą.

The great advantage of the FIERCE t-shirt
is the three-dimensional flexibility of it, i.e.
it allows you to stretch in all directions,
choosing the right size, you can be sure
that the t-shirt will fit perfectly. The extraordinary comfort of the Thermo products ensures that every training, even during cold
days, will be pure pleasure.

Wielką zaletą bluzki FIERCE jest trójwymiarowa elastyczność koszulki, czyli taka, która
pozwala rozciągać się we wszystkie strony,
dopierając do tego odpowiedni rozmiar masz
pewność, że koszulka będzie idealnie przylegać. Niezwykły komfort produktów z linii
Termo zapewnia, że każdy trening, nawet ten
w zimne dni będzie czystą przyjemnością.

use of Dryarn fibers

zastosowanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

fashionable design

modny design

Comfortable, slightly
elevated o-neck
wygodny, delikatnie
podwyższony dekolt
typu o-neck

Front – simple,
classic fit
front – prosta,
klasyczna rzeźba

Tył/bok – rzeźba
rozmaicona przerobieniami na bokach,
lampasami z kropek
oraz nawiązującym
do nich designie
na plecach
back/side – fit with alterations on the sides, stripes
made of dots, and similar
design on the back

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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THERMO

THERMO

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

FIERCE
unisex

Feel comfort like never before!

Komfortowo jak nigdy wcześniej!

When creating SPAIO FIERCE thermoactive
leggings, we focused not only on the most
modern technologies, but also on interesting designs. Thanks to this, we have created
leggings that are fashionable and at the
same time have all the most important thermoregulatory properties.

Tworząc getry termoaktywne SPAIO FIERCE
skupiliśmy się przede wszystkim na najnowocześniejszych technologiach, jednak ważny
był również dla nas interesujący design. Dzięki temu stworzyliśmy getry, które są modne
a jednocześnie posiadają wszystkie najważniejsze właściwości termoregulacyjne.

We used Dryarn microfibers, which can
wick away moisture from the inside to the
outside, so you can be sure that your skin
will be dry, and therefore less susceptible
to irritation during even the most intense
training. Leggings also provide adequate
thermoregulation and ventilation, protecting against overheating or excessive cooling of the body. The seamless construction
and the unique elasticity of the fibers make
the leggings fit perfectly, ensuring comfort
without restricting your movements. The
Thermo line ensures high comfort during
each training session, regardless of the
prevailing conditions.

Zastosowaliśmy w nich mikrowłókna Dryarn,
które posiadają zdolność odprowadzania
wilgoci z wewnątrz na zewnątrz, dzięki czemu masz pewność, że twoja skóra będzie
sucha, a przez o mniej podatna na podrażnienia podczas nawet najbardziej intensywnego treningu. Getry zapewniają również
odpowiednią termoregulację i wentylację,
chroniąc przed przegrzaniem lub zbytnim
wyziębieniem organizmu. Bezszwowa konstrukcja oraz wyjątkowa elastyczność włókien sprawiają, że przy dobraniu odpowiedniego rozmiaru getry będą idealnie przylegać, zapewniając komfort i nie ograniczając
ruchów. Linia Thermo zapewnia wysoki komfort podczas każdego treningu niezależnie
od panujących warunków.

use of Dryarn fibers

zastosowanie włókien Dryarn

wicks away excess moisture

odprowadza nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewnia komfort termiczny

seamless technology

technologia seamless

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chroni przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowana

fashionable design

modny design

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Simple, classic fit enriched on
the sides with stripes made of
dots and alterations on the leg
prosta, klasyczna rzeźba ożywiona
po bokach lampasami z kropek
oraz przerobieniami na nodze
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THERMO

THERMO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

THERMO-EVO

THERMO-EVO

WOMAN / DAMSKa

WOMAN / DAMSKa

S M L xL

S M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/GREY

GREY/LIGHT GREY

leggings / legginsy

leggings / legginsy

THERMO-EVO

THERMO-EVO

WOMAN / DAMSKie

WOMAN / DAMSKie

S M L xL

S M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

GREY/LIGHT GREY

55

56

THERMO

THERMO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

THERMO-EVO

THERMO-EVO

MAN / męska

MAN / męska

M L xL xxL

M L xL xxL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/GREY

GREY/LIGHT GREY

leggings / legginsy

leggings / legginsy

THERMO-EVO

THERMO-EVO

MAN / męskie

MAN / męskie

M L xL xxL

M L xL xxL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

GREY/LIGHT GREY
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THERMO

THERMO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/GREY

BLACK/GREY

leggings / legginsy

leggings / legginsy

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/GREY
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THERMO

THERMO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/RED

BLACK/RED

BLACK/RED

leggings / legginsy

leggings / legginsy

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/RED
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THERMO

THERMO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/BLUE

BLACK/BLUE

BLACK/BLUE

leggings / legginsy

leggings / legginsy

FIERCE

FIERCE

unisex

unisex

s M L xL

s M L xL

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

67% polyamide /poliamid
26% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
7% elastane /elastan

BLACK/BLUE
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extreme pro
Products dedicated to practicing winter sports, outdoor activities, especially
in low temperatures
Artykuły dedykowane do: uprawiania sportów zimowych, aktywności outdoorowych zwłaszcza w niskich temperaturach

Features of the EXTREME products:
bacteriostatic and anti-odor properties (thanks to saturation with silver ions in strategic
places, such as armpits or perineal area)
antiallergic properties
three-dimensional elasticity of a warm, dense material that perfectly protects against
low temperatures and abrasions
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
breathability, quick-drying and low level of moisture absorption
(thanks to the use of Dryarn yarn)
thermoregulatory properties and increased durability of the clothing
(also thanks to the Dryarn yarn)

Cechy artykułów z linii EXTREME:
właściwości bakteriostatyczne i antyzapachowe (dzięki nasyceniu jonami srebra
miejsc strategicznych, takich jak pachy czy okolice krocza)
właściwości antyalergiczne
trójwymiarowa elastyczność ciepłego, mięsistego materiału, który doskonale
chroni przed niskimi temperaturami oraz otarciami
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry.
przewiewność, szybkość schnięcia i niski poziom wchłaniania wilgoci
(dzięki użyciu przędzy Dryarn)
właściwości termoregulacyjne oraz zwiększona trwałość odzieży
(również dzięki przędzy Dryarn)
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extreme PRO

extreme PRO

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

extreme pro
woman / damska

Train in extreme conditions!

Trening w ekstremalnych warunkach!

Thinking about all women who appreciate
extraordinary comfort and the latest technologies while practicing sports, we have
created the SPAIO EXTREME-PRO longsleeved t-shirt. The most important thing
for us is the material which will make you
feel comfortable in all circumstances. When
creating this T-shirt, we used Dryarn fibers,
which, thanks to the property of wicking
away excess moisture from the inner layer
to the outside ensures that the skin will be
dry and less prone to irritation. At the same
time, it also includes silver ions that have an
antibacterial and anti-odour effect, guaranteeing wonderful freshness for a long time.
They are also anti-allergic and gentle on
the skin. Besides, the EXTREME-PRO tshirt ensures adequate thermoregulation,
while protecting you against overheating or
cooling down. It will perfectly protect you
from cold and wind. The flexibility of the tshirt and the seamless construction means
that it will fit perfectly, without restricting
movement. The Extreme line is perfect for
all sports enthusiasts for whom there is no
bad weather for physical activity.

Z myślą o wszystkich kobietach, które cenią
sobie niezwykły komfort i najnowocześniejsze technologie podczas uprawiania sportów stworzyliśmy bluzkę z długim rękawem
SPAIO EXTREME-PRO. Najważniejsze są dla
nas materiał i to co sprawia, że możesz czuć
się wygodnie w każdych okolicznościach.
Przy tworzeniu tej koszulki użyliśmy włókien
Dryarn, które dzięki właściwości odprowadzania nadmiaru wilgoci z wewnętrznej warstwy do zewnątrz, zapewniają, że skóra będzie sucha i mniej podatna na podrażnienia.
Jednocześnie w jej skład wchodzą też jony
srebra, które działają bakteriobójczo i antyzapachowo, gwarantując cudowną świeżość
przed długi czas. Są one również antyalergiczne i delikatne dla skóry. Ponadto bluzka
EXTREME-PRO zapewnia odpowiednią termoregulację, jednocześnie zabezpieczając
Cię przed przegrzaniem lub wychłodzeniem.
Będzie idealnie chronić przed zimnem i wiatrem. Elastyczność bluzki i bezszwowa konstrukcja sprawiają natomiast, że będzie ona
dokładnie przylegać, nie ograniczając przy
tym ruchów. Linia Extreme jest doskonała dla
wszystkich miłośników sportu, dla których
nie ma złej pogody na aktywność fizyczną.

use of Dryarn yarn

zastosowanie przędzy Dryarn

the use of silver ions

zastosowanie jonów srebra

anti-odour and hypoallergenic properties

antyzapachowe, antyalergiczne

antibacterial properties

właściwości przeciwbakteryjne

wicks away excess moisture

odprowadzają nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewniają komfort termiczny

seamless construction

bezszwowa konstrukcja

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chronią przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowane

Fashionable design

modny design

Elevated collar is designed
to protect against cold and
wind, but also to protect the
neck from possible irritation, which may be caused by
overclothes
podniesiony kołnierzyk ma chronić
przed zimnem i wiatrem, ale i chronić
szyję przed ewentualnymi podrażnieniami, które może spowodować
odzież wierzchnia

Places that suck up the sweat the
most during increased physical
activity have been enriched with
yarn saturated with silver ions,
which reduces unpleasant odors
and has antibacterial properties
miejsca, które najintensywniej się pocą
podczas wzmożonej aktywności fizycznej
zostały wzbogacone o przędzę nasyconą
jonami srebra, która niweluje nieprzyjemny
zapach oraz ma właściwości antybakteryjne

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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extreme PRO

extreme PRO

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

extreme pro
woman / damskie

Comfort that will make you fall
in love with sport even more!

Komfort, dzięki któremu pokochasz
sport jeszcze bardziej!

We have created the EXTREME-PRO thermoactive leggings for all women who love
physical activity and are not afraid of any
weather. We have combined the best quality
fibers and modern design, thanks to which
you will feel comfortable and fashionable at
the same time. Quality is the most important,
therefore some of the fibers have been saturated with silver ions, which have antibacterial and anti-odour properties. Thanks to
this, you will be able to feel fresh for a long
time. It also provides anti-allergic properties,
ensuring complete comfort for your skin. Besides, we used Dryarn yarns, which have the
properties of wicking away excess moisture
from the inside to the outside. This ensures
that your skin remains dry and less prone to
irritation, even during very intense activity.
The EXTREME-PRO leggings also provide
adequate thermoregulation - the body does
not overheat or cool down. The fibers used
are characterized by high flexibility in every
direction and a seamless structure, which
makes them adhere perfectly, without restricting your movements. The Extreme
line will work even in the most demanding
weather, giving you complete freedom during the training session.

Termoaktywne getry EXTREME-PRO stworzyliśmy dla wszystkich kobiet, które uwielbiają
aktywność fizyczną i nie straszna im żadna
pogoda. Połączyliśmy w nich najlepszej jakości włókna i nowoczesny design, dzięki czemu
będziesz czuła się komfortowo i modnie zarazem. Najważniejsza jest dla nas jakość dlatego
część włókien została nasycona jonami srebra,
które posiadają właściwości bakteriobójcze
i antyzapachowe. Dzięki temu będziesz mogła
czuć się świeżo przez długi czas. Zapewnia ona
również właściwości antyalergiczne, zapewniając pełny komfort dla Twojej skóry. Dodatkowo
zastosowaliśmy przędze Dryarn, które posiada
właściwości odprowadzania nadmiaru wilgoci
z wewnętrznej strony do zewnątrz. Gwarantuje to, że Twoja skóra pozostanie sucha i będzie
mniej podatna na podrażnienia, nawet podczas
bardzo intensywnej aktywności. Getry EXTREME-PRO zapewniają również odpowiednią termoregulacje – organizm nie przegrzewa się, ani
nie wychładza. Użyte włókna charakteryzują się
wysoką elastycznością w każdym kierunku oraz
bezszwową konstrukcję, co sprawia, że będą
idealnie przylegać, nie ograniczając przy tym
ruchów. Linia Extreme sprawdzi się nawet przy
najbardziej wymagającej pogodzie, pozostawiając Ci pełną dowolność w uprawianiu sportu.

use of Dryarn yarn

zastosowanie przędzy Dryarn

the use of silver ions

zastosowanie jonów srebra

anti-odour and hypoallergenic properties

antyzapachowe, antyalergiczne

antibacterial properties

właściwości przeciwbakteryjne

wicks away excess moisture

odprowadzają nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewniają komfort termiczny

seamless construction

bezszwowa konstrukcja

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chronią przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowane

Fashionable design

modny design

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Places that suck up the
sweat the most during
increased physical activity
have been enriched with
yarn saturated with silver
ions, which reduces
unpleasant odors and
has antibacterial properties
miejsca, które najintensywniej się
pocą podczas wzmożonej aktywności fizycznej zostały wzbogacone
o przędzę nasyconą jonami srebra,
która niweluje nieprzyjemny zapach
oraz ma właściwości antybakteryjne

The pattern refers to the body
structure and emphasizes the
sillhouette, but also gives an
„edgy” twist to it
wzór nawiązuje do budowy ciała
i podkreśla sylwetkę, ale i nadaje
„zadziornego” charakteru
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merino wool

extreme PRO

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

extreme pro
man / męska

Extreme comfort during your training!

Ekstremalny komfort treningu!

Everyone who loves extreme sports will love
our new, thermoactive long-sleeved SPAIO
EXTREME-PRO t-shirt. It is a combination of
the latest technologies and unusual design.
When creating this product, we focused primarily on the best quality fibers. They contain silver ions, thanks to which the blouse
has anti-odour, anti-bacterial, and anti-allergic properties, which ensures unprecedented comfort and freshness, even during the
most intense activities. Besides, the use of
Dryarn microfibers allows excess moisture
to be wicked away from the inner layer to
the outside, which keeps the skin dry and
is not exposed to irritation. The EXTREMEPRO t-shirt ensures adequate thermoregulation, which guarantees that the body will
not overheat or get cold. It is also excellent
protection against wind and cold. Thanks to
the use of seamless construction and weave
technology with exceptional stretchability,
when choosing the right size, the t-shirt will
perfectly fit, while not restricting movement.
The Extreme line provides unprecedented
comfort that will make any activity even
more enjoyable.

Każdy kto kocha sporty ekstremalne pokocha
naszą nową, termoaktywna bluzkę z długim
rękawem SPAIO EXTREME-PRO. To połączenie najnowocześniejszych technologii oraz
niezwykłego designu. Tworząc ten produkt
stawialiśmy przede wszystkim na najlepszej
jakości włókna. Zawierają one jony srebra
dzięki czemu bluzka posiada właściwości antyzapachowe, bakteriobójcze i antyalergiczne, co zapewnia niespotykany do tej pory
komfort i świeżość, nawet podczas najbardziej intensywnych aktywności. Dodatkowo
wykorzystanie mikrowłókien Dryarn sprawia,
że nadmiar wilgoci jest odprowadzany z wewnętrznej warstwy do zewnątrz, co sprawia,
że skóra pozostaje sucha i nie jest narażona na podrażnienia. Bluzka EXTREME-PRO
zapewnia odpowiednią termoregulację, co
gwarantuje, że organizm nie przegrzeje się,
ani nie wyziębi. Jest jednocześnie doskonałą ochroną przed wiatrem i zimnem. Za sprawą zastosowania bezszwowej konstrukcji
i technologii splotu o wyjątkowej rozciągliwości, przy wybraniu odpowiedniego rozmiaru
koszulka będzie idealnie przylegać, jednocześnie nie krępując ruchów. Linia Extreme
zapewnia niespotykany do tej pory komfort,
który sprawi, że każda aktywność będzie
jeszcze przyjemniejsza.

use of Dryarn yarn

zastosowanie przędzy Dryarn

the use of silver ions

zastosowanie jonów srebra

anti-odour and hypoallergenic properties

antyzapachowe, antyalergiczne

antibacterial properties

właściwości przeciwbakteryjne

wicks away excess moisture

odprowadzają nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewniają komfort termiczny

seamless construction

bezszwowa konstrukcja

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chronią przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowane

Fashionable design

modny design

Elevated collar is designed
to protect against cold and
wind, but also to protect the
neck from possible irritation, which may be caused by
overclothes
podniesiony kołnierzyk ma chronić
przed zimnem i wiatrem, ale i chronić
szyję przed ewentualnymi podrażnieniami, które może spowodować
odzież wierzchnia

Places that suck up the sweat the
most during increased physical
activity have been enriched with
yarn saturated with silver ions,
which reduces unpleasant odors
and has antibacterial properties
miejsca, które najintensywniej się pocą
podczas wzmożonej aktywności fizycznej
zostały wzbogacone o przędzę nasyconą
jonami srebra, która niweluje nieprzyjemny
zapach oraz ma właściwości antybakteryjne

Seamless technology
ensures maximum
comfort of use, does
not irritate the skin
technologia seamless
zapewnia maksymalny
komfort użytkowania,
nie drażni skóry
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extreme PRO

extreme PRO

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

extreme pro
man / męskie

Extreme comfort!

Ekstremalna wygoda i komfort!

SPAIO EXTREME-PRO thermoactive leggings are the latest technologies and an
extremely fashionable pattern that will allow
you to be extremely confident during each
training. We focus primarily on the highest
quality fibers. Some of the fibers have been
saturated with silver ions, which, thanks to
their anti-odour and antibacterial properties, will make you feel fresh throughout your
training. At the same time, they are antiallergic and have a positive effect on the condition of your skin. We also used Dryarn yarn,
which wicks away excess moisture from the
inner layer to the outside, thanks to which
the skin remains dry and is less prone to irritation, even during extremely intense activities. The leggings also can thermoregulate,
ensuring the maintenance of the appropriate
body temperature. The body does not overheat but is also resistant to cold. EXTREMEPRO leggings are characterized by high flexibility in all directions and have a seamless
structure, which, when choosing the right
size, ensures perfect adhesion. At the same
time, they do not restrict movement, allowing complete freedom during activity. The
Extreme line was created for all those who
love sports, regardless of the season.

Getry termoaktywne SPAIO EXTREME-PRO to
najnowocześniejsze technologie i niezwykle
modny wzór, który pozwoli Ci na niezwykłą
pewność siebie podczas każdego treningu.
Stawiamy przede wszystkim na najwyższej
jakości włókna. Część włókien została nasycona jonami srebra, które dzięki właściwościom antyzapachowym i bakteriobójczym
sprawiają, że będziesz mógł czuć się świeżo
przez cały trening. Jednocześnie są one antyalergiczne i co dobrze wpływa na kondycję skóry. Zastosowaliśmy również przędzę
Dryarn, która odprowadza nadmiar wilgoci
z wewnętrznej warstwy do zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje sucha i jest mniej
podatna na podrażnienia, nawet podczas
wyjątkowo intensywnych aktywności. Getry
posiadają również zdolność termoregulacji,
gwarantując zachowanie odpowiedniej ciepłoty ciała. Organizm nie przegrzewa się, ale
również jest odporny na wychłodzenie. Getry
EXTREME-PRO charakteryzują się wysoką
elastycznością w każdym kierunku oraz posiadają bezszwową konstrukcję, co przy doborze
odpowiedniego rozmiaru zapewnia idealne
przyleganie. Jednocześnie nie ograniczają
one ruchu, pozwalając na całkowitą dowolność podczas aktywności. Linia Extreme została stworzona z myślą o wszystkich, którzy
kochają sport niezależnie od pory roku.

use of Dryarn yarn

zastosowanie przędzy Dryarn

the use of silver ions

zastosowanie jonów srebra

anti-odour and hypoallergenic properties

antyzapachowe, antyalergiczne

antibacterial properties

właściwości przeciwbakteryjne

wicks away excess moisture

odprowadzają nadmiar wilgoci

provides thermal comfort

zapewniają komfort termiczny

seamless construction

bezszwowa konstrukcja

adequate ventilation

odpowiednia wentylacja

protects against wind and cold

chronią przed wiatrem i zimnem

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

perfect fit

idealnie dopasowane

Fashionable design

modny design

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Places that suck up the
sweat the most during
increased physical activity
have been enriched with
yarn saturated with silver
ions, which reduces
unpleasant odors and
has antibacterial properties
miejsca, które najintensywniej się
pocą podczas wzmożonej aktywności fizycznej zostały wzbogacone
o przędzę nasyconą jonami srebra,
która niweluje nieprzyjemny zapach
oraz ma właściwości antybakteryjne

The pattern refers to the body
structure and emphasizes the
sillhouette, but also gives an
„edgy” twist to it
wzór nawiązuje do budowy ciała
i podkreśla sylwetkę, ale i nadaje
„zadziornego” charakteru
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extreme PRO

extreme PRO

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

extreme pro

extreme PRO

WOMAN / DAMSKa

MAN / męska

S M L xL

M L XL

59%
34%
5%
2%

59%
34%
5%
2%

polyamide /poliamid
polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
elastane /elastan
silver fibre /włókna srebra

BLACK/ORANGE

BLACK/ORANGE

polyamide /poliamid
polypropylene /polipropylen
elastane /elastan
silver fibre /włókna srebra

BLACK/ORANGE

leggings / legginsy

leggings / legginsy

extreme pro

extreme PRO

WOMAN / DAMSKie

MAN / męskie

S M L

M L XL

59%
34%
5%
2%

59%
34%
5%
2%

polyamide /poliamid
polypropylene /polipropylen
elastane /elastan
silver fibre /włókna srebra

BLACK/ORANGE

polyamide /poliamid
polypropylene /polipropylen
elastane /elastan
silver fibre /włókna srebra
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extreme PRO

extreme PRO

Race Edition
Products dedicated to riding motorcycles (sport motorcycles, sports and touring
motorcycles, cross motorbikes, enduro motorbikes, etc.); all-season products.
Artykuły dedykowane do: jazdy na motocyklach (sportowych, sportowo-turystycznych, cross, enduro itp.); artykuły całoroczne.

Features of the RACE EDITION products:
antiallergic properties (typical for clothing made of synthetic fibers)
three-dimensional flexibility for excellent adhesion
seamless technology increases the comfort of use and reduces the risk of skin irritation
dense material with increased durability
breathability, quick-drying and low level of moisture absorption
(thanks to the Dryarn yarn)
a system of microchannels supports the properties of Dryarn yarn
thermoregulatory properties and increased durability of the clothing
(also thanks to the Dryarn yarn)

Cechy artykułów z linii RACE EDITION:
właściwości antyalergiczne (charakteryzujące odzież wykonaną z włókien syntetycznych)
trójwymiarowa elastyczność gwarantująca świetne przyleganie
technologia seamless podnosząca komfort użytkowania i zmniejszająca ryzyko
wystąpienia podrażnień skóry
mięsisty materiał o podniesionej wytrzymałości
przewiewność, szybkość schnięcia oraz niski poziom wchłaniania wilgoci
(dzięki użyciu przędzy Dryarn)
właściwości termoregulacyjne oraz zwiększona trwałość odzieży
(również dzięki przędzy Dryarn)
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race edition

race edition

THERMOACTIVE T-SHIRT
/KOSZULKA TERMOAKTYWNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM

ADRENALINE
man / męska

Your hobby reflects your personality!

Twoje hobby to Twoja osobowość!

For everyone who loves speed and extreme
fashion, we have created the RACE EDITION
collection. New SPAIO ADRENALINE thermoactive shortsleeved t-shirt was created
with your comfort in mind. It has no seams,
making it ideal as a base outfit.

Z myślą o wszystkich, którzy kochają szybkość i ekstremalną modę stworzyliśmy kolekcję RACE EDITION. Najnowsza koszulka
termoaktywna z krótkim rękawem SPAIO
ADRENALINE została stworzona z myślą
o Twoim komforcie. Nie posiada szwów, dzięki
czemu idealnie nadaje się jako strój bazowy
dla stroju wierzchniego.

The modern combination of special fibres
makes this thermoactive t-shirt to wick excess moisture away from the inside to keep
your skin dry. Soft to touch material prevents
skin irritation. The hi-tech weave guarantees
that the t-shirt adheres perfectly to your
body. We also took care of the design – the
fierce pattern will make you feel extremely
confident, and modern lines will emphasize
your masculine silhouette.

Nowoczesna kombinacja włókien i wykorzystanie Dryarnu, sprawia, że ta koszulka termoaktywna odprowadza nadmiar wilgoci z wnętrza,
aby Twoja skóra pozostawała sucha. Bardzo delikatny w dotyku materiał zapobiega
podrażnieniom. Technologicznie zaawansowany splot gwarantuje, że koszulka idealnie
przylega dopasowując się do Twojej sylwetki. Zadbaliśmy również o design – agresywny wzór sprawi, że w koszulce będziesz czuł
się wyjątkowo pewny siebie, a nowoczesne
linie podkreślą twoją męską sylwetkę.

seemless technology, breathable jersey

bezszwowa, oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetnie odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

Comfortable
o-neck neckline
nieupijający dekolt
typu o-neck

Fashionable, bold design is
easy for effective remaking;
Cut similar to the body
structure, perfectly
emphasizes the male figure
modny, agresywny design bogaty
w efektowne przerobienia;
rzeźba nawiązująca do budowy
ciała, świetnie podkreślająca
męską sylwetkę

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony komfort
użytkowania,
nie drażni skóry
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race edition

race edition

THERMOACTIVE LONGSLEEVED T-SHIRT
/BLUZKA TERMOAKTYWNA

ADRENALINE
man / męska

Get excited about your life!

Emocjonuj się własnym życiem!

We love sport and we value your crazy
personality. The SPAIO ADRENALINE thermoactive longsleeve t-shirt from the latest
RACE EDITION collection has been created
with the idea of extreme

comfort. This elastic, delicate for the skin fabric which has no
seams, makes this t-shirt perfect as an inner
layer of your motorcycle outfit.

Kochamy sport i cenimy sobie Twoją szaloną osobność. Bluzkę termoaktywną SPAIO
ADRENLINE z najnowszej kolekcji RACE
EDITION stworzyliśmy z ideą ekstremalnej
wygody. Elastyczna, delikatna dla skóry dzianina, która została pozbawiona szwów, sprawia, że bluzka będzie idealna jako warstwa
wewnętrzna Twojego stroju motocyklowego.

The fibres have been composed to give you
maximum freedom of movement and proper
thermoregulation. The inner layer of material perfectly wicks moisture away, leaving
your skin dry. At the same time, the softness
of the fabric prevents skin irritation. Modern,
fashionable pattern with a fierce design will
allow you to feel extremely masculine and it
will emphasize your inner strength.

Włókna zostały skomponowane tak, aby zapewnić Ci maksymalną swobodę ruchu oraz
odpowiednią termoregulację. Wewnętrzna
warstwa materiału idealnie odprowadza wilgoć, pozostawiając twoja skórę suchą. Jednocześnie delikatność materiału zapobiega
podrażnieniom skóry. Nowoczesny, modny
wzór o agresywnym desingnie pozwoli Ci
poczuć się wyjątkowo męsko i podkreśli on
twoją wewnętrzną siłę.

seemless technology, breathable jersey

bezszwowa, oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetnie odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

Comfortable
o-neck neckline
nieupijający dekolt
typu o-neck

Fashionable, bold
design is easy for
effective remaking;
Cut similar to the
body structure,
perfectly emphasizes
the male figure
modny, agresywny design
bogaty w efektowne
przerobienia; rzeźba nawiązująca do budowy ciała,
świetnie podkreślająca
męską sylwetkę

Seamless technology
ensures increased
comfort of use,
does not irritate
the skin
technologia seamless
zapewnia podwyższony komfort
użytkowania,
nie drażni skóry
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race edition

race edition

THERMOACTIVE LEGGINGS
/GETRY TERMOAKTYWNE

ADRENALINE
man / męskie

Start the memory race!

Emocjonuj się własnym życiem!

The latest RACE EDITION collection has been
created for all adrenaline lovers. The SPAIO
ADRENALINE thermoactive leggings have
been designed using the latest technologies
so that you can enjoy comfort at any time.

Najnowsza kolekcja RACE EDITION została
stworzona dla wszystkich miłośników adrenaliny. Legginsy termoaktywne SPAIO ADRENALINE zaprojektowaliśmy z użyciem najnowocześniejszych technologii, abyś mógł
cieszyć się wygodą w każdej chwili.

Their seamless fabric is extremely elastic. It
adapts perfectly to any figure, thanks to which
the leggings become an ideal base for the
outerwear. The special composition of microfibers causes the material to breathe and wick
excess moisture away from your skin while
ensuring proper thermoregulation. We were
designing this line while thinking about the image of a strong man that is why we focused on
fierce patterns and fashionable colours.

Bezszwowa dzianina jest niezwykle elastyczna. Dopasowuje się idealnie do każdej sylwetki, dzięki czemu legginsy stają się idealną
bazą dla stroju wierzchniego. Kompozycja
mikrowłókien sprawia, że materiał oddycha
i odprowadza nadmiar wilgoci z Twojej skóry,
zapewniając jednocześnie odpowiednią termoregulację. Dbając o Twój wizerunek silnego mężczyzny przy projektowaniu tej linii postawiliśmy na agresywny wzór i modne kolory.

seemless technology, breathable jersey

bezszwowa, oddychająca dzianina

three-dimensional flexibility

trójwymiarowa elastyczność

excellent adhesion

idealne przyleganie

adequate ventilation

świetnie odprowadza nadmiar wilgoci

thermoregulatory properties

zapewnia odpowiednią termoregulację

antiallergic properties

właściwości antyalergiczne

breathability, quick-drying and low level

przewiewność, szybkość schnięcia

of moisture absorption

Seamless technology ensures
increased comfort of use,
does not irritate the skin
technologia seamless zapewnia
podwyższony komfort użytkowania,
nie drażni skóry

Fashionable, bold design is
easy for effective remaking;
Cut similar to the body
structure, perfectly
emphasizes the male figure
modny, agresywny design bogaty
w efektowne przerobienia;
rzeźba nawiązująca do budowy
ciała, świetnie podkreślająca
męską sylwetkę
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race edition

race edition

short SLEEVE / KOSZ. K/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

ADRENALINE

ADRENALINE

MAN / męska

MAN / męska

M L xL xxL

M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLACK/GREY

BLACK/RED

BLACK/GREY

short SLEEVE / KOSZ. K/R

LONG SLEEVE / KOSZ. D/R

ADRENALINE

ADRENALINE

MAN / męska

MAN / męska

M L xL xxL

M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLACK/RED
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race edition

race edition

leggings / legginsy

ADRENALINE
MAN / męskie
M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLACK/GREY

leggings / legginsy

ADRENALINE
MAN / męskie
M L xL xxL

57% polyamide /poliamid
40% polypropylene dryarn /polipropylen dryarn
3% elastane /elastan

BLACK/RED
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sizes /rozmiary

sizes of women /ROZMIARy DAMSKIe
size /rozmiar
s

M

L

xl

170-174

174-178

height /wzrost
160-164

164-170

chest /obwód klatki piersiowej
84-88

88-92

92-96

96-100

size /rozmiar
s

M

L

xl

170-174

174-178

height /wzrost
160-164

164-170

hips /obwód bioder
92-96

96-100

100-104

104-108

sizes of men /ROZMIARy męskie
size /rozmiar
m

l

xl

xxl

height /wzrost
172-178

178-184

184-190

190-196

chest /obwód klatki piersiowej
88-94

94-100

100-106

106-112

asize /rozmiar
m

l

xL

xxl

height /wzrost
172-178

178-184

184-190

190-196

hips /obwód bioder
84-88

88-92

92-96

96-100

p.p.h.u. tespol
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI , UL. ŁÓDZKA 27, poland
TEL. +48 42 211 06 06 | FAX +48 42 211 06 10 | email: spaio@spaio.pl

facebook.com/spaio.polska

www.spaio.pl

