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original Sandal

1004004 AZG / eU1122201
7–13 Us celé velikosti/whole sizes

sandál, na který se můžete spolehnout. klasický Teva pásek kolem kotníku vás podrží na každém kroku. 
A flip flop that you can depend on. The iconic Teva ankle strap means this flip flop will be sticking with you.

original univerSal

1004006 VInD / eU1122702
7–13 Us celé velikosti/whole sizes

klasický Teva sandál s leštěnými sponami ve funky modním stylu vám zvedne náladu na vašich cestách po městě i za dobrodružstvím.
Old school is the new school. There’s one for every mood, every occasion.

1004006 TeR / eU1122502
7–14 Us celé velikosti/whole sizes
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original univerSal marbled
někdy se vyplatí dát si nohy nahoru. Barevná mramorová podešev veselých sandálů pobaví celou vaši společnost nejen na pikniku na pláži.
sometimes it pays to put your feet up. show off the fun marbled sole in these colorful fresh sandals, a summer must have for lazy picnics and days at the beach.

1007555 Gppp / eU1122506
7–12 Us celé velikosti/whole sizes

1007555 LURk / eU1122206
7–12 Us celé velikosti/whole sizes

1007555 FBLU / eU1122706
7–13 Us celé velikosti/whole sizes

original univerSal Camo
Lehký a pohodlný Teva sandál pro maskáčové nadšence.
Light and comfortable sandal that hide in plain sight in this funky take on an army classic.

1006909 CmO / eU1122903
7–13 Us celé velikosti/whole sizes
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1006911 VInD / eU1122704
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

original univerSal luX
Robustní univerzální Teva sandál s nádechem luxusu. kožená stélka a leštěná kovová poutka s důmyslným designem ideální pro grilování a jiné párty. 
Old school is the new school. A sturdy all purpose sandal with a little added luxury. A leather foot bed and burnished metal loops for a sophisticated look, perfect for a BBQ.

1006315 BLk / eU1121605
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

1006315 DkeA / eU1121405
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

original univerSal premium leather
Funkční, funky a pohodlný, co víc si přát? Luxusní kožený sandál na všechny všední i nevšední příležitosti. 
Old school is the new school. Functional, funky and comfy, what more could you  want? How about a high quality leather finish.
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1003986 OLLBL / eU2122701
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

1007552 BLk / eU2121602
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

1007552 seFG / eU2121902
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

1003986 OLpR / eU2122901
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

1003986 OLRD / eU2122501
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

original Sandal
sandál, na který se můžete spolehnout. klasický Teva pásek kolem kotníku vás podrží na každém kroku. 
A flip flop that you can depend on. The iconic Teva ankle strap means this flip flop will be sticking with you.

original Sandal leather diamond
pásky z kvalitní usně s diamantovým vzorem a pohodlná kožená stélka jsou důkazem, že diamanty opravdu patří mezi dívčí nejlepší přátele. 
This funky take on the original Teva design with a on-trend geometric diamond pattern, with high quality leather straps and a super comfortable 
leather foot-bed proves that diamonds really are a girl’s best friend.
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1007550 sLVR / eU2121203
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

1003987 mORn / eU2122105
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

1003987 snG / eU2122805
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

original Sandal leather metalliC
pohodlný, kožený Teva sandál s nádechem luxusu. kožená stélka a kovový design je ideální pro grilování a jiné párty. 
The original and iconic Teva design with a little extra luxury and fashion. The full leather upper and foot-bed provides extra comfort and a more sophisticated 
look and coupled The fun metallic finishes makes this the perfect summer BBQ accessory. 

original univerSal
klasický Teva sandál s leštěnými sponami ve funky modním stylu vám zvedne náladu na vašich cestách po městě i za dobrodružstvím. 
Old school is the new school. There’s one for every mood, every occasion.
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1007549 RGL / eU2121506
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

1006910 seFG / eU2122907
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

original univerSal leather metalliC
pohodlný, kožený Teva sandál s nádechem luxusu. kožená stélka a kovový design je ideální pro grilování a jiné párty.
The original and iconic Teva design with the extra side strap for support now comes with a little extra luxury and fashion. Then full leather upper and foot-bed 
provides extra comfort and a more sophisticated look and coupled The fun metallic finishes makes this the perfect summer BBQ accessory.

original univerSal luX
Robustní univerzální Teva sandál s nádechem luxusu. kožená stélka a leštěná kovová poutka s důmyslným designem ideální pro grilování a jiné párty.
The original and iconic Teva design with burnished metal loops that brings a little bling to this Teva favorite.
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4168 FGR / eU1102823
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

1009037 DkeA / eU1101407
7–15 Us celé velikosti/whole sizes

4168 BkBL / eU1102623
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

ClaSSiC Flip premium leather
Lehké, kožené pohodlí pro vaše nohy.
simple, comfortable, colorful. enough said.

muSh ii
Velmi lehký model pro pohodlí vašich nohou.
Light, easy and super comfy.
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7–13 Us celé velikosti/whole sizes

muSh ii CanvaS
Lehký a velmi pohodlný model ve funky stylu.
Light, easy and super comfy with a funky canvas strap.
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4198 LmRD / eU2102528
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

4198 LmGn / eU2102828
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

muSh ii
Velmi lehký model pro pohodlí vašich nohou.
Light, easy and super comfy.
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1006326 TkCF / eU1121420
8–12,13,14 Us

berkeley Sandal
elegantní kožené sandály ideální pro pracovní příležitosti.
A classy leather sandal, perfect for a casual workplace.
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1002346 JZZ / eU2122519
5–10,11 Us

1003434 BRn / eU2121420
5–10,11 Us 

1002346 BLk / eU2122619
6–10 Us

kayenta Suede
kayenta je tu pro ženy, které jsou zaměřeny na výkon, ale nechtějí opustit svůj styl. skvěle si poradí se všemi typy překážek a je perfektním společníkem na cestách.
Casual skirts love the kayenta. This sandal is all about comfort and practicality. The thin straps with a soft suede finish give it a feminine look.

kayenta Studded
kayenta studded je tu pro ženy, které jsou zaměřeny na výkon, ale nechtějí opustit svůj styl. skvěle si poradí se všemi typy překážek a je perfektním 
společníkem na cestách. nyní nové trendy zpracování pásků.
The thin straps give this sandal a feminine feel and the fresh colors and funky detailing in the straps make this a casual, sporty all-rounder.
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1003969 TOFF / eU2121424
5–10 Us

1003969 RHB / eU2121524
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

6310 BBwn / eU2122421
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

1003969 BLkO / eU2121624
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

kayenta
neformální všestranný sandál je ideální pro každodenní procházky a piknik v parku. praktický a pohodlný, barevné pásky podtrhnou vaši ženskost.
This casual all-rounder is perfect for everyday errands and a picnic in the park; comfort and practicality with some colorful detailing.

Capri Wedge
Žensky subtilní kožené sandály vám dopřejí pohodlí ve městě i v přírodě. elegantní klínek zdůrazní vaši ženskost a zároveň vám dopřeje patřičnou stabilitu.
Finally a pair of heels you can conquer the world in. Feminine, comfortable and made from high quality leather these babies are perfect for work and look 
great with your favorite skirt.
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1004550 BLkO / eU2121623
5–10 Us

1003970 TOFF / eU2121422
5,5–10,11 Us

Capri univerSal
Žensky subtilní kožené sandály vám dopřejí pohodlí ve městě i v přírodě.
These sandals are perfect for women who are on the go but still want a classy, comfortable look. Available in classic colors that you can throw on with any outfit.

Capri Sandal
kožený pohodlný model, který nabízí svobodu flip flopu s bezpečností sandálu. k dispozici v barvevné variantě, která se vám hodí k celému šatníku.
A funky version of a flip flop in a high quality leather finish with an ankle strap that offers the freedom of a flip flop with the support and security of a sandal. 
Available in classic color that you can throw on with any outfit.

1004550 TOFF / eU2121423
5–10,11 Us

1004550 RHB / eU2121523
5–10 Us celé velikosti/whole sizes
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teChnologie

i po 30 leteCh vÝvoJe 
pŘiChÁZÍ nové 
dobrodruŽStvÍ!

průvodce v Grand Canyonu při své 
práci narazil na rčení, které navždy 
změnilo svět obuvi:

kaŽdÝ Z nÁS mÁ v SobĚ 
ukrytého dobrodruŽného 
duCha, kterÝ Jen ČekÁ,  
aŽ na nĚJ ZaŤukÁme.

Říční průvodce si uvědomil, že 
pokud chce někomu vysvětlit, 
proč svou práci tolik miluje, musí 
ho jednoduše přizvat do svého 
světa.  Dát lidem jistotu, uklidnit 
je... a dodat jim odvahu skočit do 
dobrodružství

a tak vytvoŘil poZvÁnku!

Teva Innovative Design elements 
(T.I.D.e) laboratoř je přísně tajné 
místo, ukryté 35 pater pod zemí, 
kde sehraný tým vědců vyvíjí 
revoluční změny, které navždy 
změní naše životy. Dobrá, možná je 
to trochu přehnané. pravdou je, že 
milujeme outdoor. A proto neustále 
přicházíme s inovacemi, které vám 
usnadní cestování a přinesou také 
nové zážitky, o kterých nám pak 
budete nadšeně vyprávět.

Zrozena pro řeku - podešev Spider Original 
vás podrží v každé situaci, kde můžete narazit 
na mokrý povrch.

Spider365 je nejvšestrannější materiál, 
který používáme. Poskytuje výbornou trakci  
a zároveň je mimořádně odolný. To vše po 
celý rok a v mnoha různých typech prostředí.

Speciální směs materiálu podešve 
Durabrasion™ je extrémně odolná, proto má 
dlouhou životnost a zvládne i náročný terén.

Čím jsou náročnější aktivity, tím více je 
zapotřebí tlumit nepříjemné nárazy. To je 
důvod, proč je většina našich produktů 
vybavena patentem Shoc Pad™.

Mush® není jen technická záležitost - je to 
životní styl, který se soustředí pouze na jednu 
věc - pohodlí!

Jedinečné vlastnosti materiálu Mush® 
nevyužíváme jen u sandálů. Maximální pohodlí 
poskytují i u naší outdoorové obuvi.

Technologie Drain Frame™ - malé drážky 
na stélce a odtokové kanálky v mezipodešvi 
umožňují rychlý odtok vody. Tím udržují nohy 
v suchu a zaručují tak mimořádné pohodlí.

* Uvedená váha obuvi platí vždy pro pánskou vel. 9 Us, dámskou vel. 7 Us, 
juniorskou vel. 4 Us a dětskou vel. 13 Us.  



teChnology

a neW adventure, 
30 yearS in the making

A Grand Canyon river guide 
stumbled on a truth that would 
forever change the footwear world:

inSide every perSon iS an 
adventurouS Spirit Waiting 
to be tapped.

He realized that the only thing 
holding anyone back from the 
lifestyle that he loved was a simply 
invitation. something to reassure 
them....to give them the confidence 
to jump in.

So, he built that invitation!

The Teva Innovative Design 
elements (T.I.D.e) Lab is a top 
secret facility located 35 stories 
underground where our crack 
team of scientists comes up 
with revolutionary life-altering 
innovations.
Ok maybe we exaggerated that a 
bit. The truth is we love outdoors, 
so we create innovations to better 
your journey and the stories you 

will tell.

Born in the river, Spider Original Rubber is 
ideal for any situation that might get wet.

The most versatile Spider Rubber. Spider365 
is great for varied use all year long.

A rubber compound that can take a beating. 
Durabrasion Rubber is made to last over the 
long haul.

The more aggressive the activity, the more 
important shock absorption becomes. That‘s 
why the majority of our performance products 
feature our ShocPad™.

It‘s hard to call Mush® a technology, because 
it‘s become so much more than that. It 
signifies a lifestyle that is centered around one 
thing: comfort.

The comfort of Mush® shouldn´t be relegated 
to flip flops, so we developed a way to drop it 
into shoes: the Mush® Infused Insole.

Drain Frame™ technology has been 
integrated into the bottom unit to allow for 
drainage and quick drying. Small channels in 
the footbed allow water to evacuate quickly 
and prevent it from pooling around the foot.

* weights are based on men‘s Us size 9, women‘s Us size 7, Junior‘s Us size 4 and kid‘s Us size 13.
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• Voděodolný svršek z kvalitní usně
• Ohebná patní část umožňuje snadné obouvání
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Podešev Spider365 s protisměrnými zarážkami pro lepší přilnavost na jakémkoliv povrchu

• Leather upper
• Waterproof upper materials can handle getting wet
• A collapsible heel lets you slip in and out easily
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider365 Rubber sole will hold its grip in all kind of environments

1003999 TkCF / eU1091417
8–12,13,14,15,16 Us 

1000352 BkGY / eU1122626
8–14 Us celé velikosti/whole sizes

kimtah Sandal leather
Oblíbili jste si model Riva? Rádi byste si dopřáli stejné pohodlí i v horkých letních dnech? pak právě pro vás je tu kimtah sandal Leather - vzdušná bota do hor i do města.
 Is it a shoe? Is it a sandal? All the comfort of a sandal with the protection of a shoe with high quality leather straps. perfect for on the bike and active holidays.

386g

hurriCane toe pro
Rozšiřte si své obzory! Díky uzavřené špičce jsou vaše prsty v bezpečí i na cestách za hranice všedních dní.
Broaden your horizons in this simple, no-nonsense performance sandal with a protective toe cap.

300g

• Otevřená konstrukce pro snadnější odtok vody
• Celková ochrana prstů zajišťuje chodidlům bezpečí i v drsném terénu
• Nastavitelné zapínání pro bezpečné padnutí
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Nylonová podpora klenby zajistí přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu
• Durabrasion RubberTm podešev pro lepší trakci a zvýšenou odolnost

• Open construction allows water to drain freely
• Integrated toe protection keeps your feet safe in rugged terrain
• Multiple points of adjustment for the perfect fit
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• Our Durabrasion RubberTm will give you durable traction
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• Voděodolný svršek z nubuku
• Zcela nastavitelné pásky na suchý zip s neoprénovou podšívkou
• Stélka z mikrovlákna
• Stélka Mush® Infused poskytuje skvělé pohodlí jako u našich flip flopů
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Zabudovaný systém ShocPad™ v patní části efektivně tlumí nárazy
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální kontakt s terénem

• Waterproof nubuck leather upper
• Multiple points of adjustment for the perfect fit
• Microfiber footbed
• A Mush® Infused Topsole brings the absurd comfort of our flip flops into a sandal
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

1000183 wAL / eU1121212
7,8–12,13,14 Us

1006251 BIs / eU1121908
7–12,13,14,15,16 Us

tanZa leather
sportovní sandál v elegantním koženém provedení. Dopřejte si pocit luxusu bez ztráty funkčnosti. model Tanza Leather hrdě kráčí ve šlépějích 
svých předchůdců. Hravě zvládá mnohá dobrodružství. na pomoc si bere osvědčený univerzální upínací systém se třemi možnostmi nastavení 
a Shoc Pad™ technologii zabraňující nepříjemným nárazům umístěnou v patní části.
strap in for adventure and take the path less travelled. A sturdy performance sandal with a neoprene lining and a flourish of color in a high 
quality leather finish.

315g

terra Fi 4 leather
Dobýt svět! Tento vysoce výkonný turistický model přestrojený za sandál je vám k tomu nápomocen. sandály z velmi kvalitní kůže poskytují extrémní 
pohodlí na vašich cestách.
Conquer the world in this ultimate performance sandal. The mountain high quality leather upper, leather padding and leather lining delivers extreme comfort. 
maximum grip, maximum comfort and maximum support in every condition. This is a high performance hiking boot disguised as a sandal.

400g

• Voděodolný svršek z nubuku
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Tvarovaná PU mezipodešev
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální kontakt s povrchem

• Waterproof nubuck leather upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Molded PU Midsole
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments
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1004485 RTCF / eU1122409
7–12,13,14 Us

1004485 RHGY / eU1122209
7–12,13,14,15 Us

1001473 GLBL / eU1122710
8–16 Us celé velikosti/whole sizes

• Pásky z pevné tkaniny
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Tvarovaná PU mezipodešev
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí 

a maximální kontakt s povrchem

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Molded PU Midsole
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

1004485 mGBL / eU1122709
7–12,13,14,15,16 Us

1001473 BLk / eU1122610
7–12,13,14,15,16 Us

terra Fi 4
Ikona značky Teva - sandál Terra Fi, je zase o krok dál. Inovace se dočkala především mezipodešev, která je nyní výrazně odolnější a stabilnější. novinkou jsou také 
nártové pásky z pevnější tkaniny. s výsledkem budete spokojeni. Terra Fi 4 zvládne ještě drsnější terén než dosud!
Conquer the world in this ultimate performance sandal. maximum grip, maximum comfort and maximum support in every condition. This is a high performance hiking boot 
disguised as a sandal.

420g

terra Fi lite
méně kalorií, bez kofeinu a uhlohydrátů? Těžko. "Lite" v tomto případě znamená více mrštnosti, rychlosti a flexibility, takže se budete muset hodně snažit, 
abyste s nimi udrželi krok. Terra Fi Lite dosáhla díky svým předchůdcům dokonalosti - výsledkem jsou sportovní sandály v mnohem lehčím provedení.
Conquer the world in this lighter version of the ultimate performance sandal. Take a load off with a thinner sole, thinner straps yet maintain the performance 
elements of a hardcore sandal.

272g

• Textilní pásky
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí 

a maximální kontakt s povrchem

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Hook and loop strap lets you skip the laces
• Extra padding around the ankle for protection
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments
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• Voděodolné, polstrované pásky
• Zapínání na přezku pro snadné obouvání
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální kontakt s povrchem

• Waterproof upper materials can handle getting wet
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet enviroment

4155 CLGY / eU1123211
7–12,13,14 Us

4141 BLkO / eU1123413
7,5–12,13 Us

toaChi 2
Vysoce výkonný sandál je ideální pro pěší turistiku v mokrém i suchém terénu. polstrované neoprenové pásky poskytují skvělé pohodlí.
splash out and embrace the water. This high performance sandal is perfect for wet trekking, caving and all kinds of hot, wet conditions. with neoprene padded  
straps for extra comfort, straps made from non-absorbent materials and a buckle for extra easy access makes this the ultimate adventure sandal.

320g

tanZa
pokud hledáte všestrannost a jednoduchost, s Tanzou si padnete do noty. Bezpečně vás doprovodí na vašich dobrodružných cestách.
strap in for adventure and take the path less travelled. A sturdy performance sandal with a neoprene lining and a flourish of color.

335g

• Textilní pásky
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální kontakt s povrchem

• Webbing upper
• Open toe construction doesn‘t allow water to pool
• Multiple points of adjustment for the prfect fit
• Hook and loop strap lets you skip the laces
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments
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• Zcela nastavitelné zapínání na suchý zip, díky kterému bota skvěle 
padne

• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Stlačováním tvarovaná EVA mezipodešev
• Odtokové kanálky na stélce pro rychlý odtok vody
• Zabudovaný systém ShocPad™ v patní části zaručuje zvýšenou 

absorpci nárazů
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Durabrasion Rubber™ podešev pro lepší trakci a odolnost

• Universal strapping system for a custom fit
• Padded heel strap
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• Compression molded EVA midsole
• Water channeling lugs allow water to move away  

from the foot
• Encapsulated Shoc Pad™ in the heel for shock absorption
• Nylon shank for stability
• Durabrasion Rubber™ outsole for durable traction

4156 ABCk / eU1122614
7–16 Us celé velikosti/whole sizes

6502 smBw / eU1122415
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

h-Xlt
H-XLT sandály vám na dobrodružných cestách dopřejí pohodlně si užít každičký okamžik.
A light and durable high performance sandal, adjustable at 3 points. whether you’re discovering the urban jungle or the great outdoors this is the sandal for you.

280g

hurriCane 3
Zaměřen na výkon! Hurricane 3 se obejde bez zbytečných ozdob. Odolnost osvědčí při náročnějších výpravách a přitom zůstává natolik lehký, 
aby mohl být nezbytným společníkem na vašich cestách.
Broaden your horizons in this simple, no-nonsense performance sandal.

270g

• Nastavitelné přední i nártové pásky na suchý zip
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Zabudovaný systém ShocPad™ v patní části zaručuje zvýšenou 

absorpci nárazů
• Durabrasion Rubber™ podešev pro lepší trakci a odolnost

• Hook and loop adjustment straps at instep and forefoot for a customized fit
• Padded heel strap
• Open toe construction doesn‘t allow water to pool
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Durabrasion Rubber™ will give you durable traction

4156 BLU / eU1122714
7–16 Us celé velikosti/whole sizes

4156 eTwR / eU1122214
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

6502 smOL / eU1122815
7–14 Us celé velikosti/whole sizes

6502 sTGR / eU1122215
7–14, 15/16 Us celé velikosti/whole sizes
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• Syntetický svršek
• Nastavitelné zapínání na suchý zip kolem kotníku pro bezpečné padnutí
• Díky pružnému šněrování dokonale přilne i bez použití tkaniček
• Celková ochrana prstů zajišťuje chodidlům bezpečí i v drsném terénu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby zajistí přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ pod patou zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální kontakt s povrchem

• Synthetic upper
• An adjustable ankle strap makes for a good fit
• A bungee lacing system allows for a snug fit without dealing with laces
• A rubber bumper will protect your toes
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps your foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

1002717 pGY / eU2122218
5–10 Us

1000357 pkG / eU2122530
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

roSa
Veškeré výhody turistické boty převlečené do sandálu, to je váš spolehlivý partner na aktivní dovolené nebo na kole.
Is it a shoe? Is it a sandal? All the comfort of a sandal with the protection of a shoe. perfect for on the bike and active holidays.

220g

hurriCane toe pro
Rozšiřte si své obzory! Díky uzavřené špičce jsou vaše prsty v bezpečí i na cestách za hranice všedních dní.
Broaden your horizons in this simple, no-nonsense performance sandal with a protective toe cap.

240g

• Otevřená konstrukce pro snadnější odtok vody
• Celková ochrana prstů zajišťuje chodidlům bezpečí i v drsném terénu
• Nastavitelné zapínání pro bezpečné padnutí
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Nylonová podpora klenby zajistí přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu
• Durabrasion RubberTm podešev pro lepší trakci a zvýšenou odolnost

• Open construction allows water to drain freely
• Integrated toe protection keeps your feet safe in rugged terrain
• Multiple points of adjustment for the perfect fit
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• Our Durabrasion RubberTm will give you durable traction
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1004486 DBCk / es2122701
6–11,12 Us

1004486 msTB / eU2122710
velikosti: 5–11 Us

1001474 TnBC / eU2122611
5–12 Us

1001474 LAk / eU2122711
5–10,11 Us

• Pásky z pevné tkaniny
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Tvarovaná PU mezipodešev
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí 

a maximální kontakt s povrchem

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Molded PU Midsole
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

1004486 mnR / eU2122510
5–10 Us

1001474 DZRO / eU2122511
5–11 Us

terra Fi 4
Ikona značky Teva - sandál Terra Fi, je zase o krok dál. Inovace se dočkala především mezipodešev, která je nyní výrazně odolnější a stabilnější. novinkou jsou také 
nártové pásky z pevnější tkaniny. s výsledkem budete spokojeni. Terra Fi 4 zvládne ještě drsnější terén než dosud!
Conquer the world in this ultimate performance sandal. maximum grip, maximum comfort and maximum support in every condition. This is a high performance hiking boot 
disguised as a sandal.

350g

terra Fi lite
méně kalorií, bez kofeinu a uhlohydrátů? Těžko. "Lite" v tomto případě znamená více mrštnosti, rychlosti a flexibility, takže se budete muset hodně snažit, 
abyste s nimi udrželi krok. Terra Fi Lite dosáhla díky svým předchůdcům dokonalosti - výsledkem jsou sportovní sandály v mnohem lehčím provedení.
Conquer the world in this lighter version of the ultimate performance sandal. Take a load off with a thinner sole, thinner straps yet maintain the performance 
elements of a hardcore sandal.

200g

• Textilní pásky
• Zcela nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí 

a maximální kontakt s povrchem

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Hook and loop strap lets you skip the laces
• Extra padding around the ankle for protection
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments
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• Zcela nastavitelné zapínání na suchý zip, díky kterému bota skvěle 
padne

• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Stlačováním tvarovaná EVA mezipodešev
• Odtokové kanálky na stélce pro rychlý odtok vody
• Zabudovaný systém ShocPad™ v patní části zaručuje zvýšenou 

absorpci nárazů
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Durabrasion Rubber™ podešev pro lepší trakci a odolnost

• Universal strapping system for a custom fit
• Padded heel strap
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• Compression molded EVA midsole
• Water channeling lugs allow water to move away  

from the foot
• Encapsulated Shoc Pad™ in the heel for shock absorption
• Nylon shank for stability
• Durabrasion Rubber™ outsole for durable traction

4176 CTpn / eU2122512
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

6577 TBLCk / eU2122613
5–10 Us celé velikosti/whole sizes

h-Xlt
H-XLT sandály vám na dobrodružných cestách dopřejí pohodlně si užít každičký okamžik.
A light and durable high performance sandal, adjustable at 3 points. whether you’re discovering the urban jungle or the great outdoors this is the sandal for you.

230g

hurriCane 3
Zaměřen na výkon! Hurricane 3 se obejde bez zbytečných ozdob. Odolnost osvědčí při náročnějších výpravách a přitom zůstává natolik lehký, 
aby mohl být nezbytným společníkem na vašich cestách.
Broaden your horizons in this simple, no-nonsense performance sandal.

210g

• Nastavitelné přední i nártové pásky na suchý zip
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Zabudovaný systém ShocPad™ v patní části zaručuje zvýšenou 

absorpci nárazů
• Durabrasion Rubber™ podešev pro lepší trakci a odolnost

• Hook and loop adjustment straps at instep and forefoot for a customized fit
• Padded heel strap
• Open toe construction doesn‘t allow water to pool
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Durabrasion Rubber™ will give you durable traction

4176 ZGRn / eU2122812
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

4176 ZBL / eU2122712
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

6577 TsB / eU2122713
5–11 Us celé velikosti/whole sizes

6577 Tpnk / eU2122513
5–11 Us celé velikosti/whole sizes
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• Kvalitní voděodolný svršek z nubuku
• Podšívka z měkké pěny a stretchového materiálu Mesh pro větší 

pohodlí
• Stélka z mikrovlákna
• Nastavitelné přední i nártové pásky na suchý zip
• Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí 

a maximální kontakt s terénem

• Leather and Mesh upper
• Waterproof upper materials can handle getting wet
• Microfiber footbed
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Women‘s specific shape and fit
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

4177 RUsT / eU2121414
5–10,11 Us 

4266 LBGR / eU2122815
5,6,7–10 Us

tirra leather
Čeká vás akce vyžadující formální oblečení? model Tirra Leather odhalí vaši odvážnou povahu a zároveň podtrhne elegantní outfit. Dopřeje vám více zábavy a 
dobrodružství i tam, kde byste je nečekali. Užijte si výkon s úsměvem a náležitou grácií. 
strap in for adventure. Tirra’s thinner straps give this performance sandal a sporty yet feminine look. now available in a hardy, high quality, leather upper.

250g

tirra
Tirra poskytuje bezkonkurenční pohodlí a dokonalý zážitek při každém z vodních dobrodružství, při procházce ve městi i při jízdě na kole. 
Uspořádání pásků zajistí, že boty skvěle padnou. Design tohoto modelu podtrhne vaši osobnost.
strap in for adventure with Tirra’s bold colors and be prepared to take the path less travelled.

230g

• Speciální střih pro ženy
• Nastavitelné pásky na suchý zip s neoprénovou rychle schnoucí podšívkou
• Protiskluzový vzor s odtokovými kanálky na stélce pro rychlý odtok vody
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová tvarovaná podpora klenby pro přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu
• Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider Original podešev pro skvělou přilnavost v mokrém prostředí a maximální 

kontakt s povrchem

• Women‘s specific shape and fit
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Neoprene foam package and stretch mesh lining for quick drying
• Water-channeling lug pattern helps to maintain solid footing
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Spider Original rubber is made to grip like crazy in wet environments

4266 RGRD / eU2122515
5,6–10 Us 
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• Svršek z lícové usně v kombinaci s Mesh materiálem
• Voděodolný materiál na svršku zabraňuje absorbování vody a umožňuje snadné umytí od bláta
• Zvýšená pata pro větší odolnost a bezpečí
• Pogumovaná mřížka na nártu je prodyšná a brání obrušování nebo roztržení
• Extra polstrování kolem kotníku změkčuje dopady
• Praktický jazyk se všitou manžetou drží botu pevně na noze
• Stélka Mush® Infused pro skvělé pohodlí
• Systém Shoc Pad™ efektivně tlumí nárazy
• Stabilizátor v patě udržuje nohu ve středu boty
• PedalLINK podešev vás skvěle podrží, když šlápnete do pedálů
• Podešev Spider365 s protisměrnými zarážkami pro lepší přilnavost na jakémkoliv povrchu

• Leather and mesh upper
• Waterproof upper materials can handle getting wet
• Aggressive tread design at the toe and heel will grip the dirt when you‘re hoofin‘ it
• Waterproof materials throughout the shoe make it easy to was the mud off
• A rubberized grip over the toe area is a breathable armor that prevents abrasion or ripping
• Extra padding throughout the upper softens your landings
• Strong plastic wraps around the back of the shoe to protect your heel
• Elastic gores on the tongue give you a snug fit
• Our Mush® Infused Insole brings the absurd comfort of our flip flops into a shoe
• A Shoc Pad™ in the heel makes for a smooth ride
• A rigid heel stabilizer keeps your foot centered in the shoe
• Our PedalLINK outsole was designed specifically to interface with the unique platform of a bike pedal
• Our Spider365 Rubber sole will hold its grip in all kind of environments

4304 GROR / es1041224
8–12,13 Us

the linkS
model TevaLInks byl vytvořen ve spolupráci s legendárním freeride mTB závodníkem Jeffem Lenoskym. Jeff nám ukázal svůj pedál a my 
jsme navrhli podrážku, která se s ním snadno spojí v jeden celek. Jeff nám ukázal svůj zdecimovaný palec na noze a my jsme do přední 
části boty přidali flexibilní materiál, který botu přizpůsobí tvrdým nárazům a dopadům. nakonec si zanadával na mokré a zablácené boty 
a my jsme přidali voděodolné materiály. Zkrátka - ušili jsme mu ji na míru, ale ocení ji každý biker.
Legendary freeride mountain biker Jeff Lenosky can now add ‘shoe collaborator’ to his résumé. It’s hard to find a part of the Links that 
Jeff didn’t directly influence. He showed us his pedal; we designed a sole that integrates with it. He showed us the busted toe on his last 
shoe; we added a flexible armor across the forefoot. He showed us his wet, muddy shoes; we found ion-mask™ technology that actually 
prevents the materials on the Links from absorbing water on a molecular level (true story). we built this shoe for Jeff, but anyone who has 
ever gotten on a mountain bike will appreciate his influence.

440g
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• Svršek z lícové usně v kombinaci s Mesh materiálem
• Voděodolný materiál na svršku zabraňuje absorbování vody a umožňuje snadné umytí od bláta
• Pogumovaná mřížka na nártu je prodyšná a brání obrušování nebo roztržení
• Extra polstrování kolem kotníku změkčuje dopady
• Praktický jazyk se všitou manžetou drží botu pevně na noze
• Stélka Mush® Infused pro skvělé pohodlí
• Systém Shoc Pad™ efektivně tlumí nárazy
• Stabilizátor v patě udržuje nohu ve středu boty
• PedalLINK podešev vás skvěle podrží, když šlápnete do pedálů
• Podešev Spider365 s protisměrnými zarážkami pro lepší přilnavost na jakémkoliv povrchu

• Leather and mesh upper
• Waterproof upper materials can handle getting wet
• Aggressive tread design at the toe and heel will grip the dirt when you‘re hoofin‘ it
• Waterproof materials throughout the shoe make it easy to was the mud off
• A rubberized grip over the toe area is a breathable armor that prevents abrasion or ripping
• Extra padding throughout the upper softens your landings
• Strong plastic wraps around the back of the shoe to protect your heel
• Elastic gores on the tongue give you a snug fit
• Our Mush® Infused Insole brings the absurd comfort of our flip flops into a shoe
• A Shoc Pad™ in the heel makes for a smooth ride
• A rigid heel stabilizer keeps your foot centered in the shoe
• Our PedalLINK outsole was designed specifically to interface with the unique platform of a bike pedal
• Our Spider365 Rubber sole will hold its grip in all kind of environments

1001441 BLk / es1041625
8–12,13,14 Us

the linkS mid
Oblíbený model TevaLInks nyní i ve vyšším provedení. Ochrana kotníku zajištěna. stejně jako jeho příbuzný je zrozen pro jízdu na kole. 
Bikeři všeho druhu - freestyle/dirtbike mTB jistě ocení speciálně vyvinutou podrážku, flexibilní materiál ve špičce boty na ochranu prstů  
i svršek boty z voděodolných materiálů.
when we asked our Teva Tribe Riders what we could do to follow up The Links, the first thing they said was “just give us more of it.” so, 
that’s exactly what we did. The Links mid has the same widely loved pedalLInk Outsole that we pioneered on the original Links, giving 
you incredible grip and pedal feel with a higher cut and increased protection.

482g
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110063J / eU7123202
1–6 Us celé velikosti/whole sizes

180g

110063C / eU8123202
8–13 Us celé velikosti/whole sizes

150g

110001J / eU7122004
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

110001C / eU8122004
8–13 Us celé velikosti/whole sizes

150g

110005J / eU7122704
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

• Syntetický svršek
• Podšívka z neoprénu pro větší pohodlí
• Nastavitelné přední i nártové pásky na suchý zip
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Celková ochrana prstů pro větší bezpečí a pohodlí
• Měkká, stlačováním tvarovaná EVA stélka
• Systém Shoc Pad™ zabudovaný v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Spider365 gumová podešev pro skvělou trakci v různorodém prostředí

• Synthetic upper
• Neoprene lining for added comfort
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Microban® zinc-based anti-microbial protection
• Integrated toe protection
• Soft, compression molded EVA topsole
• Encapsulated Shoc Pad™ in the heel for shock absorption
• Spider365 rubber outsole for uncompromised grip in wet environments

toaChi 3
pohodlný sandál z měkkého neoprenu a s ochranou špičkou je ideální pro malé horolezce a dobrodruhy. nejlepší přítel vašeho dítěte na souši i ve vodě.
This leather look sandal with a soft neoprene lining and a protective toe cap is perfect for little climbers and adventurers. Your child’s new best friend in and around the water.

hurriCane 3
Lehký, pohodlný sandál je odolný a vhodný pro jakékoliv dětské radovánky. nový nejlepší přítel vašeho dítěte ve vodě i v jejím okolí.
A light, simple, no-nonsense performance sandal available in plenty of bright, fun color combinations. Your child’s new best friend in and around 
the water.

• Textilní pásky
• Nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Rychleschnoucí materiály
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Durabrasion Rubber™ podešev pro skvělou trakci a odolnost

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Extra padding around the ankle for protection
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Quick dry materials
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• Our Durabrasion Rubber™ will give you durable traction
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6294 ACnV / eU7122105
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

1003692 ACnV / eU8122105
8–13 Us celé velikosti/whole sizes

150g

6294 CmGR / eU7122805
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

1003692 CmGR / eU8122805
8–13 Us celé velikosti/whole sizes

150g

6294 pBRY / eU7122005
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

6294 Upnk / eU7122505
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

1003692 Upnk / eU8122505
8–13 Us celé velikosti/whole sizes

150g

6294 wsFR / eU7122705
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

6294 wssB / eU7122205
1–7 Us celé velikosti/whole sizes

180g

hurriCane 2
Zaměřen na výkon! Hurricane 2 se obejde bez zbytečných ozdob. Je lehký, odolný a vhodný pro jakékoliv dětské aktivity. 
kids can broaden thier horizons in this simple, no-nonsense performance sandal.

• Textilní pásky
• Nastavitelné zapínání, díky kterému bota skvěle padne
• Polstrovaný patní pásek
• Otevřená špička nezadržuje vodu
• Rychleschnoucí materiály
• Microban® zink antimikrobiální úprava
• Nylonová podpora klenby pro lepší stabilitu
• Měkký Shoc Pad™ v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazů
• Durabrasion Rubber™ podešev pro skvělou trakci a odolnost

• Webbing upper
• Multiple points of adjustment allow for the perfect fit
• Extra padding around the ankle for protection
• Open toe construction doesn‘t  allow water to pool
• Quick dry materials
• Microban® zinc-based anti-microbial treatment keeps the stink down
• A nylon shank keeps the foot stable and in control
• A soft Shoc Pad™ in the heel gives you serious shock absorption
• Our Durabrasion Rubber™ will give you durable traction



TEVA VElikosTní TAbulkA / siZinG CHART
pÁnSkÁ/men

dÁmSkÁ/Women

uS 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16
uk 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0
eu 38,0 38,5 39,5 40,0 40,5 41,5 42,0 42,5 43,0 44,0 44,5 45,0 45,5 46,5 47,0 47,5 48,5 49,0 49,5 50,5
Cm 24,5 24,7 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,2 30,5 31,0 31,5 31,7 32,0 33,0

uS 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
uk 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
eu 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0
Cm 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,2 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5

Junior

uS 1  1,5 2  2,5 3  3,5 4  4,5 5  5,5 6  6,5 7
uk 13,0 13,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
eu 32 32,5 33/34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38/39 39,5 40
Cm 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,2 23,0 23,2 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5

dĚtSkÁ / kidS

uS 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11  11,5 12  12,5 13  13,5
uk 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
eu 24/25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29/30 30,5 31 31,5
Cm 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,2 19,5 19,7

teva@termcz.com, www.tevacz.cz, www.tevask.com


