BLAKE
MATERIÁL: 100 % polyester, Oxland 300D
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ zimní zateplená pánská
softshellová bunda
∙ měkký materiál příjemný
na nošení
∙ voděodolný materiál odolný
proti větru
∙ zateplení 100 % polyester,
100 g/m2
∙ voděodolnost 8 000 mm,
prodyšnost 800 mm
∙ spodní kapsy a náprsní
kapsa na zip

1199,-

BARVA:

H2139
černá

BARVA:

DALE

H2136
černo-šedá

MATERIÁL: 96 % polyester,
4 % spandex, TPU membrána
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ dobře padnoucí pánská
softshellová bunda
∙ voděodolný materiál
∙ hřejivá podšívka
z mikro polar fleece
100 % polyester
∙ voděodolnost 5 000 mm,
prodyšnost 800 mm
∙ spodní a náprsní kapsy
na zip

699,-

VISION 01

ROSE WINTER

BARVA:

MATERIÁL: kepr 60 % bavlna,
40 % polyester, 260 g/m²

MATERIÁL: 96 % polyester, 4 % spandex

černá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 48–62
∙ designová montérková blůza
z kvalitního směsového materiálu
∙ dokonale padnoucí střih
∙ anatomicky tvarovaný zvýšený límec
∙ zesílené prošívané sedlo
∙ zapínání na zip krytý légou
∙ skryté odvětrávání zadního dílu
∙ nastavitelná šířka rukávů
a utahování v pase na druky
∙ dvě náprsní kapsy, kapsa na zip
na levém rukávu, dvě spodní
kapsy na zip
∙ kontrastní prošívání riflovou nití
∙ s originálními stříbrnými reflexními
potisky a reflexními doplňky

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ elegantní zateplená dámská
softshellová bunda s potiskem
∙ nylonová podšívka, zateplení
100 % polyester
∙ voděodolnost 1000 mm,
prodyšnost 1000 mm
∙ kapuce se stahováním pomocí
stoperů
∙ 3 kapsy na zip
∙ stahování spodního lemu

899,-

VISION 02, 03

BARVA:

MATERIÁL: kepr 60 % bavlna,
40 % polyester, 260 g/m²

tarmac
blůza

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 48–62
∙ designové montérkové kalhoty
z kvalitního směsového materiálu
∙ sportovní styl jeansů
∙ na zadním dílu sedlo a dvě našívané
kapsy s patkou
∙ zdvojené partie kolen s kapsou
pro nákoleníky
∙ vrstvené kapsy na nářadí na boční
straně stehen
∙ kontrastní prošívání riflovou nití
∙ s originálními stříbrnými reflexními
potisky a reflexními doplňky
∙ včetně pásku a hřebíčenky

H2154

H9109

749,-

BARVA:

H9110
tarmac
kalhoty pas

799,-

BARVA:

H9111
tarmac
kalhoty lacl

799,-

PHANTOM

BARVA:

MATERIÁL: 93% polyester, 7% spandex,
TPU membrána

černá

H2140

JOSEPH
MATERIÁL: 100% polyester, PVC zátěr

H2116

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

modrá

VELIKOST: S–XXXL
∙ pánská zimní zateplená
bunda, voděodolná
∙ zateplení 100% polyester
∙ podšívka fleece
100% polyester 150 g
v kombinaci s polyester 210T

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ pánské softshellové kalhoty do pasu
∙ voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost
800 mm
∙ zesílení kolen a zadního dílu nohavic
pomocí materiálu Oxford 100% polyester
∙ hřejivá podšívka z mikro polar fleece
100% polyester, 310 g/m2
∙ 4 kapsy na zip, pružný pas na zadním dílu
∙ na nohavicích rozparky na zip podšité
síťovinou

849,-

Ke kalhotám PHANTOM
taštička přes rameno

BARVA:

699,-

ZDARMA

YORK

BARVA:

H2149

H2148

H2157

MATERIÁL: 100% polyester, PVC zátěr

šedá

modrá

červená

DEREK

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, PVC zátěr

modro-šedá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: M–XXL
∙ pánská zimní zateplená
bunda, voděodolná
∙ stahování spodního lemu
pomocí stoperů, manžety
elastické, stahování
na suchý zip
∙ zateplení 100% polyester,
podšívka fleece 100%
polyester 180 g v kombinaci
s polyester 210T

VELIKOST: M–XXL
∙ pánská zimní zateplená
bunda, voděodolná
∙ stahování spodního lemu
pomocí stoperů, manžety
elastické, stahování
na suchý zip,
∙ zateplení 100% polyester,
podšívka fleece 100%
polyester 180 g
v kombinaci
s polyester 210T

499,-

529,-

ARPAD

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, PVC zátěr

červeno-černá

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VELIKOST: M–XXXL
∙ pánská zimní zateplená
bunda, voděodolná
∙ stahování spodního lemu
pomocí stoperů, manžety
elastické, stahování
na suchý zip
∙ zateplení 100% polyester,
podšívka fleece 100%
polyester 180 g v kombinaci
s polyester 210T

499,-

H2158

H2143

BEN

BARVA:

MATERIÁL: polyester taslan, PU
zátěr, zesílené sedlo
94 % polyester, 6 % spandex,
podšívka 190T polyester
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ pánská zateplená vesta
∙ voděodolnost 2 000 mm
∙ zateplení 100 % polyester,
120 g/m2
∙ kontrastní doplňky
v oranžové barvě
∙ 3 kapsy na zip
∙ 1 vnitřní kapsa na suchý zip

499,-

H2165
černo-šedá

JACKIE

BARVA:

MATERIÁL: 100 % polyester mikro
fleece, 180 g/m2

hnědá

H2093

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIMOTHY

BARVA:

MATERIÁL: polar fleece
100% polyester, 495 g/m2

hnědá

H2073

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ pánská lehká mikina
z hebkého mikro fleece
∙ příjemná na nošení
∙ se stojáčkem a zipem
∙ ploché švy, kvalitní provedení

VELIKOST: S–XXXL
∙ pánská fleecová bunda
∙ dvě kapsy na zip
∙ dvě vnitřní kapsy na zip
∙ stahování ve spodním lemu

149,-

299,-

FIRWIN O1

BARVA:

G3097
černo-oranžová

SVRŠEK: hovězí useň
PODEŠEV: PU2D

ARWIN O2

BARVA:

SVRŠEK: buvolí useň
PODEŠEV: PU2D

černá

G3132

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 38–48
∙ kotníková obuv zateplená
umělým kožíškem
∙ PU2D podešev, odolná
olejům, pohonným hmotám
a kontaktnímu teplu
do 110°C, antistatická

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 38–47
∙ celokožená zimní obuv
∙ reflexní aplikace na svršku
∙ PU2D podešev, odolná
olejům, pohonným
hmotám a kontaktnímu
teplu do 110°C,
antistatická

K obuvi FIRWIN O1
lžíce na obuv

K obuvi ARWIN O2
sáček na obuv

ZDARMA

A

RM
ZDA

369,-

QUEST

BARVA:

SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/guma

černá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36–46
∙ zimní softshellová obuv
sportovního střihu
∙ zateplená černým umělým
kožíškem
∙ treková podešev

799,-

G1310

649,-

SNOWMAN

BARVA:

SVRŠEK: nylon/polyuretan
PODEŠEV: TPR, kaučuk

černá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 40-46
∙ poloholeňová zimní obuv
∙ zateplení pomocí Thinsulate
vložky, která není
vyjímatelná
∙ kvalitní reliéfní podešev

989,-

G3205

WINFISH

WARDER

BARVA:

G11Night
zelená

SVRŠEK: PVC
PODEŠEV: PVC

FARBA:

G3221
černá

SVRŠEK: lícová useň
PODEŠEV: PU/guma
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VEĽKOSŤ: 41–46
∙ poloholeňová pracovní obuv
∙ PU/guma podešev, odolná olejům,
pohonným hmotám a kontaktnímu
teplu do 110°C, antistatická

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 38–47
∙ originální zimní zateplená holínka
∙ svršek ze zeleného PVC
∙ s nebarvící bílou vystýlkou
∙ černá PVC podešev
∙ v horní části šnůrka pro utažení

1099,-

359,-

POLAR FOX

BARVA:

SVRŠEK: EVA
PODEŠEV: EVA

modrá

G3232

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 36-47
∙ lehká holínka z EVA
se zateplením
∙ s vyjímatelnou vložkou
∙ tepelná izolace do -30°C

LONG

BARVA:

MATERIÁL: 40 % COOLMAX,
37 % bavlna, 20 % polyester,
3 % elastan

šedo-černá

H1477

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36-48
∙ funkční podkolenky s vláknem
COOLMAX
∙ vlákno COOLMAX schne dvakrát
rychlejí než bavlna
∙ spodní strana chodidla a zadní
část se zesílením
∙ funkční zóna v oblasti nártu pro
lepší stabilizaci
∙ pružná přední část pro optimální
pohodlí

329,-

109,-

LEE

BARVA:

MATERIÁL: 72 % bavlna,
13 % nylon, 12 % polyester,
3 % elastan

tmavě modrá

H1475

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36-48
∙ zimní hřejivé ponožky
∙ široký pružný lem
∙ výška na holeně

PETRAX
WINTER
MATERIÁL: akryl
MÁČENÍ: latexová pěna

BARVA:

A9190
polomáčené
žluto-černá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 388 3130
VELIKOST: 12

CARL

BARVA:

MATERIÁL: akryl

H6017/2
černá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: uni
∙ kulich, pletená dvojitá čepice,
žebrovaný vzor

EN 388

3130

68,-

40,-

59,-

OLVAN Náchod s.r.o.

Běloveská 637, Náchod 547 01

otevírací doba: po - pá: 7.00 - 17.00,
so: 8.00-11.30

OLVAN Jaroměř

Palackého 173, Jaroměř 551 01
Otevírací doba: po-pá 8.00-16.00
Telefon: 491 520 328

tel.: 491427564, fax: 491431607
e-mail: olvan@olvannachod.cz, www.olvannachod.cz

Akce je časově omezena od 13. 11. do 7. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Za tiskové chyby neručíme.

