BLŮZA COOL TREND

BARVA:

H8100
modrá

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g/m²

BARVA:

COOL TREND PAS

H8101
modrá

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g/m²
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

VELIKOST: 48-62
∙ klasické montérkové kalhoty
do pasu sportovního střihu
∙ zapínání na zip a knoflík
∙ guma v pase pro pohodlné nošení
∙ sedlo a dvě zadní kapsy
∙ zesílená kolena
∙ boční multifunkční kapsy
na nářadí na nohavicích
∙ s textilním páskem s plastovou
sponou
∙ reflexní doplňky

VELIKOST: 48-62
∙ klasická montérková pracovní
blůza
∙ silný kvalitní materiál, krytý zip
∙ nastavitelná šířka rukávů
∙ kontrastní sedlo
∙ náprsní kapsy na suchý zip,
kapsa na mobil,
dvě spodní kapsy na zip,
kapsa na levém rukávu
∙ s reflexními doplňky

335,-

365,-

VČETNĚ
PÁ S K U

COOL TREND LACL

COOL TREND KRAŤASY

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g/m²

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g/m²

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

VELIKOST: 48-62
∙ klasické montérkové kalhoty s laclem
sportovního střihu
∙ zapínání na knoflíky na levém boku
∙ guma v pase pro pohodlné nošení
∙ sedlo a dvě zadní kapsy
∙ zesílená kolena
∙ boční multifunkční kapsy na nářadí
na nohavicích
∙ elastické šle
∙ na laclu multifunkční kapsa a prostor
pro potisk firemním logem
∙ reflexní doplňky

BARVA:

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

VELIKOST: 48-62
∙			montérkové kraťasy
∙ vycházejí ze střihu montérkových
kalhot do pasu COOL TREND
∙ pohodlná délka nad kolena
∙ silná poutka pro dobré usazení opasku
∙ s textilním páskem s plastovou sponou
∙ vzadu sedlo a dvě kapsy
∙ boční multifunkční kapsy
na nohavicích
∙ s reflexními doplňky

H8102
modrá

395,-

299,-

LIMA
MATERIÁL: 100 % bavlna, 160 g/m2
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XXXL
∙ tričko s krátkým rukávem

BARVA:

BARVA:

H13001

šedá
zelená
žlutá
oranžová
černá

bílá

59,-

69,-

VČETNĚ
PÁ S K U

BARVA:

H8180
modrá

BARVA:

H8182
červená

MARCO
MATERIÁL: 96% polyester,
4% spandex, podšívka micropolar fleece

BARVA:

H2172
modrá

OLIVER
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: L–XXL
∙ pánská voduodpudivá
softshellová bunda
∙ kontrastní žluté zipy
∙ zapínání a náprsní
kapsička na zip

VELIKOST: M–XXXL
∙ pánská pletená bunda
∙ 			kombinace pleteniny a softshellu
			s voděodolnou úpravou
∙ 			voděodolnost 8 000 mm,
			prodyšnost 800 mm

zelená

BARVA:

G3231
černo-zelená

JETT

BARVA:

MATERIÁL: 100 % polyester,
TPU membrána

černo-modrá

VELIKOST: S–XXXL
∙ lehká pánská softshellová
bunda
∙ skvěle padnoucí rovný střih
∙ v kombinaci s materiálem
odolným proti oděru ze 100%
polyesteru rip-stop s PVC
zátěrem
∙ lehká podšívka
ze síťoviny

FEET

BARVA:

SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/TPR

šedá

G3210

FORCE
SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/kaučuk

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

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

VELIKOST: 41–46
∙ moderní vycházková
obuv v kontrastním
barevném provedení
∙ gumový okop pro
zvýšení odolnosti
svršku
∙ podešev má výrazně
reliéfní design

VELIKOST: 37–46
∙ sportovní softshellová
obuv
∙ lehká a pohodlná
∙ s reflexními prvky
∙ špice a pata vyztužena
vrstvou polyuretanu
∙ phylonová vrstva
zmírňuje došlap

NORMA: EN 20347*
VELIKOST: 36–46
∙ outdoorová obuv s reflexními potisky
∙ špice a patní část zesílena vrstvou
polyuretanu
∙ phylon/kaučuková podešev
* splňuje vybrané požadavky EN 20347

FIRSAN O1
SVRŠEK: hovězí useň
PODEŠEV: PU2D
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 36–48
∙ celokožený sandál
∙ bohatá perforace
∙ PU2D podešev, odolná
olejům, pohonným
hmotám a kontaktnímu
teplu do 110°C, antistatická

299,-

599,-

BARVA:

G1187
černo-oranžová

FIRLOW O1
SVRŠEK: hovězí useň
PODEŠEV: PU2D
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 36–48
∙ celokožená polobotka
∙ PU2D podešev, odolná
olejům, pohonným
hmotám a kontaktnímu
teplu do 110°C, antistatická

299,-

G1182
černo-oranžová

SPINNEY
SVRŠEK: semišová useň, textilie
PODEŠEV: phylon/guma
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 38-46
∙ treková polobotka
∙ gumový okop,
PU zpevnění paty
∙ voděodolná membrána
Hydroguard

999,-

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, podšívka
fleece 100% polyester, 260 g/m2, TPU
membrána

černá

H2178

G3177
černo-červená

G3195
hnědá

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

šedá

DANTON

BARVA:

SVRŠEK: PU + textilie
PODEŠEV: EVA

šedá

G3209

FOREST O1

BARVA:

SVRŠEK: semišová useň, textil
PODEŠEV: PU2D

modro-šedá

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

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

VELIKOST: 36-46
∙ vycházková polobotka
∙ lehká, prodyšná
∙ sportovní design

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 38-47
∙ moderní treková polobotka
∙ 			kvalitní polstrování jazyka a bandáže,
			PU2D podešev, odolná olejům, 		
			pohonným hmotám a kontaktnímu
			teplu do 110°C, antistatická

BEACH BLUE
SVRŠEK: PU nubuk
PODEŠEV: TPR
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36-46
∙ trekový uzavřený sandál
∙ stélka z mikrovlákna
∙ šedý s modrými detaily

499,-

H2176

399,-

449,-

BARVA:

BARVA:

VELIKOST: M–XXL
∙ pánská softshellová vesta
∙ voděodolnost 8 000 mm,
prodyšnost 800 mm
∙ 2 boční kapsy na zip,
1 kontrastní náprsní
∙ reflexní prvky

449,-

BARVA:

CHARLIE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S–XL
∙ dámská softshellová bunda
s dekorativním potiskem
∙ voděodolnost 5 000 mm,
prodyšnost 800 mm
∙ 2 boční kapsy na zip, 1 náprsní
∙ kontrastní růžová podšívka
se vzorem

699,-

BARVA:

SOPHIA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

489,-

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

699,-

H2137

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

659,-

335,-

SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/TPR

H2135

MATERIÁL: 100 % polyester, TPU
membrána, podšívka fleece, 430 g/m2

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

CROSS

BARVA:

G3180

599,-

BARVA:

G3149
šedo-modrá

STRAND
SVRŠEK: PU + textilie
PODEŠEV: TPR
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36-46
∙ letní trekový sandál
∙ praktické jednobodové utahování
			pro nastavení šířky sandálu
∙ lehký a prodyšný

649,-

BARVA:

G3227
modro-žlutá

SUNSET YELLOW

BARVA:

G3240
šedo-žlutá

SVRŠEK: polyuretan, textilie
PODEŠEV: phylon/guma
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36–46
∙ uzavřený trekový sandál
∙ s bohatou perforací ze síťoviny
∙ možnost utažení na patě
pomocí pásku
∙ praktické jednobodové
utahování pro 		
nastavení šířky
sandálu

599,-

MARINE

BARVA:

SVRŠEK: EVA
PODEŠEV: EVA

černo-šedé

G3179

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

VELIKOST: 40–45
∙ moderní nazouváky
typu kroksy
∙ s patním páskem
a bohatou perforací
∙ materiál EVA nesaje
vodu a je tvarově
stálý a lehký

109,-

ALEX JUNIOR
MATERIÁL: 100 % polyester, 120 g/m2

BARVA:

H2068/S
oranžová

ALEX
MATERIÁL: 100 % polyester, 120 g/m2

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

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

NORMA: EN 1150:1999
VELIKOST: S
∙ dětská reflexní vesta
ze 100 % polyesteru
∙ dva reflexní pruhy
∙ s potiskem čmeláčka
∙ s kontrastním lemováním

VELIKOST: XL
∙ lehká výstražná vesta
z pleteného reflexního
polyesteru
∙ pohodlné zapínání na suchý
zip
∙ s reflexními prvky

BARVA:

H2018
žlutá

37,-

37,-

PETRAX

BARVA:

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: latexová pěna

černo-žlutá

A8007/10

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

NORMA: EN 388 4121
VELIKOST: 10

SPORT

BARVA:

MATERIÁL: 75 % bavlna,
22 % polyester, 3 % elastan

bílo-černo-modrooranžová

H1473

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

VELIKOST: 36–48
∙ nízké sportovní ponožky
∙ díky funkčním zónám
			a podílu elastanu skvěle
			padnou a nesklouzávají z paty

31,-

39,-

Akce je časově omezena od 16.4. do 18.5.2018 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Za tiskové chyby neručíme.

