
KATALOG LÍMCŮ
Pánské límce

KENT
Tento elegantní nadčasový límec je 

vhodný pro různé typy obličeje a je možné 
ho nosit s jakýmkoliv stylem obleku.

LONDON
Jeden z límců, jenž označujeme také „turndown 

collar“. Špičky límce jsou více uzavřené. Límec by 
měl být používán s kravatou a je vhodný spíše pro 

kulatější a širší obličeje.

WINDSOR
Pro tento otevřený neboli žraločí límec se v mezinárodní 

mluvě běžně používá „cutaway collar“ nebo „spread 
collar“ a vyznačuje se špičkami tvarovanými směrem 

ven. To dává nositeli sofistikovaný a sebevědomý vzhled.

CUTAWAY
Jedná se o nejširší „cutaway collar“ vzhledem 
k extrémní vzdálenosti mezi špičkami límce. 

Vhodný spíše pro úzké obličeje k nošení s 
kravatou s širokým uzlem nebo bez ní.

CURVED CUTAWAY
Zakřivená („curved“) verze Cutaway límce.

CLUB
Tento límec se těšil popularitě hlavně z počátku 20. 
století. Na rozdíl od jiných límců jsou špičky tohoto 

límce zaobleny. Skvěle vypadá pokud je vyroben jako 
kontrast (jiná barva límce než jaká je použita na košili). V 

některých zemích tento límec zažívá comeback.

DINNER
Formální typ límce. Košile s tímto límcem se nosí 

výhradně na večerní společenské příležitosti do fraku 
nebo smokingu. Nutným doplňkem je motýlek.

ETON
Vyznačuje se svým elegantním zakřiveným tvarem. 
Jedná se o relativně malý límec, který vypadá skvěle 

zapnutý až ke krku, ať už s kravatou nebo bez ní, anebo 
jej lze nosit rozepnutý.

PIN
Límec se vždy nosí s kravatou. Špičky límce jsou přes dírky 
pevně spojeny kovovou jehlicí. Ta udržuje límec na místě a 

zvedá uzel kravaty tak, aby jí poskytl estetičtější oblouk. 

PIN PENNY
Obdobný límec jako PIN s tím, že špičky 

tohoto límce jsou zaobleny.

CHYBÍ ZDE VÁŠ OBLÍBENEC?
Vychutnejte si naplno pohodlí a luxus košile na 

míru. Zastavte se v jedné z našich prodejen a 
nechte si vymodelovat vlastní límec!

STITCHED DINNER
Stejný typ i použití jako u límce DINNER. Tento límec je 

ještě více konzervativnější a je ušit ze dvou dílů – stojáček, 
převěs – na rozdíl od jednodílného límce Dinner.

TINY
Módní kratší varianta límce Kent je určena pro 

košile dnešní doby. Trendem je oděvy zkracovat a 
vyštíhlovat a tento límec je tou správnou cestou.

SMART
Módní kratší verze límce button-down pro ty, 

jenž si neoblíbili klasický typ tohoto límce.

BAND
Stojáček límce bez jeho špiček. Límec, 

který zažívá comeback ve volnočasových 
– a obzvláště letních – košilích.

BUTTON DOWN
Nejrozšířenější límec pro sportovní a casual košile. 

Rozdíl oproti límci King je jen v tom, že špičky límce 
jsou zapínány na knoflíček, který je stále drží na jednom 

místě. Vypadá stejně dobře s kravatou i bez ní.

COVERED UNIVERSITY
Tato „krytá“ verze límce je odlišná oproti 

standardnímu button-down límci jen v tom, že 
knoflíčky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty 

v poutku pod límcem..

KING
Špičky límce jsou ještě více uzavřené 

a delší než u límce London.

UNIVERSITY
Delší varianta límce BUTTON DOWN.

?


