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Vážení zákazníci,
Právě jste obdrželi do rukou náš nový katalog OOP. Jako již tradičně při vydání nového katalogu, Vám přinášíme řadu novinek a vylepšení, které činí naši nabídku pro Vás ještě komplexnější
a zajímavější.
Pro ty, kteří nás ještě neznají Vám v krátkosti naši firmu rádi představíme:
Společnost TRIO export–import, a. s., byla založena 5. 5. 2005 jako nástupce společnosti TRIO Zlín OOPP, s. r. o., která zahájila obchodní činnost 29. 4. 1993. Původní orientace na distribuci
širokého sortimentu pracovních rukavic byla na základě rostoucí poptávky postupně rozšiřována až do dnešní podoby, se kterou se můžete seznámit na těchto stránkách.
Trvalým rozšiřováním sortimentu a zařazováním novinek společnost sleduje možnost sestavení variantní nabídky od ekonomického provedení až po špičkové modely, odpovídající posledním
trendům v oblasti vývoje osobních ochranných prostředků.
Všem zákazníkům pomáháme odborným poradenstvím při výběru nejvhodnějšího produktu ať už ve vlastní vzorkovně nebo na pracovišti zákazníka. Pružnost dodávek zabezpečujeme
skladovou zásobou, pravidelně doplňovanou od obchodních partnerů z mnoha zemí, zejména Asie. Společnost své produkty rovněž vyváží.
Osobní ochranné prostředky jsou specifickým sortimentem, který je dodáván v souladu s příslušnými normami.
Svým odběratelům rádi pomůžeme zajistit i zboží, které není ve standardní nabídce obsaženo.
Prvořadým úkolem je spokojenost zákazníka. Zaměstnanci společnosti se snaží tohoto cíle dosahovat především vlastní profesionalitou a individuálním přístupem.
Doufáme, že i Vy rozšíříte řadu našich spokojených zákazníků.
Radomír Pastušan
předseda představenstva

Dalibor Kudla
místopředseda představenstva

Dear Customers,
You have now received the new OOP catalogue. Traditionally, when issuing a new catalogue, we bring you a series of new products and improvements to provide a more comprehensive
and interesting product range.
For those readers unfamiliar with us, we would like to briefly introduce our company:
TRIO export-import, a. s., was established on 5. 5. 2005 as the successor to TRIO Zlín OOPP, s. r. o., which commenced business on 29. 4. 1993. The original focus of the company was
the distribution of a large product range of work gloves and due to the increased demand this gradually expanded up to the present day level which can be found in this catalogue.
With the ongoing expansion of the product range and the launching of new products, the company provides a large range varying from economy products up to top products reflecting
the latest trends in the development of protective means.
We assist all our clients with a professional consultancy when selecting the most suitable product, either in our own pattern shop or in the client’s workplace. Flexible deliveries are ensured
by a reserved warehouse regularly replenished by our business partners from many counties, particularly Asia. The company also exports its products.
Personal protective means are a specific product range provided in accordance with the respective standards.
We like to ensure goods for our customers which are not contained in standard product ranges.
Our primary aim is the satisfaction of our clients. The company tries to achieve this objective by taking a professional and individual approach.
We hope that we will be able to add you to our portfolio of satisfied clients.

Sehr geehrte Kunden,

Radomír Pastušan
manager

Dalibor Kudla
manager

Sie haben gerade unseren neuen Katalog OOP in die Hände bekommen. Wie es bereits bei der Herausgabe eines neuen Katalogs die Tradition ist, haben wir für Sie eine ganze Reihe
von Neuheiten und Verbesserungen vorbereitet, die unser Angebot für Sie noch vollständiger und interessanter machen sollen.
Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, hier ein paar kurze Infos über unsere Firma:
Die Gesellschaft TRIO export–import, a. s., wurde am 5. 5. 2005 als der Nachfolger der Gesellschaft TRIO Zlín OOPP, s. r. o. gegründet, die mit der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit
am 29.4.1993 begann. Die ursprüngliche Ausrichtung auf den Vertrieb einer breiten Sortimentspalette an Arbeitshandschuhen wurde anhand der wachsenden Nachfrage schrittweise
bis zu der heutigen Form erweitert, die Sie diesen Seiten entnehmen können.
Durch die ständige Erweiterung des Sortiments und Einreihung von Neuheiten möchte die Gesellschaft ein Variantenangebot zusammenstellen, das von der wirtschaftlichen Ausarbeitung
bis zu den Spitzenmodellen reicht, die zu den letzten Trends im Bereich der Entwicklung von Schutzmitteln widerspiegelt.
Gerne leisten wir unseren Kunden bei der Auswahl von dem meist geeigneten Produkt eine fachliche Beratung, gleich ob in unserem Musterlager oder direkt am Arbeitsplatz des Kunden.
Die Flexibilität der Lieferungen wird durch vorhandene Lagerbestände sichergestellt, die von unseren Geschäftspartnern aus vielen Ländern regelmäßig aufgefüllt werden, vor allem dann
aus Asien. Unsere Gesellschaft bringt ihre Produkte auch auf die ausländischen Märkte.
Schutzmittel bilden ein spezifisches Sortiment, das unter der Beachtung bezogener Normen geliefert wird.
Gerne helfen wir unseren Abnehmern auch die Ware zu besorgen, die im Standardangebot nicht mehr enthalten ist.
Die Zufriedenheit der Kunden ist unsere erstrangige Aufgabe. Die Mitarbeiter der Gesellschaft sind stets bemüht, dieses Ziel vor allem durch eigenen professionellen Einsatz und individuellen
Zugang zu erreichen.
Wir hoffen, dass auch Sie die Reihen unseren zufriedenen Kunden bald erweitern werden.

Vážení zákazníci,

Radomír Pastušan
manager

Dalibor Kudla
manager

práve ste dostali do rúk náš nový katalóg OOP. Ako už tradične pri vydaní nového katalógu, prinášame vám množstvo noviniek a vylepšení, čím sa stáva naša ponuka pre vás komplexnejšia
a zaujímavejšia.
Pre tých, ktorí nás ešte nepoznajú, radi v krátkosti predstavíme našu firmu:
Spoločnosť TRIO export-import, a. s., bola založená 5.5.2005 ako nástupca spoločnosti TRIO Zlín OOPP, s. r. o., ktorá zahájila obchodnú činnosť 29.4.1993. Pôvodná orientácia na distribúciu
širokého sortimentu pracovných rukavíc bola na základe rastúceho dopytu postupne rozširovaná až do dnešnej podoby, s ktorou sa môžete zoznámiť na týchto stránkach.
Trvalým rozširovaním sortimentu a zaraďovaním noviniek sleduje spoločnosť možnosť zostavenia variantnej ponuky od ekonomického prevedenia až po špičkové modely, zodpovedajúce
posledným trendom v oblasti vývoja osobných ochranných prostriedkov.
Všetkým zákazníkom pomáhame pri výbere najvhodnejšieho produktu odborným poradenstvom, či už vo vlastnej vzorkovni alebo na pracovisku zákazníka. Pružnosť dodávok zabezpečujeme
skladovou zásobou pravidelne doplňovanou obchodnými partnermi z mnohých krajín, predovšetkým z Ázie. Spoločnosť svoje výrobky taktiež vyváža.
Osobné ochranné prostriedky sú špecifickým sortimentom, ktorý sa dodáva v súlade s príslušnými normami.
Svojim odberateľom radi pomôžeme zabezpečiť aj tovar, ktorý nie je obsiahnutý v štandardnej ponuke.
Prvoradou úlohou je spokojnosť zákazníka. Zamestnanci spoločnosti sa tento cieľ snažia dosiahnuť predovšetkým vlastnou profesionalitou a individuálnym prístupom.
Dúfame, že i vy rozšírite rad našich spokojných zákazníkov.
Radomír Pastušan
predseda predstavenstva

Dalibor Kudla
miestopredseda predstavenstva
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PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

PŘEHLED NOREM (RUKAVICE)

LIST OF STANDARDS (GLOVES)

EN388

Mechanická ochrana
A – odolnost proti oděru (0 až 4)
B – odolnost proti proříznutí (0 až 5)
C – odolnost proti protržení (0 až 4)
D – odolnost proti propíchnutí (0 až 4)
EN 374
Ochrana proti chemickým a bakteriálním rizikům
EN 407
Ochrana proti teplu
A – chování při hoření (0 až 4)
B – odolnost proti kontaktnímu teplu (0 až 4)
C – odolnost proti konvekčnímu teplu (0 až 4)
D – odolnost proti sálavému teplu (0 až 4)
E – odolnost proti rozstřiku malých částic roztaveného
kovu (0 až 4)
F – odolnost proti rozstřiku velkých částic roztaveného
kovu (0 až 4)
EN 421
Radioaktivní kontaminace
EN 1149 Antistatické vlastnosti
EN 61340 Vybíjecí schopnost
EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče
EN 60903 Elektro ochranné rukavice

EN 388

Mechanical protection
A – wear resistance (0 to 4)
B – cutting resistance (0 to 5)
C – rupture resistance (0 to 4)
D – puncture resistance (0 to 4)
EN 374
Protection against chemical and bacterial risks
EN 407
Heat resistance
A – behaviour during combustion (0 to 4)
B – contact heat resistance (0 to 4)
C – convection heat resistance (0 to 4)
D – radiant heat resistance (0 to 4)
E – resistance to small particles of molten metal
in the form of spatter (0 to 4)
F – resistance to large particles of molten metal
in the form of spatter (0 to 4)
EN 421
Radioactive contamination
EN 1149 Antistatic properties
EN 61340 Discharging ability
EN 12477 Protective gloves for welders
EN 60903 Electrical protective gloves

ÜBERSICHT DER NORMEN (HANDSCHUHE)

PREHĽAD NORIEM (RUKAVICE)

EN 388

EN 388

Mechanischer Schutz
A – Abriebfestigkeit (0 bis 4)
B – Schnittfestigkeit (0 bis 5)
C – Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
D – Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
EN 374
Schutz gegen chemische und bakterielle Risiken
EN 407
Schutz gegen Wärme
A – Brennverhalten (0 bis 4)
B – Beständigkeit gegen Kontaktwärme (0 bis 4)
C – Beständigkeit gegen konvektive Hitze (0 bis 4)
D – Beständigkeit gegen Strahlungswärme (0 bis 4)
E – Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile
(0 bis 4)
F – Beständigkeit gegen große flüssige Metallteile
(0 bis 4)
EN 421
Radioaktive Kontamination
EN 1149 Antistatische Eigenschaften
EN 61340 Ableitfähigkeit
EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer
EN 60903 Elektriker-Schutzhandschuhe

Mechanická ochrana
A – odolnosť proti oderu (0 až 4)
B – odolnosť proti prerezaniu (0 až 5)
C – odolnosť proti pretrhnutiu (0 až 4)
D – odolnosť proti prepichnutiu (0 až 4)
EN 374
Ochrana proti chemickým a bakteriálnym rizikám
EN 407
Ochrana proti teplu
A – správanie pri horení (0 až 4)
B – odolnosť proti kontaktnému teplu (0 až 4)
C – odolnosť proti konvekčnému teplu (0 až 4)
D – odolnosť proti sálavému teplu (0 až 4)
E – odolnosť proti rozstreku malých častíc roztaveného
kovu (0 až 4)
F – odolnosť proti rozstreku veľkých častíc roztaveného
kovu (0 až 4)
EN 421
Rádioaktívna kontaminácia
EN 1149 Antistatické vlastnosti
EN 61340 Vybíjacia schopnosť
EN 12477 Ochranné rukavice pre zváračov
EN 60903 Elektro ochranné rukavice
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RUKAVICE NYLONOVÉ A ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN BEZ NÁNOSU I NYLON AND SYNTHETIC FIBRE GLOVES WITHOUT COATING
HANDSCHUHE AUS NYLON UND SYNTHETISCHEN FASERN, OHNE BESCHICHTUNG I RUKAVICE NYLONOVÉ A ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN BEZ NÁNOSU

ANTISTITCKÉ
(R = 3.1011 )

1308 AERO CUT

1329 AERO SOFTKNIT

Speciální komfortní nylonové pletené rukavice s ukončením
bez konečků prstů, vhodné i jako vložky do pryžových
a plastových rukavic
Special comfortable nylon knit gloves without fingertips,
suitable as inserts in rubber and plastic gloves
Spezielle komfortable Nylon-Strickhandschuhe, ohne Finger, auch als
Unterziehhandschuhe für Gummi- und Kunststoff-Handschuhe geeignet
Špeciálne komfortné nylonové pletené rukavice s ukončením bez končekov prstov, vhodné aj ako vložky do gumových a plastových rukavíc

Nylonový kadeřavý úplet, vyšší gramáž, antisttické
Pelican nylon gloves heavy weight, antistatic
Nylon-Feinstrick, gekräuselt schwer, antistatisch
Nylonový kučeravý úplet vyššia gramáž, antistatické
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

cat. 1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8

cat. 1

1337 AERO SOFTKNIT MIX

1651 AERO

Kadeřavý úplet nylon/bavlna, vyšší gramáž
Gloves made in nylon/cotton heavy weight
Nylon/Baumwolle Feinstrick, gekräuselt schwer
Kučeravý úplet nylon/bavlna vyššia gramáž

Nylonový kadeřavý úplet, nižší gramáž než art. 1329
Pelican nylon knit, lighter weight than art. 1329
Nylon-Feinstrick, gekräuselt, geringeres Gewicht als bei Art. 1329
Nylonový kučeravý úplet, nižšia gramáž ako art. 1329

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10

cat. 1

8

cat. 1

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

1966 AERO OPTIMAL

1976 AERO SOFT MAGIC

Syntetický úplet, nižší gramáž než art. 1329
Synthetic knit lighter weight than art. 1329
Feinstrick, Synthetik, geringeres Gewicht als bei Art. 1329
Syntetický úplet nižšia gramáž ako art. 1329

Syntetický úplet s elastickým vláknem
Synthetic knit with elastic fibre
Feinstrick, Synthetik, mit elastischen Fasern
Syntetický úplet s elastickým vláknom

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI (6–12)
EN 388

cat. 1

211 X

RUKAVICE S NÁNOSEM POLYURETANU
GLOVES WITH POLYURETHANE COATING I HANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG I RUKAVICE S NÁNOSOM POLYURETÁNU

1662 AERO PU FINGER

1965 AERO PU FINGER OPTIMAL

Nylonový kadeřavý úplet, polyuretan na konečcích prstů,
barva povrstvení: bílá, modrá (hladký polyuretan)
Pelican nylon knit, polyurethane fingertips,
colours: white, blue (smooth polyurethane)
Nylon-Feinstrick, gekräuselt, Polyurethan auf den Fingerkuppen,
Farbe: weiß (glatter PU)
Nylonový kučeravý úplet, polyuretán na končekoch prstov,
farba: bílá, modrá (hladký polyuretán)

Syntetický úplet, polyuretan na konečcích prstů
Synthetic knit, polyurethane fingertips
Feinstrick, Synthetik, Polyurethan auf den Fingerkuppen
Syntetický úplet, polyuretán na končekoch prstov
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

cat. 1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

cat. 1
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1650 AERO PU

1650 AERO PU BLACK / AERO PU GREY

Nylonový kadeřavý úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů
Pelican nylon knit, polyurethane palm and fingertips
Nylon-Feinstrick, gekräuselt, Polyurethan auf Innenhand
und Fingerkuppen
Nylonový kučeravý úplet, polyuretán na dlani a končekoch prstov

Nylonový kadeřavý úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů,
černá/šedá barva
Pelican nylon knit, polyurethane palm and fingertips, black/grey
Nylon-Feinstrick, gekräuselt, Polyurethan auf Innenhand
und Fingerkuppen, schwarz/grau
Nylonový kučeravý úplet, polyuretán na dlani a končekoch prstov,
čierna/sivá farba

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
4231

EN 388
4231

1680 AERO PU OPTIMAL

1967 AERO PU OPTIMAL BLACK

Syntetický úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů
Synthetic knit, polyurethane palm and fingertips
Feinstrick, Synthetik, Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen
Syntetický úplet, polyuretán na dlaniach a končekoch prstov

Syntetický úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů, černá barva
Synthetic knit, polyurethane palm and fingertips, black
Feinstrick, Synthetik, Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz
Syntetický úplet, polyuretán na dlaniach a končekoch prstov, čierna farba

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
EN 388
XXL/10, XXXL/11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

4131

10

EN 388
4131

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

Supratenké I Super-thin
Supradünn I Supertenký

1968 AERO PU OPTIMAL GREY

1697 AERO PU SUPRATHIN

Syntetický úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů, barva šedá
Synthetic knit, polyurethane palm and fingertips, grey
Feinstrick, Synthetik, Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen, grau
Syntetický úplet, polyuretán na dlaniach a končekoch prstov, sivá farba

Supratenký nylonový úplet, polyuretan na dlani a konečcích prstů
Super-thin nylon knit, polyurethane palm and fingertips
Nylon-Feinstrick, supradünn, Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen
Supertenký nylonový úplet, polyuretán na dlani a končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

EN 388

EN 388

4131

3121

RUKAVICE SE SILNĚJŠÍM NÁNOSEM HLADKÉHO POLYURETANU NA VODNÍ BÁZI (BEZ SILIKONU A DMF)
GLOVES WITH SMOOTH POLYURETHANE COATING FOR WATER-BASED (WITHOUT SILICONE AND DMF) I HANDSCHUHE MIT GLATTER PU-BESCHICHTUNG
FÜR SEIN WASSER (OHNE SILIKON UND DMF) I RUKAVICE S NÁNOSOM HLADKÉHO POLYURETÁNU NA VODNÍ BÁZI (BEZ SILIKÓNU A DMF)

1986 AERO SKY

1682 AERO CONTOUR

Úplet z nylonu / bavlny / lykry, dlaň i hřbet povrstvené světle
modrým hladkým polyuretanem
Nylon / cotton / Lycra knit, palm and back with a smooth light blue
polyurethane coating
Nylon / Baumwolle / Lycra-Feinstrick, Innen- und Rückhand mit hellblauer,
glatter PU-Beschichtung
Úplet z nylonu / bavlny / lycry, dlaň i chrbát potiahnuté bledomodrým
hladkým polyuretánom

Nylonový úplet, hladký polyuretan na dlani a konečcích prstů
Nylon knit, smooth polyurethane palm and fingertips
Nylon-Feinstrick, glattes Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen
Nylonový úplet, hladký polyuretán na dlani a končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
EN 388
2132

EN 388
4141
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LOVAŠ
GO E
!

1669 AERO CONTOUR OPTIMAL

1940 AERO HALFBACK

Nylonový úplet, hladký polyuretan na dlani a konečcích prstů,
bílá barva, ekonomické provedení, možnost potisku
Nylon knit, smooth polyurethane palm and fingertips, white,
economic design, printed logo available
Nylon-Feinstrick, glattes Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen,
weiß, ökonomisches Design, logo möglichkeit
Nylonový úplet, hladký polyuretán na dlani a končekoch prstov,
biela farba, ekonomické vyhotovenie, možnosť potlače

Nylonový úplet, hladký polyuretan na dlani a ¾ hřbetu
Nylon knit, palm, fingers and ¾ back in smooth polyurethane
Nylon-Feinstrick, glattes Polyurethan auf Innenhand und zu ¾ auf Rückhand
Nylonový úplet, dlaň, prsty a ¾ chrbta potiahnuté hladkým polyuretánom
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
EN 388
3131

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388

RUKAVICE S NÁNOSEM PVC TERČÍKŮ
GLOVES COATED WITH PVC DOTS I HANDSCHUHE MIT PVC
NOPPEN-BESCHICHTUNG I RUKAVICE S NÁNOSOM PVC TERČÍKOV

2121

ŠE !
VA GO
LO
1681 AERO HALFBACK OPTIMAL
Nylonový úplet, hladký polyuretan na dlani a ¾ hřbetu,
ekonomické provedení, možnost potisku
Nylon knit, palm, fingers and ¾ back in smooth polyurethane,
economic design, printed logo available
Nylon-Feinstrick, glattes Polyurethan auf Innenhand und zu ¾
auf Rückhand, ökonomisches Design, logo möglichkeit
Nylonový úplet, dlaň, prsty a ¾ chrbta potiahnuté hladkým
polyuretánom, ekonomické vyhotovenie, možnosť potlače
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
EN 388
XXL/10, XXXL/11
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2121

1506
1511
1513
1514

AERO PICOT (nylon)
AERO PICOT OPTIMAL (syntetika)
AERO PICOT FINGER (nylon)
AERO PICOT / FINGER PU (syntetika)

Komfortní pletené rukavice s protiskluznými PVC terčíky:
Comfortable knit gloves with small white anti-slip PVC dots on:
Komfort feinstrick mit kleinen weissen rutscfesten PVC noppen auf den:
Komfortný nylon. úplet s drobnými bielymi protišmyk. terčíkmi z PVC na:
– na dlani I palm I innenhand I dlani (1506, 1511)
– na konečcích prstů I top of fingers I fingerkuppen I končekoch prstov (1513)
– na dlani + PU povrstvení konečků prstů I palm + PU coated top of fingers
I innenhand + PU fingerkuppen I innenhand + PU fingerkuppen (1514)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10
cat. 1

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV
RUKAVICE S NÁNOSEM NITRILKAUČUKU
GLOVES WITH NITRILE RUBBER COATING I HANDSCHUHE MIT NITRILKAUTSCHUK-BESCHICHTUNG I RUKAVICE S NÁNOSOM NITRILKAUČUKU

1751 AERO NITRIL LUX

1653 AERO NITRIL OPTIMAL

Speciální komfortní nylonové pletené rukavice s nánosem
nitrilkaučuku na dlani a na konečcích prstů, barva šedá
Special comfortable knitted nylon glove with nitrile coating on palm
and fingertips, grey
Spezielle komfortable Nylon-Strickhandschuhe mit Nitril-Beschichtung
auf Innenhand und Fingerkuppen, grau
Špeciálne komfortné nylonové pletené rukavice s nánosom nitrilkaučuku
na dlani a na končekoch prstov, farba sivá

Speciální nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilkaučuku
na dlani a na konečcích prstů
Special knitted nylon glove with nitrile coating on palm and fingertips
Spezielle Nylon-Strickhandschuhe, mit Nitrilkautschuk-Beschichtung
auf Innenhand und Fingerkuppen
Špeciálne nylonové pletené rukavice s nánosom nitrilkaučuku na dlani
a na končekoch prstov
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388

cat. 1
4121

1684 AERO SLIP MASTER

1686 AERO FULLNIT

Nylonový úplet, nitrilkaučuk s pískovým dezénem na dlani
a konečcích prstů
Nylon knit, palm and fingertips with nitrile rubber coating, sanded design
Nylon-Feinstrick, Nitrilkautschuk mit Sand-Design auf Innenhand
und Fingerkuppen
Nylonový úplet, nitrilkaučuk s pieskovým dezénom na dlani
a končekoch prstov

Nylonový úplet, nitrilkaučuk na dlani a celém hřbetu rukavice
Nylon knit, palm and back with nitrile rubber coating
Nylon-Feinstrick, Nitrilkautschuk auf Innenhand und auf der ganzen Rückhand
Nylonový úplet, nitrilkaučuk na dlani a celom chrbte rukavice

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
EN 388
XXL/10, XXXL/11
4121

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
EN 388

XXL/10, XXXL/11

4121
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AERO – RUKAVICE PROFESIONÁLŮ I PROFESSIONAL GLOVES
RUKAVICE S NÁNOSEM PĚNOVÉHO NITRILKAUČUKU
GLOVES COATED IN NITRILE FOAM I HANDSCHUHE MIT NITRILSCHAUM-BESCHICHTUNG I RUKAVICE S NÁNOSOM PENOVÉHO NITRILKAUČUKU

1660 AERO GRIPNIT
Nylonový úplet, pěnový protiskluzový nitrilkaučuk na dlani
a konečcích prstů
Nylon knit, anti-slip nitrile rubber, NBR foam coating on the palm
and fingertips
Nylon-Feinstrick, mit rutschfestem Nitrilkautschukschaum
auf Innenhand und Fingerkuppen
Nylonový úplet, penový protišmykový nitrilkaučuk na dlani
a končekoch prstov

1665 AERO GREY NEW
1757 AERO GREY NEW OPTIMAL
Nylonový úplet, pěnový nitrilkaučuk na dlani a konečcích prstů
Nylon knit, palm and fingertips with nitrile rubber foam coating
Nylon-Feinstrick, mit Nitrilkautschukschaum auf Innenhand
und Fingerkuppen
Nylonový úplet, penový nitrilkaučuk na dlani a končekoch prstov
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388

3122
4121

1694 AERO NATURAL

1685 AERO BACKNIT

Úplet z přírodních vláken, pěnový nitrilkaučuk na dlani
a konečcích prstů
Natural fibre knit, palm and fingertips with nitrile rubber foam coating
Feinstrick aus natürlichen Fasern, Nitrilkautschukschaum
auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z prírodných vlákien, penový nitrilkaučuk na dlani
a končekoch prstov

Nylonový úplet, pěnový nitrilkaučuk na dlani a ¾ hřbetu
Nylon knit, palm, finger and ¾ back with nitrile rubber foam coating
Nylon-Feinstrick, Nitrilkautschukschaum auf Innenhand
und zu ¾ auf der Rückhand
Nylonový úplet, penový nitrilkaučuk na dlani a ¾ chrbta

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10,
EN 388
XXXL/11
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4121

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10,
EN 388
XXXL/11
4121

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

1984 AERO BACKNIT GREY

1910 AERO FULLNIT FOAM

Nylonový úplet, pěnový nitrilkaučuk na dlani a ¾ hřbetu,
protiskluzové terčíky na dlani, barva šedá
Nylon knit, palm, finger and ¾ back with nitrile rubber foam coating,
anti-slip dots on palm, grey
Nylon-Feinstrick, Nitrilkautschukschaum auf Innenhand und zu ¾
auf der Rückhand, Anti-Rutsch-Punkte auf Palm, grau
Nylonový úplet, penový nitrilkaučuk na dlani a ¾ chrbta, protišmykové
terčíky na dlani, farba šeda

Nylonový úplet, dlaň i hřbet povrstvené pěnovým nitrilkaučukem
Nylon knit, palm and back with nitrile rubber foam coating
Nylon-Feinstrick, Innen- und Rückhand mit Nitrilkautschukschaum beschichtet
Nylonový úplet, dlaň i chrbát potiahnuté penovým nitrilkaučukom

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10,
EN 388
XXXL/11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:
L/9, XL/10, XXL/11, XXXL/12 (extra velké) I XXXL/12 (extra large)
XXXL/12 (extra groß) I XXXL/12 (extra veľké)

cat. 1

4121

RUKAVICE S NÁNOSEM PĚNOVÉHO LATEXU
GLOVES WITH LATEX FOAM COATING I HANDSCHUHE MIT LATEXSCHAUM-BESCHICHTUNG I RUKAVICE S NÁNOSOM PENOVÉHO LATEXU

1688 AERO SOFTEX
1911 AERO SOFTEX OPTIMAL
Nylonový úplet, pěnový latex na dlani a konečcích prstů
Nylon knit, palm and fingertips with latex foam coating
Nylon-Feinstrick, Latexschaum auf Innenhand und Fingerkuppen
Nylonový úplet, penový latex na dlani a končekoch prstov
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10,
EN 388
XXXL/11
3130

1688 AERO SOFTEX GARDEN
Nylonový úplet, pěnový latex na dlani
a konečcích prstů, potisk s motivem květiny
Nylon knit, palm and fingertips with latex foam
coating, printed with a motif of flowers
Nylon-Feinstrick, Latexschaum auf Innenhand
und Fingerkuppen, bedruckt mit einem Motiv von Blumen
Nylonový úplet, penový latex na dlani a končekoch prstov,
potlač s motívom kvety
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10,
EN 388
XXXL/11
3130
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AERO – RUKAVICE PROFESIONÁLŮ I PROFESSIONAL GLOVES
PROTIŘEZNÉ RUKAVICE
CUT-RESISTANT I SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE I RUKAVICE ODOLNÉ PROTI REZU

1659 AERO CUT SUPREME

1960 AERO CUTLER

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna
Material from cut-resistant hi-tech fibre
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, kvalitní hovězí štípenka
na dlani a konečcích prstů
Material from cut-resistant hi-tech fibre, quality split leather palm
and fingertips
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz, hochwertiges Spaltleder
auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu, kvalitná hovädzia štiepenka
na dlani a končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388
154 X

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388
4543
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1683 AERO CUT MASTER

1663 AERODYN WHITE / AERODYN GREY

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, polyuretan na dlani
a konečcích prstů
Material from cut-resistant hi-tech fibre, palm and fingertips
with polyurethane coating
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz, Polyurethan
auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu, polyuretán na dlani
a končekoch prstov

Úplet z vlákna Dyneema, polyuretan na dlani a konečcích prstů,
bílé provedení, s bílým i šedým nánosem PU (šedá varianta)
Material from Dyneema fibre, palm and fingertips with polyurethane
coating, white
Feinstrick aus Dyneema-Fasern, Polyurethan auf Innenhand
und Fingerkuppen, weiß
Úplet z vlákna Dyneema, polyuretán na dlani a končekoch prstov,
biele vyhotovenie

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
XXL/10, XXXL/11
EN 388

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

4543

EN 388
4343

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

1693 AERO CUT OPTIMAL

1941 AERO CUT LUX

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, polyuretan na dlani
a konečcích prstů
Material from cut-resistant hi-tech fibre, polyurethane palm
and fingertips
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz, Polyurethan
auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z protirezného hi-tech vláknoa odolného proti rezu,
polyuretán na dlani a končekoch prstov

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, hladký polyuretan na vodní
bázi na dlani a konečcích prstů
Material from cut-resistant hi-tech fibre, palm and fingertips in smooth
polyurethane coating for water-based
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz, PU-Beschichtung für sein
Wasser auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu, hladký polyuretán na dlani
a končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9,
XXL/10, XXXL/11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11

EN 388
4442

EN 388
4542

Detail:
pískový dezén I sanded
Sand-Design I pieskový dezén

1687 AERO CUT COMFORT

1912 AERO CUT SANDY

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, pěnový nitrilkaučuk
na dlani a konečcích prstů
Material from cut-resistant hi-tech fibre, palm and fingertips
in nitrile rubber foam
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittfest, Nitrilkautschukschaum
auf Innenhand und Fingerkuppen
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu, penový nitrilkaučuk
na dlani a končekoch prstov

Úplet z protiřezného hi-tech vlákna, pěnový nitrilkaučuk na dlani
a konečcích prstů s protiskluzovou úpravou (pískový dezén)
Material from cut-resistant hi-tech fibre, Nitrile rubber, NBR foam
on palm and fingertips with a non-slip (sanded) treatment
Feinstrick aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz, Nitrilkautschukschaum
auf Innenhand und Fingerkuppen, rutschfest (Sand-Design)
Úplet z hi-tech vlákna odolného proti rezu, penový nitrilkaučuk na dlani
a končekoch prstov s protišmykovou úpravou (pieskový dezén)

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11

EN 388

EN 388

4342

4544
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AERO – RUKAVICE PROFESIONÁLŮ I PROFESSIONAL GLOVES
ANTISTATICKÉ RUKAVICE
ANTISTATIC GLOVES I ANTISTATIK-HANDSCHUHE I ANTISTATICKÉ RUKAVICE

1942 AERO CU / PU

1664 AERO CU / PU FINGER

Nylonový úplet s přídavkem měděného vlákna
Nylon knit with copper fibres
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kupferfasern
Nylonový úplet s prídavkom medeného vlákna

Nylonový úplet s přídavkem měděného vlákna,
polyuretan na konečcích prstů
Nylon knit with copper fibres, fingertips with polyurethane coating
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kupferfasern,
Polyurethan auf Fingerkuppen
Nylonový úplet s prídavkom medeného vlákna,
polyuretán na končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388 EN 1149-1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388 EN 1149-1

1666 AERO CU / PU PALM
Nylonový úplet s přídavkem měděného vlákna,
polyuretan na dlani a konečcích prstů
Nylon knit with copper fibres, palm and fingertips in polyurethane
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kupferfasern,
Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen
Nylonový úplet s prídavkom medeného vlákna,
polyuretán na dlani a končekoch prstov
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388 EN 1149-1
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4131

PROFI HANDSCHUHE I RUKAVICE PROFESIONÁLOV

1913 AERO C/PU

1914 AERO C/PU FINGER

Nylonový úplet s přídavkem uhlíkového vlákna
Nylon knit with carbon fibres
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kohlenfasern
Nylonový úplet s prídavkom uhlíkového vlákna

Nylonový úplet s přídavkem uhlíkového vlákna,
polyuretan na konečcích prstů
Nylon knit with carbon fibres, fingertips with polyurethane coating
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kohlenfasern,
Polyurethan auf Fingerkuppen
Nylonový úplet s prídavkom uhlíkového vlákna,
polyuretán na končekoch prstov

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388 EN 1149-1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
EN 388 EN 1149-1

ANTISTITCKÉ
(R = 3.1011 )

1915 AERO C/PU PALM

1329 AERO SOFTKNIT

Nylonový úplet s přídavkem uhlíkového vlákna,
polyuretan na dlani a konečcích prstů
Nylon knit with carbon fibres, palm and fingertips in polyurethane
Nylon-Feinstrick mit eingearbeiteten Kohlenfasern,
Polyurethan auf Innenhand und Fingerkuppen
Nylonový úplet s prídavkom uhlíkového vlákna,
polyuretán na dlani a končekoch prstov

Nylonový kadeřavý úplet vyšší gramáž, antisttické
Pelican nylon gloves heavy weight, antistatic
Nylon-Feinstrick, gekräuselt schwer, antistatisch
Nylonový kučeravý úplet vyššia gramáž, antistatické

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

cat. 1

EN 388 EN 1149-1
4131
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SPECIÁLNÍ RUKAVICE

ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ I SPECIAL GLOVES MADE OF SYNTHETIC MATERIALS

RUKAVICE NYLONOVÉ A ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN BEZ NÁNOSU (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I NYLON AND SYNTHETIC FIBRE GLOVES WITHOUT
(RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I HANDSCHUHE AUS NYLON UND SYNTHETISCHEN FASERN, OHNE BESCHICHTUNG (WARE AUF BESTELLUNG)
RUKAVICE NYLONOVÉ A ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN BEZ NÁNOSU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

COATING

RN 337021 FILEX EXTRA
Pletené nylonové rukavice vyšší gramáže,
pletené zápěstí, výborná přilnavost k ruce, barva bílá
Heavy weight nylon knit, knitted wrist, excellent adhesion
to the hand, white
Schwer Feinstrick Nylon Handschuhe, Strickstulpe, sitzt sehr gut
auf der Hand, Farbe weiß
Nylonové pletené rukavice vyššej gramáže, pletené zápästie,
výborná priľnavosť k ruke, farba biela
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 7, 9
EN 388
1142

RUKAVICE S NÁNOSEM POLYURETANU (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I GLOVES WITH POLYURETHANE COATING (RANGE OF GOODS AVAILABLE
I HANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE S NÁNOSOM POLYURETÁNU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

TO ORDER)

20

NT 6200

NT 6210

Nylonové rukavice, dlaň a prsty povrstvené polyuretanem, barva bílá
Nylon gloves, palm and fingers coated with polyurethane, white
Nylon-Handschuhe, Innenhand und Finger PU-beschichtet, Farbe weiß
Nylonové rukavice, dlaň a prsty potiahnuté polyuretánom, farba biela

Nylonové rukavice, prsty povrstvené polyuretanem, barva bílá
Nylon gloves, fingers coated with polyurethane, white
Nylon-Handschuhe, Finger PU-beschichtet, Farbe weiß
Nylonové rukavice, prsty povrstvené polyuretanem, farba biela

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10

EN 388

EN 388

4131

0130

SPEZIELLE HANDSCHUHE
AUS KUNSTSTOFF I ŠPECIÁLNE RUKAVICE ZO SYNTETICKÝCH MATERIALOV
RUKAVICE S NÁNOSEM POLYURETANU / NITRILU (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I GLOVES WITH POLYURETHANE
(RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I HANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG / NITRIL (WARE AUF BESTELLUNG)
RUKAVICE S NÁNOSOM POLYURETÁNU / NITRILU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

COATING / NITRILE

NT 8800 NYLOSTAN FLEX
Nylonové rukavice, dlaň potažena směsí z polyuretanu a nitrilu,
pružné zápěstí, citlivé a flexibilní, barva černá
Nylon gloves, palm coated with a mixture of polyurethane and nitrile,
flexible wrists, sensitive and flexible, black in colour
Nylonhandschuhe, Innenhand beschichtet mit einem Gemisch
aus Polyurethan und Nitril, flexible Handgelenke, feinfühlig und flexibel,
Farbe schwarz
Nylonové rukavice, dlaň potiahnutá zmesou z polyuretánu a nitrilu, pružné
zápästie, citlivé a flexibilné, farba čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11
EN 388
4121

PROTIŘEZNÉ RUKAVICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I CUT-RESISTANT (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE ODOLNÉ PROTI REZU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 6700

NT 6705

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, dlaň a prsty s nánosem
polyuretanu, perfektně sedí, barva bílá
Seamless knitted gloves made from special fibres, white, palm and fingertips
with white PU coating, silicon-free, best cut resistance, perfect fit
Nahtlose Wirkware aus Spezialfasern, Innenhand und Finger
PU-beschichtet, perfekter Sitz, Farbe weiß
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, dlaň a prsty s nánosom
polyuretánu, perfektne sedia, farba biela

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, dlaň a prsty s nánosem černého
polyuretanu, perfektně sedí, barva šedá
Seamless knitted gloves made from special fibres, grey, palm and fingertips
with black PU coating, silicon-free, best cut resistance, perfect fit
Nahtlose Wirkware aus Spezialfasern, Innenhand und Finger mit schwarzer
PU-Schicht, perfektem Sitz, Farbe grau
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, dlaň a prsty s nánosom čierneho
polyuretánu, perfektne sedia, farba šedá

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN 388 EN 407
4542

x1xxxx

EN 388 EN 407
4542

x1xxxx
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SPECIÁLNÍ RUKAVICE

ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ I SPECIAL GLOVES MADE OF SYNTHETIC MATERIALS

NT 6710

NT 6720

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, dlaň a prsty s nánosem černého
nitrilu, perfektně sedí, barva šedá
Seamless knitted gloves made from special fibres, grey, palm and
fingertips with black nitrile coating, best cut resistance, perfect fit
Nahtlose Wirkware aus Spezialfasern, Innenhand und Finger
mit schwarzer Nitrilbeschichtung, perfekter Sitz, Farbe grau
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, dlaň a prsty s nánosom čierneho
nitrilu, perfektne sedia, farba šedá

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, dlaň a prsty s nánosem černého
latexu, perfektně sedí, barva šedá
Seamless knitted gloves made from special fibres, grey, palm and
fingertips with black latex coating, best cut resistance, perfect fit
Nahtlose Wirkware aus Spezialfasern, Innenhand und Finger
mit schwarzer Latexbeschichtung, perfektem Sitz, Farbe grau
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, dlaň a prsty s nánosom čierneho
latexu, perfektne sedia, farba šedá

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN 388 EN 407
4542

x1xxxx

4542

x1xxxx

NT 6730

NT 6715

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, perfektně sedí, barva šedá
Seamless knitted gloves made from special fibres, grey, no coating,
best cut resistance, perfect fit
Nahtlose Wirkware aus Spezialfaser, perfekter Sitz, Farbe grau
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, perfektne sedia, farba šedá

Bezešvý úplet ze speciálních vláken, dlaň, prsty a ¾ hřbetu povrstvené
černým nitrilem, barva šedá
Seamless knitted gloves made from special fibres, palm, fingers and ¾
of back coated with black nitrile, grey in colour
Nahtlose Wirkware aus Spezialfaser, Innenhand, Finger und ¾ der Rückenseite
mit schwarzem Nitril beschichtet, Farbe grau
Bezšvový úplet zo špeciálnych vlákien, dlaň, prsty a ¾ chrbta potiahnuté
čiernym nitrilom, farba šedá

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 407
4540
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EN 388 EN 407

x1xxxx

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 407
4542

x1xxxx

SPEZIELLE HANDSCHUHE
AUS KUNSTSTOFF I ŠPECIÁLNE RUKAVICE ZO SYNTETICKÝCH MATERIALOV

NT 6310 (35 cm)
Chránič paže vyrobený ze syntetického a ocelového vlákna,
vysoká odolnost proti řezu (5), délka 30, 35 a 40 cm
Arm protector made from special fibre, reinforced with steel yarn,
available in 30-, 35- and 40- cm lengths, cut resistance (5)
Armschoner aus spezial syntetisch Fasser/Stahlfasser, hohe
Schnittfestigkeit (5), Länge 30, 35 und 40 cm
Chránič ramena vyrobený zo syntetického a ocelového vlákna,
vysoká odolnosť proti rezu (5), dĺžka 30, 35 a 40 cm
EN 388
2541

RN 310151
Chránič paže vyrobený z kevlarového vlákna, délka 46 cm
Arm protector made from kevlar fibre, lenght 46 cm
Armschoner aus Kevlar-fasern, länge 46 cm
Chránič ramena vyrobený z kevlarového vlákna, dlžka 46 cm
EN 388

EN 407

1343

x1xxxx
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ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ I SPECIAL GLOVES MADE OF SYNTHETIC MATERIALS
RUKAVICE VYROBENÉ V EU
GLOVES MADE IN THE EU I HANDSCHUHE HERGESTELLT IN DER EU I RUKAVICE VYROBENÉ V EÚ

1758 GERLACH S452

1759 GERLACH S432

Bezešvý bavlněný úplet, dlaň, prsty i hřbet potažené přírodním
latexem, délka 42 cm, barva černá
Seamless cotton knit, palm, fingers and back covered with natural latex,
42 cm in length, black in colour
Nahtlose Baumwollwirkware, Innenhand, Finger und Rückenseite
mit Naturlatex beschichtet, Länge 42 cm, Farbe schwarz
Bezšvový bavlnený úplet, dlaň, prsty i chrbát potiahnuté prírodným
latexom, dlhé 42 cm, farba čierna

Bezešvý bavlněný úplet, dlaň, prsty i hřbet potažené přírodním
latexem, manžeta, barva černá
Seamless cotton knit, palm, fingers and back covered with natural latex,
cuffs, black in colour
Nahtloser Baumwoll-Jersey, Innenhand, Finger und Rückenseite
mit Naturlatex beschichtet, Stulpe, Farbe schwarz
Bezšvový bavlnený úplet, dlaň, prsty i chrbát potiahnuté prírodným
latexom, s manžetou, farba čierna

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:

EN 388 EN 374
1x31

1x31

1760 MATRA M452

1761 MATRA S432

Bezešvý bavlněný úplet, dlaň, prsty i hřbet potažené přírodním
latexem, délka 42 cm, barva oranžová
Seamless cotton knit, palm, fingers and back covered with natural latex,
42 cm in length, orange in colour
Nahtloses Baumwoll-Jersey, Innenhand, Finger und Rückenseite
mit Naturlatex beschichtet, Länge 42 cm, Farbe orange
Bezšvový bavlnený úplet, dlaň, prsty i chrbát potiahnuté prírodným
latexom, dlhé 42 cm, farba oranžová

Bezešvý bavlněný úplet, dlaň, prsty i hřbet potažené přírodním
latexem, manžeta, barva oranžová
Seamless cotton knit, palm, fingers and back covered with natural latex,
cuffs, orange in colour
Nahtloses Baumwoll-Jersey, Innenhand, Finger und Rückenseite
mit Naturlatex beschichtet, Stulpe, Farbe orange
Bezšvový bavlnený úplet, dlaň, prsty i chrbát potiahnuté prírodným
latexom, s manžetou, farba oranžová

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:

EN 388 EN 374
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EN 388 EN 374

1x31

EN 388 EN 374
1x31

SPEZIELLE HANDSCHUHE
AUS KUNSTSTOFF I ŠPECIÁLNE RUKAVICE ZO SYNTETICKÝCH MATERIALOV

VYSVĚTLIVKY (RUKAVICE)

EXPLANATION (GLOVES)

EN 388

EN 388

ABCD
EN 1149-1

Cat.1

EN 388 – Mechanická ochrana
A – odolnost proti oděru (0 až 4)
B – odolnost proti proříznutí (0 až 5)
C – odolnost proti protržení (0 až 4)
D – odolnost proti propíchnutí (0 až 4)

ABCD
EN 1149-1

EN 388 – Mechanical protection
A – wear resistance (0 to 4)
B – cutting resistance (0 to 5)
C – rupture resistance (0 to 4)
D – puncture resistance (0 to 4)

EN 1149-1 – Antistatické vlastnosti

EN 1149-1 – Antistatic characteristics

EN 455 – Vhodné pro styk s potravinami

EN 455 – Suitable for food contact

Informace o produktu naleznete
v informačním letáku, který obsahuje
každé balení příslušného zboží

Information on product find in informative
leaflet, that contains every package
appropriate goods

Značka shody s harmonizovanými
evropskými normami

Mark of conformity with harmonised
European norms

Označení kategorie rukavic
„jen pro minimální rizika“

Cat.1

Mark caregory gloves
„for only minimum diversification”

Odolnost proti průniku kapalin a olejů

Immunity against penetration liquids and oils

Mechanická odolnost

Mechanical ruggedness

Komfort nošení

Comfort wear

Odolnost proti řezu
Označení stupně mechanické odolnosti
proti řezu čepelí

Immunity against cut
Mark steps mechanical immunity
against cut blade

Protiskluzovost a úchop předmětu

Good grip and grasp subject

Paropropustná úprava
pro lepší komfort nošení

Breathable adjustment for better
up-to-date facilities wear

DIE ERKLÄRUNGEN (HANDSCHUHE)

VYSVETLIVKY (RUKAVICE)

EN 388

EN 388

ABCD
EN 1149-1

Cat.1

EN 388 – Mechanischer Schutz
A – Abriebfestigkeit (0 bis 4)
B – Schnittfestigkeit (0 bis 5)
C – Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
D – Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

ABCD
EN 1149-1

EN 388 – Mechanická ochrana
A – odolnosť proti oderu (0 až 4)
B – odolnosť proti prerezaniu (0 až 5)
C – odolnosť proti pretrhnutiu (0 až 4)
D – odolnosť proti prepichnutiu (0 až 4)

EN 1149-1 – Antistatisch Eigenschaften

EN 1149-1 – Antistatické vlastnosti

EN 455 – Für Lebensmittelkontakt geeignet

EN 455 – Vhodné pre styk s potravinami

Information über Produktes gefunden haben
in Informations Flugblatt, die enthält
jede Packung kompetenten Ware

Informácie o produkte nájdete v informačnom
letáku, ktorý obsahuje každé balenie
príslušného tovaru

Konformitätskennzeichnung
mit harmonisieren europäischen Norm

Značka zhody s harmonizovanými
európskymi normami

Signatur Kategorie Handschuhe
„nur für minimal Risiken”

Cat.1

Označenie kategórie rukavíc
„len pre minimálne riziká”

Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung
Flüssigkeit und Öl

Odolnosť proti prieniku kvapalín a olejov

Mechanische Widerstandsfestigkeit

Mechanická odolnosť

Komfort Tragen

Komfort nosenie

Widerstandsfähigkeit gegen Schnitt
Signatur Stufen mechanische
der Widerstandsfähigkeit gegen Schnitt Klinge

Odolnosť proti rezu
Označenie stupňa mechanickej odolnosti
proti rezu čepeľou

Guten Grip und Griff Gegenstands

Protišmykovosť a úchop predmetu

Atmungsaktiv Regelung
für besser Komfort Tragen

Paropriepustná úprava
pre lepší komfort nosenia
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
KOMBINOVANÉ – KŮŽE / TEXTIL
COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – LEDER / STOFF I KOMBINOVANÉ – KOŽA / TEXTIL

1001 STANDARD

1004 DERYL

Dlaň ze žluté hovězí štípenky, hřbet textil, dlaň podšitá bavlnou
Yellow cow split leather, textile and cotton-lined palm
Handschuhe aus gelbem Rindspaltleder und gewebtem Stoff,
Innenhand mit Baumwollfutter
Rukavice zo žltej hovädzej štiepenky, textilu a s dlaňou podšitou bavlnou

Dlaň z hovězí štípenky, hřbet textil, dělená dlaň podšitá bavlnou
Grey cow split leather, textile, divided palm with cotton lining
Rindspaltleder, Stoff, Innenhand geteilt, mit Baumwollfutter
Hovädzia štiepenka, textil, delená dlaň podšitá bavlnou
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
cat. 1
cat. 1

1005 MARC OPTIMAL
Dlaň z hovězí štípenky, hřbet textil, dlaň podšitá
bavlnou – pevnější provedení než art. 1004
Grey cow split leather, textile, palm with cotton lining – stronger
design than art. 1004
Rindspaltleder, Stoff, Innenhand mit Baumwollfutter – festere
Ausführung als bei Art. 1004
Hovädzia štiepenka, textil, dlaň podšitá bavlnou – pevnejšie
vyhotovenie ako art. 1004
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

1062 BOBY SUPER
1006 BOBY OPTIMAL
modrý páskový hřbet I blue tape on back
Rückhand blau, gestreift I modrý páskový chrbát
Dlaň z hovězí štípenky, hřbet textil, dlaň, palec a ukazovák zesílené
Palm, index and thumb from reinforced cow split leather
Rindspaltleder, Stoff, Innenhand, Daumen und Zeigefinger verstärkt
Hovädzia štiepenka, textil, dlaň, palec a ukazovák zosilnené
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1
cat. 1
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1026 MERCEDES WHITE

1008 MERCEDES MULTICOLOR

Dlaň z hovězí lícové impregnované usně (nábytkářské),
hřbet bílý textil, dělená dlaň podšitá bavlnou
Working gloves, impregnated furniture cow leather,
white textile, divided palm with cotton lining
Arbeitshandschuhe aus imprägniertem Rindoberleder (Möbelleder),
weißer Stoff, Innenhand geteilt, mit Baumwollfutter
Pracovné rukavice z hovädzej lícovej impregnovanej usne
(nábytkárskej), biely textil, s delenou dlaňou podšitou bavlnou

Dlaň z hovězí lícové impregnované usně (nábytkářské
pestrobarevné), hřbet textil, dělená dlaň podšitá bavlnou
Impregnated furniture rainbow colour cow leather, textile,
divided palm with cotton lining
Imprägniertes Rindoberleder (Möbelleder blumig), Stoff,
Innenhand geteilt, mit Baumwollfutter
Hovädzia lícová impregnovaná useň (pestrofarebná nábytkárska),
textil, delená dlaň podšitá bavlnou

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1

cat. 1

KOMBINOVANÉ – KŮŽE / TEXTIL – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA) I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – PARROT (HIGHER QUALITY)
KOMBINIERTE HANDSCHUHE – LEDER / STOFF – PARROT (HÖHERE QUALITÄT) / STOFF I KOMBINOVANÉ – KOŽA / TEXTIL – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1024 ORINOCO PARROT

1029 MARC SUPER

Dlaň z měkké komfortní hovězí lícové impreg. usně (nábyt.), hřbet
žlutý textil, s dělenou dlaní podšitou bavlnou, pogum. manžeta
Working gloves, soft comfort impregnated furniture cow leather,
yellow textile, divided palm with cotton lining, rubberized cuff
Arbeitshandschuhe aus Soft komfortable imprägniertem Rindoberleder
(Möbelleder), gelber Stoff, Innenhand geteilt, mit Baumwollfutter,
gummierte Stulpe
Pracovné rukavice z mäkké komfortné hovädzej lícovej impreg. usne
(nábyt.), žltý textil, s delenou dlaňou podšitý bavlnou, pogum. mažeta

Dlaň ze silné kvalitní šedé hovězí štípenky, hřbet červená látka,
pogumovaná manžeta
High quality grey cow split leather on palm, back in red material,
rubberized cuff
Innenhand aus höhere qualität Rindspaltleder grau, Rückhand aus rotem
Stoff, gummierte Stulpe
Hovädzia štiepenka vysokej kvality, textil, dlaň podšitá bavlnou – pevnejšie
vyhotovenie, pogumovaná mažeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
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cat. 1

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4133

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

1065 BOBY PARROT

1066 BOBY PARROT II.

Dlaň ze silné kvalitní červené hovězí štípenky, hřbet žlutá látka,
dlaň a ukazovák zesílené modrou štípenkou, pogum. manžeta
High quality red cow split leather, yellow material, palm and forefinger
strengthened with blue cow split leather, rubberized cuff
Innenhand aus höhere qualität Rindspaltleder rotes, gelber Stoff,
Innenhand und Zeigefinger aus verstärktem blauem Spaltleder,
gummierte Stulpe
Červená hovädzia štiepenka vysokej kvality, žltá látka, na dlani
a ukazováku zosilnené modrou štiepenkou, pogumovaná manžeta

Dlaň ze silné kvalitní modré hovězí štípenky, hřbet červená látka,
dlaň a ukazovák zesílené červenou štípenkou, pogum. manžeta
High quality blue cow split leather, red material, palm and forefinger
strengthened with red cow split leather, rubberized cuff
Innenhand aus höhere qualität Rindspaltleder blaues, roter Stoff,
Innenhand und Zeigefinger aus verstärktem rotem Spaltleder,
gummierte Stulpe
Modrá hovädzia štiepenka vysokej kvality, červená látka, na dlani
a ukazováku zosilnené červenou štiepenkou, pogumovaná manžeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

EN 388

EN 388

4244

4244

1067 MARC PARROT

1068 MARC PARROT II.

Dlaň ze silné kvalitní červené hovězí štípenky, hřbet žlutá látka,
pogumovaná manžeta, pogumovaná manžeta
High quality red cow split leather palm, back in yellow material,
rubberised cuff
Innenhand aus höhere qualität Rindspaltleder rotes, Rückseite
der gelben Substanz, gummierte Stulpe
Na dlani červená hovädzia štiepenka vysokej kvality, chrbát žltá látka,
pogumovaná manžeta

Dlaň ze silné kvalitní modré hovězí štípenky, hřbet červená látka,
pogumovaná manžeta
High quality blue cow split leather, back in yellow material, rubberized cuff
Innenhand aus höhere qualität Rindspaltleder blaues, Rückhand
aus rotem Stoff, gummierte Stulpe
Modrá hovädzia štiepenka vysokej kvality, červená látka na chrbte,
pogumovaná manžeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388

EN 388
4133
4133
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1073 MONTAGE LUX
Dlaň z jemné lícové kozinky – podšité bavlnou,
hřbet technická tkanina, mezi prsty reflexní látka
Gloves from fine grain goatskin, cotton lining, back technical
fabrice, between fingers reflective substance
Handschuhe aus weichem Ziegenoberleder – Baumwollfutter,
Rückhand aus Technische Gewebe, reflektierenden Stoff
zwischen den Fingern
Rukavice z jemnej lícovej kozinky – podšité bavlnou, chrbát
z technickej tkaniny, medzi prstami reflexná látka
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10, 11

cat. 1

KOMBINOVANÉ – KŮŽE / TEXTIL (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
KOMBINIERTE HANDSCHUHE – LEDER / STOFF (WARE AUF BESTELLUNG) I KOMBINOVANÉ – KOŽA / TEXTIL (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 1302 SORT

NT 1315 PALMI

Dlaň z hovězí štípenky, na hřbetu pruhovaná bavlna,
pogumovaná manžeta, dlaň s podšívkou
Split cow leather working gloves with min. leather thickness
of 1.2 mm, striped cotton back and rubberised cuff, double-stitched,
knuckle protection, lined palm
Innenhand aus Rindspaltleder, Rückenseite in gestreifter Baumwolle,
gummierte Stulpe, Innenhandfutter
Kožené pracovné rukavice, na chrbte pruhovaná bavlna,
pogumovaná manžeta, dlaň s podšívkou

Dlaň ze zdvojené hovězí štípenky, hřbet bavlněná látka
Korean split cow leather gloves, natural colour drill back, rubberised
cuff, palm (incl. fingers) reinforced with split leather, double-stitched,
knuckle protection, lined palm
Innenhand aus doppeltem Rindspaltleder, Rückenseite
aus Baumwollstoff
Rukavice z hovädzej štiepenky, pogumovaná manžeta,
vystužená dlaň zo štiepenky

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 11, 12

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388

EN 388
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NT 1403 H

NT 1412 ONE

Dlaň z hovězí usně, hřbet a manžeta z bílé látky,
dvojité podšití, na dlani podšívka
Grained cow leather gloves, leather selection A, natural cotton drill back
and canvas cuff, double-stitched, lined palm, knuckle protection
Innenhand aus Rindleder, Rückenseite und Stulpe aus weißem Stoff,
doppelt gefüttert, Innenhand verstärkt
Rukavice z hovädzej usne, manžeta z plátna, na dlani podšívka,
dvojité prešívanie

Dlaň z impregnované nábytkářské usně, hřbet bavlněná látka,
světlá barva, manžeta
Furniture leather gloves, one-piece palm, light colours, white back
and cuff, lined palm knuckle protection
Innenhand aus imprägniertem Möbelleder, Rückenseite
aus Baumwollstoff, helle Farbe, Stulpe
Dlaň z impregnovanej nábytkárskej usne, chrbát bavlnená látka,
svetlá farba, manžeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

EN 388

EN 388

3123

3121
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KOMBINOVANÉ – KŮŽE / TEXTIL – ZIMNÍ I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – WINTER
KOMBINIERTE HANDSCHUHE – LEDER / STOFF – WINTERAUSFÜHRUNG I KOMBINOVANÉ – KOŽA / TEXTIL – ZIMNÉ

1013 MERCEDES WINTER
Měkká komfortní hovězí lícová impregnovaná
useň (nábytkářská), textil, dělená dlaň, zateplené
Soft comfort impregnated furniture cow leather, textile,
divided palm, warm lining
Soft komfortable imprägniertes Rindoberleder (Möbelleder),
Stoff, Innenhand geteilt, wärmeisolierendes Plüschfutter
Mäkká komfortná hovädzia lícová impregnovaná useň (nábytkárska),
textil, delená dlaň, zateplené
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 11

cat. 1

KOMBINOVANÉ – KŮŽE / TEXTIL – ZIMNÍ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – WINTER (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – LEDER / STOFF
– WINTERAUSFÜHRUNG (WARE AUF BESTELLUNG) I KOMBINOVANÉ – KOŽA / TEXTIL – ZIMNÉ (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 1302 WI FROSTER
Rukavice z hovězí štípenky, 1,2 mm min., pruhovaný hřbet
a manžeta, dvojité prošívaní, zimní podšívka
Split cow leather gloves, 1.2 mm min., striped back and rubberised cuff,
double-stitched, knuckle protection, winter lining
Handschuh aus Rindspaltleder „Frost Killer“, natur, min. 1,2 mm
Lederstärke, Doppelnaht, gestreifter Rücken und gummierte Stulpe,
mit angenehmem Winterfutter
Rukavice z hovädzej štiepenky, 1,2 mm min., pruhovaný chrbát
a manžeta, dvojité prešívanie, zimná podšívka
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10
EN 388 EN 511
4243
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
KOMBINOVANÉ – KVALITNÍ LÍCOVÁ KŮŽE / TEXTIL I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE
KOMBINIERTE HANDSCHUHE – QUALITÄTSOBERLEDER / STOFF I KOMBINOVANÉ – KVALITNÁ LÍCOVÁ KOŽA / TEXTIL

1020 TECHNIK

1023 MECHANIK PLUS

Dlaň z jemné lícové usně, hřbet z pružné bavlněné
tkaniny, manžeta na suchý zip
Gloves from fine grain leather, back in flexible cotton fabric,
Velcro cuff
Handschuhe aus weichem Leder, Rückhand aus elastischem
Baumwollstoff, Bund mit Klettverschluss
Rukavice z jemnej lícovej usně, chrbát z pružnej bavlnenej
tkaniny, manžeta na suchý zips

Dlaň z jemné lícové usně, hřbet bavlněná tkanina,
ochrana nehtové části prstů lícovou usní
Gloves from fine grain leather, back in cotton fabric,
grain leather finger tips
Handschuhe aus weichem Lader, Rückhand aus Baumwollstoff,
Fingernagelbereich mit Oberleder geschützt
Rukavice z jemnej lícovej usně, chrbát z bavlnenej tkaniny,
ochrana nechtovej časti prstov lícovou usňou

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

cat. 1

cat. 1

1027 MECHANIK VELCRO
Dlaň z lícové usně, hřbet bavlněná tkanina, ochrana nehtové
části prstů lícovou usní, manžeta na suchý zip
Fine grain leather, back in cotton fabric, grain leather finger tips,
Velcro cuff
Weichem Leder, Rückhand aus Baumwollstoff, Fingernagelbereich
mit Oberleder geschützt, Bund mit Klettverschluss
Jemná lícová useň, chrbát z bavlnenej tkaniny, ochrana nechtovej
časti prstov, manžeta na suchý zips
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10, 11

cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
KOMBINOVANÉ – KVALITNÍ LÍCOVÁ KŮŽE / TEXTIL – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA)
COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – PARROT (HIGHER QUALITY) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – QUALITÄTSOBERLEDER / STOFF – PARROT
(HÖHERE QUALITÄT) I KOMBINOVANÉ – KVALITNÁ LÍCOVÁ KOŽA / TEXTIL – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1983 TECHNIK SAFETY

1063 MECHANIK PLUS SAFETY

Rukavice z jemné lícové kozinky, hřbet pružná bavlněná tkanina,
manžeta na suchý zip
Gloves from fine grain goatskin, back in flexible cotton fabric, Velcro cuff
Handschuhe aus weichem Ziegenoberleder, Rückhand aus elastischem
Baumwollstoff, Bund mit Klettverschluss
Rukavice z jemnej lícovej kozinky, chrbát z pružnej bavlnenej tkaniny,
manžeta na suchý zips

Rukavice z jemné lícové kozinky, hřbet bavlněná tkanina,
ochrana nehtové části prstů lícovou usní
Gloves from fine grain goatskin, back in cotton fabric, grain leather finger tips
Handschuhe aus weichem Ziegenoberleder, Rückhand aus Baumwollstoff,
Fingernagelbereich mit Oberleder geschützt
Rukavice z jemnej lícovej kozinky, chrbát z bavlnenej tkaniny,
ochrana nechtovej časti prstov lícovou usňou

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

EN 388

EN 388

3121

3121

1055 MECHANIK VELCRO SUPER

1012 MONTAGE

Dlaň z jemné lícové kozinky, hřbet pevná modrá tkanina,
ochrana nehtové části prstů lícovou usní, manžeta na suchý zip
Fine grain goatskin, back in firm blue fabric, grain leather finger tips,
Velcro cuff
Weiches Ziegenoberleder, Rückhand aus festem blauem Stoff,
Fingernagelbereich mit Oberleder geschützt, Bund mit Klettverschluss
Jemná lícová kozinka, chrbát z pevnej modrej tkaniny,
ochrana nechtovej časti prstov usňou, manžeta na suchý zips

Dlaň z jemné lícové usně, hřbet žlutá bavlněná tkanina, bez manžety
Fine grain leather, back in cotton fabric, without cuff
Weiches Oberleder, Rückhand aus Baumwollstoff, ohne Bund
Jemná lícová useň, chrbát z bavlnenej tkaniny, bez manžety

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
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cat. 1

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

1069 CANADA PARROT

1064 CANADA PARROT PLUS

Dlaň šedá hovězí lícovka, hřbet žlutá látka, červená manžeta
Palm from grey cow grain leather, yellow back, red cuff
Innenhand aus Rindoberleder grau, Rückhand gelb, Bund rot
Dlaň sivá hovädzia lícovka, žltý chrbát, červená manžeta

Dlaň z šedé hovězí lícovky, hřbet červená látka, žlutá manžeta,
dlaň zesílená hovězí usní
Palm from grey cow grain leather, red back, yellow cuff, cow leather
reinforced palm
Innenhand aus Rindoberleder grau, Rückhand rot, Bund gelb,
Innenhand mit Rindleder verstärkt
Dlaň sivá hovädzia lícovka, červený chrbát, žltá manžeta,
dlaň zosilnená hovädzou usňou

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
2131

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4143

1016 SUPERIOR PARROT
Dlaň z hladké lícové usně, hřbet barevná tkanina (zelená, oranžová, sv. modrá),
pogumovaná manžeta, dlaň podšitá bavlnou. K dispozici i bez podšívky (červená látka na hřbetu)
Palm in smooth grain leather, coloured back (green, orange, light blue),
rubberised cuff, palm with cotton lining. Also available unlined (red cloth on the back)
Innenhand aus glattem Oberleder, Rückhand aus farbigem Stoff (grün, orange, hellblau),
Gummibund, Innenhand mit Baumwollfutter. Im Angebot auch ohne Futter (Rückhand aus rotem Stoff )
Dlaň hladká lícová useň, chrbát farebná tkanina (zelená, oranžová, sv. modrá),
pogumovaná manžeta, dlaň podšitá bavlnou. K dispozícii aj bez podšívky (červená látka na chrbte)
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
KOMBINOVANÉ – KVALITNÍ LÍCOVÁ KŮŽE / TEXTIL (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE
(RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – QUALITÄTSOBERLEDER / STOFF (WARE AUF BESTELLUNG)
KOMBINOVANÉ – KVALITNÁ LÍCOVÁ KOŽA / TEXTIL (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 1008 SKINLINGHT

NT 3120 ECOLIGHT

Dlaň i hřbet z vepřovice, přírodní barva, dlaň podšitá
Pigskin gloves with natural colour drill back and canvas cuff,
knuckle protection, lined palm
Innenhand- und Rückenseite aus Schweinsleder, Innenhand gesäumt
Dlaň i chrbát z bravčoviny, prírodná farba, dlaň podšitá

Dlaň i hřbet z hovězí lícovky, palec a ukazovák zesílené, délka 26 cm
Palm and back of grained cow leather, reinforced thumb and forefinger,
length 26 cm
Innenhand und Rückenseite aus Rindnarbenleder, verstärkter Daumen
und Zeigefinger, Länge 26 cm
Dlaň i chrbát z hovädzej lícovky, palec a ukazovák zosilnené, dĺžka 26 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10
cat. 1
cat. 1

NT 1403BB MASIVEX DOUBLE

RN 376050 BALOON

Dlaň i hřbet z hovězí lícovky, palec, ukazovák a dlaň zdvojené,
našitá manžeta
Grained cow leather gloves, leather selection B, natural cotton drill back
and canvas cuff, double-stitched, knuckle protection, lined palm,
palm with patch
Innenhand und Rückenseite auf Rinderwangenleder, Daumen,
Zeigefinger und Innenhand verstärkt, aufgenähte Stulpe
Dlaň i chrbát z hovädzej lícovky, palec, ukazovák a dlaň zdvojené,
našitá manžeta

Dlaň z vepřové lícovky, hřbet z pružné látky, manžeta pružná
(nastavitelný suchý zip)
Pigskin palm, spine of flexible material, elastic cuff (adjustable velcro)
Innenhand aus Schweinsvorderleder, Handrücken aus flexiblem Material,
elastische Stulpe (mit Klettverschluss verstellbar)
Dlaň z bravčovej lícovej usne, chrbát z pružnej látky, manžeta pružná
(nastaviteľný suchý zips)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10
EN 388

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
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3123

2111

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

RN 376022 PIGI
Dlaň ze žluté vepřové lícovky, hřbet žluté hi-tech vlákno
Yellow leather palm, pigskin face, back, yellow hi-tech fibre
Innenhand aus gelbem Schweinswangenleder, Rücken aus gelber
Hi-tech Faser
Dlaň zo žltej bravčovej lícovej usne, chrbát žlté hi-tech vlákno
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10
cat. 1

KOMBINOVANÉ – KVALITNÍ LÍCOVÁ KŮŽE / TEXTIL – ZIMNÍ – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA) I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – WINTER – PARROT
(HIGHER QUALITY) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – QUALITÄTSOBERLEDER / STOFF – WINTERAUSFÜHRUNG – PARROT (HÖHERE QUALITÄT)
KOMBINOVANÉ – KVALITNÁ LÍCOVÁ KOŽA / TEXTIL – ZIMNÉ – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1060 TECHNIK WINTER

1070 SUPERIOR PARROT WINTER

Dlaň z jemné lícové kozinky – zateplené, hřbet technická
tkanina, manžeta na suchý zip
Gloves from fine grain goatskin, warm lining, back technical
fabrice, Velcro cuff
Handschuhe aus weichem Ziegenoberleder – wärmeisoliert,
Rückhand aus Technische Gewebe, Bund mit Klettverschluss
Rukavice z jemnej lícovej kozinky – zateplené, chrbát
z technickej tkaniny, manžeta na suchý zips

Rukavice z jemné lícové kozinky, hřbet pevnější černo-žlutá (černá)
bavlněná tkanina, bavlněná podšívka, pogumovaná manžeta, zateplené
Gloves from fine goatskin, black-yellow (black) cotton fabric back,
cotton lining, rubberised cuff, warm lining
Handschuhe aus weichem Ziegenoberleder, Rückhand aus festerem
schwarz-gelbem (schwarz)Baumwollstoff, Baumwollfutter, Gummibund,
wärmeisoliert
Rukavice z jemnej lícovej kozinky, chrbát z pevnejšej čierno-žltej (čiernej)
bavlnenej tkaniny, bavlnená podšívka, pogumovaná manžeta, zateplené

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 11

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
cat. 1
cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
KOMBINOVANÉ – KVALITNÍ LÍCOVÁ KŮŽE / TEXTIL – ZIMNÍ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I COMBINED GLOVES – LEATHER / TEXTILE – WINTER
(RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE – QUALITÄTSOBERLEDER / STOFF – WINTERAUSFÜHRUNG
(WARE AUF BESTELLUNG) I KOMBINOVANÉ – KVALITNÁ LÍCOVÁ KOŽA / TEXTIL – ZIMNÉ (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 1009 W
Dlaň z vepřové lícovky, hřbet látka, dvojité švy, pogumovaná
manžeta, zateplené
Pigskin gloves with natural colour drill back and rubberised cuff,
knuckle protection, lined palm, double seams
Innenhand aus Pork-Wangenleder, Rückenseite aus Stoff, Doppelnaht,
gummierte Stulpe, Thermofütterung
Dlaň z bravčovej lícovky, chrbát látka, dvojité švy, pogumovaná manžeta,
zateplené
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 511
3121

11

KOMBINOVANÉ Z HI-TECH MATERIÁLŮ – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA)
COMBINATION OF HI-TECH MATERIALS – PARROT (HIGHER QUALITY) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE AUS HIGH-TECH-MATERIALIEN – PARROT
(HÖHERE QUALITÄT) I KOMBINOVANÉ Z HI-TECH MATERIÁLOV – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1641 MECHANIK SUPERIOR
Dlaň rukavice z mechanicky odolné syntetické usně, hřbet
z kombinace spandexu a syntetického materiálu
Palm gloves from mechanically resistant synthetic leather,
back in a combination of synthetic material and spandex
Innenhand aus mechanisch beständigem Synthetikleder,
Rückhand in der Kombination aus Spandex und Synthetikstoff
Dlaň rukavice z mechanicky odolnej syntetickej usne, chrbát
z kombinácie spandexu a syntetického materiálu
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

38

cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
KOMBINOVANÉ Z HI-TECH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
COMBINATION OF HI-TECH MATERIALS (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I KOMBINIERTE HANDSCHUHE AUS HIGH-TECH-MATERIALIEN
(WARE AUF BESTELLUNG) I KOMBINOVANÉ Z HI-TECH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 1104 REPEL
Dlaň ze syntetické usně, hřbet a manžeta z bílé bavlny,
dlaň s podšívkou, odpuzují vlhkost
Artificial leather gloves, white cotton back and cuff, lined palm,
moisture-repellent
Innenhand aus Kunstleder, Rücken und Stulpe aus weißer Baumwolle,
Innehand gefüttert, feuchtigkeitsabweisend
Dlaň zo syntetickej usne, chrbát a manžeta z bielej bavlny,
dlaň s podšívkou, odpudzujú vlhkosť
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
cat. 1

RN 388020 TATA
Rukavice ze syntetické technické tkaniny, vyztužené na dlani,
prstech a palci, dvojité zesílené švy, elastická manžeta, vnitřní
úprava proti pocení
Gloves made of synthetic technical fabrics, reinforced on palm,
fingers and thumb, double reinforced seams, elastic cuff, internal
anti-perspiration modif.
Handschuhe aus synthetischem technischem Gewebe, Innenhand,
Finger und Daumen verstärkt, doppelt verstärkte Nähte,
elastische Stulpe, innere Anti-Schweiß-Innenaufbereitung
Rukavice zo syntetickej technickej tkaniny, vystužené na dlani, prstoch
a palci, dvojité zosilnené švy, elastická manžeta, vnútorná
úprava proti poteniu
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 8, 9
cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
CELOKOŽENÉ RUKAVICE
LEATHER GLOVES I VOLLLEDERHANDSCHUHE I CELOKOŽENÉ RUKAVICE

1101 RONIE

1117 SPECIAL MERCEDES

Dlaň i hřbet z hovězí štípenky s našitou manžetou
Gloves from cow split leather with stitched cuff
Handschuhe aus Rindspaltleder, mit angenähtem Bund
Rukavice z hovädzej štiepenky s našitou manžetou

Dlaň i hřbet z měkké komfortní hovězí lícové
impregnované usně – nábytkářské
Glove from soft comfort impregnated furniture cow grain leather
Handschuhe aus Soft komfortable imprägniertem
Rindoberleder – Möbelleder
Rukavice z mäkké komfortné hovädzej lícovej impregnovanej
usne – nábytkárskej

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
cat. 1

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
cat. 1

1111 DRIVER CG

1138 DRIVER COMBI

Dlaň i hřbet z jemné lícové hovězí usně s pružnou manžetou
Palm of the glove is fine cow grain leather with elastic cuff
Innenhand aus weichem Rindoberleder mit elastischem Bund
Dlaň rukavíc je z jemnej lícovej hovädzej usne s pružnou manžetou

Dlaň z jemné lícové usně, hřbet hovězí štípenka
Fine grain leather + cow split leather
Weiches Oberleder + Rindspaltleder
Jemná lícová useň + hovädzia štiepenka

1111 DRIVER GS

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 9, 10, 11

Dlaň i hřbet z jemné lícové kozinky s pružnou manžetou
Palm of the glove is fine grain goatskin with elastic cuff
Innenhand aus weichem Ziegenoberleder mit elastischem Bund
Dlaň rukavíc je z jemnej lícovej kozinky s pružnou manžetou

40

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
cat. 1

cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

1104 DANY

1136 ANDY VELCRO

Dlaň i hřbet z jemné lícové usně
Gloves in design – palm and back from fine grain leather
Handschuhe in Ausführung – Innen- und Rückhand
aus weichem Oberleder
Rukavice vo vyhotovení – dlaň i chrbát z jemnej lícovej usne

Rukavice z výběrové jehněčí kůže, s manžetou na velcro zapínání
Gloves from choice lamb leather, Velcro cuffs
Handschuhe aus hochwertigem Lammleder, Bund mit Velcro-Verschluss
Rukavice z výberovej jahňacej kože, s manžetou na velcro zapínanie
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 9

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10
cat. 1
cat. 1

1141 REINFOR PLUS

1142 BETY SUPER

Dlaň i hřbet z hovězí lícovky, zesílená dlaň, palec a ukazovák,
manžeta 7 cm
Cow grain leather, palm and forefinger strengthened, 7 cm cuff
Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus verstärktem, Bund 7 cm
Hovädzia lícovka, dlan a ukazovák zosilnené,manžeta 7 cm

Dlaň i hřbet z hovězí lícové usně, délka manžety 7 cm
Gloves from cow grain leather on palm and back, length of cuff 7 cm
Handschuhe mit Innen- und Rückhand aus Rindoberleder,
Bundlänge 7 cm
Rukavice z hovädzej lícovej usne na dlani a chrbte, dĺžka manžety 7 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

EN 388

EN 388

4144

2131
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
CELOKOŽENÉ RUKAVICE – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA) I LEATHER GLOVES – PARROT (HIGHER QUALITY)
VOLLLEDERHANDSCHUHE – PARROT (HÖHERE QUALITÄT) I CELOKOŽENÉ RUKAVICE – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1139 COMPACT PARROT

1140 REINFOR PARROT

Dlaň i hřbet z červené hovězí štípenky, dlaň a ukazovák zesílené
modrou hovězí štípenkou, délka 27 cm, podšité bavlnou
Red cow split leather palm, palm and forefinger reinforced with blue
cow split leather, length 27 cm, cotton lining
Innenhand aus rotem Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger
mit blauem Spaltleder verstärkt, Länge 27 cm, Baumwollfutter
Dlaň z červenej štiepenky, zosilnená dlaň a ukazovák modrou
štiepenkou, dĺžka 27 cm, podšité bavlnou

Dlaň i hřbet z žluté hovězí štípenky, zesílené modrou štípenkou,
manžeta 7 cm
Yellow cow split leather palm, reinforced with blue cow split leather,
cuff 7 cm
Innenhand aus gelbem Rindspaltleder, mit blauem Spaltleder verstärkt,
Bund 7 cm
Dlaň zo žltej hovädzej štiepenky, zosilnené modrou štiepenkou,
manžeta 7 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

EN 388

EN 388

4234

4144

1145 DRIVER SAFETY CG
Dlaň i hřbet z jemné lícové hovězí usně s pružnou manžetou
Palm of the glove is fine cow grain leather with elastic cuff
Innenhand aus weichem Rindoberleder mit elastischem Bund
Dlaň rukavíc je z jemnej lícovej hovädzie usne s pružnou manžetou
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
EN 388
4132

1146 DRIVER SAFETY GS
Dlaň i hřbet z jemné lícové kozinky s pružnou manžetou
Palm of the glove is fine grain goatskin with elastic cuff
Innenhand aus weichem Ziegenoberleder mit elastischem Bund
Dlaň rukavíc je z jemnej lícovej kozinky s pružnou manžetou
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
EN 388
2122
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
CELOKOŽENÉ RUKAVICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LEATHER GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
VOLLLEDERHANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I CELOKOŽENÉ RUKAVICE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 3000 NAPPAL

NT 20428 RONEX

Dlaň i hřbet z velmi pružné jehněčiny, pohodlné nošení
Nappa, full nappa gloves, very supple leather, comfortable to wear,
high dexterity
Innenhand und Rückenseite aus sehr elastischem Lammleder,
angenehm zu tragen
Dlaň i chrbát z veľmi pružnej jahňaciny, pohodlné nosenie

Dlaň i hřbet z hovězí štípenky, manžeta také štípenka,
vhodné pro svářeče, délka 28 cm
Fingered welder’s gloves, made from split leather, split leather cuff,
28 cm in length
Innenhand und Rückenseite aus Rindspaltleder, Stulpe auch aus
Spaltleder, geeignet für Schweißer, Länge 28 cm
Dlaň i chrbát z hovädzej štiepenky, manžeta tiež štiepenka,
vhodné pre zváračov, dĺžka 28 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
2111

EN 388 EN 407
2143

NT 20028 BETEX

RN 362050 REINFOR COMPLET

Dlaň z hovězí lícovky, hřbet z hovězí štípenky, manžeta
ze štípenky, vhodné pro svářeče, délka 28 cm
Fingered welder’s glove, combination of grained and split cow leather,
split leather cuff, 28 cm in length
Innenhand aus Rindswangenleder, Rückenseite aus Rindsspaltleder,
Stulpe aus Spaltleder, geeignet für Schweißer, Länge 28 cm
Dlaň z hovädzej lícovky, chrbát z hovädzej štiepenky, manžeta
zo štiepenky, vhodné pre zváračov, dĺžka 28 cm

Rukavice z hověziny, kompletně zesílená dlaň, manžeta 7 cm
Gloves made of leather, fully reinforced palm, cuff 7 cm
Handschuhe aus Rindsleder, Innenhand voll verstärkt, Stulpe 7 cm
Rukavice z hovädziny, kompletne zosilnená dlaň, manžeta 7 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4144

EN 388 EN 407
1142
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

RN 366041 DRIVER TOP
Rukavice ze žluté hovězí lícovky, podšité
Gloves with a yellow cow leather face, lined
Handschuhe aus gelbem Rindswangenleder, gefüttert
Rukavice zo žltej hovädzej lícovej usne, podšité
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10
EN 388
2122

RN 362055 REINFOR GRAIN
Rukavice z hovězí štípenky, dlaň zesílená žlutou hovězí štípenkou
Split cow leather gloves, palm of reinforced yellow cow leather
Handschuhe aus Rindspaltleder, Innenhand verstärkt mit gelbem
Rindspaltleder
Rukavice z hovädzej štiepenky, dlaň zosilnená žltou hovädzou štiepenkou
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4124
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
CELOKOŽENÉ ZIMNÍ RUKAVICE
LEATHER WINTER GLOVES I WINTERHANDSCHUHE AUS WEICHEM VOLLLEDER I CELOKOŽENÉ ZIMNÉ RUKAVICE

1143 DRIVER WINTER

1144 SPECIAL MERCEDES WINTER

Dlaň i hřbet z jemné lícové usně s pružnou manžetou,
zateplené bavlnou
Palm of glove from fine grain leather, elastic cuff, warm cotton lining
Innenhand aus weichem Oberleder mit elastischem Bund,
Baumwollfutter
Dlaň rukavíc je z jemnej lícovej usne s pružnou manžetou,
zateplené bavlnou

Dlaň i hřbet z měkké komfortní hovězí lícové
impregnované usně – nábytkářské, zateplené plyšem
Glove from soft comfort impregnated furniture cow grain leather,
warm plush lining
Handschuhe aus Soft komfortable imprägniertem
Rindoberleder – Möbelleder, wärmeisoliert mit Plüschfutter
Rukavice z mäkké komfortné hovädzej lícovej impregnovanej
usne – nábytkárskej, zateplené bavlnou

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1
cat. 1

CELOKOŽENÉ ZIMNÍ RUKAVICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LEATHER WINTER GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
WINTERHANDSCHUHE AUS WEICHEM VOLLLEDER (WARE AUF BESTELLUNG) I CELOKOŽENÉ ZIMNÉ RUKAVICE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

RN 315025 DRIVER ARCTIC
Rukavice z hovězí lícovky, odolné proti chladu, podšívka
Thinsulate, vysoká citlivost a skvělý úchop
Cow leather gloves, resistant to cold, Thinsulate lining, high sensitivity
and flexibility
Handschuhe aus vorderem Rindsleder, kältebeständig, Thinsulate
gefüttert, ermöglichen hohe Sensibilität und Geschicklichkeit
Rukavice z hovädzej lícovej usne, odolné proti chladu, podšívka
Thinsulate, vysoká citlivosť a skvelý úchop
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388

EN 511

2144

110
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLOUHOU MANŽETOU A SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE I LEATHER GLOVES WITH LONG CUFFS AND WELDING GLOVES
VOLLLEDERHANDSCHUHE MIT LANGEM BUND UND SCHWEISSERHANDSCHUHE I CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLHOU MANŽETOU A ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE

1200 DORIS

1203 ARGON

Dlaň i hřbet z hovězí štípenky s našitou manžetou, délka 32 cm
Gloves from cow split leather with stitched cuff, length 32 cm
Handschuhe aus Rindspaltleder mit angenähtem Bund, Länge 32 cm
Rukavice z hovädzej štiepenky s našitou manžetou, dĺžka 32 cm

Dlaň i hřbet z jemné kozinky, našitá manžeta
Palm and back from fine kid, stitched cuff
Innen –und. Rückhand aus weichem Ziegenleder, angenähter Bund
Dlaň i chrbát z jemnej kozinky, našitá manžeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388

cat. 1

40 cm

1x21

1211 LONG
Dlaň z hovězí lícové usně, hřbet z hovězí štípenky
Glove in design - palm from cow grain leather,
back from cow split leather
Handschuhe in Ausführung – Innenhand aus Rindoberleder,
Rückhand aus Rindspaltleder
Rukavice vo vyhotovení – dlaň z hovädzej lícovej usne,
chrbát z hovädzej štiepenky
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 407
3133
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413x4x

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLOUHOU MANŽETOU A SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE – PARROT (VYŠŠÍ KVALITA) I LEATHER GLOVES WITH LONG CUFFS
AND WELDING GLOVES – PARROT (HIGHER QUALITY) I VOLLLEDERHANDSCHUHE MIT LANGEM BUND UND SCHWEISSERHANDSCHUHE – PARROT
(HÖHERE QUALITÄT) I CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLHOU MANŽETOU A ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE – PARROT (VYŠŠIA KVALITA)

1233 WINIE PARROT PLUS
Dlaň i hřbet z modré hovězí štípenky, dlaň zesílená žlutou hovězí
štípenkou, podšité bavlnou, délka 40 cm
Palm and back from blue cow split leather, palm reinforced with yellow
cow split leather, cotton lining, length 40 cm
Innen- und Rückhand aus blauem Spaltleder, mit gelbem Rindspaltleder
verstärkt, Baumwollfutter, Länge 40 cm
Modrá štiepenka dlaň i chrbát, dlaň zosilnená žltou hovädzou štiepenkou, podšité bavlnou, dĺžka 40 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388

40 cm

4234

1205 WINIE PARROT
Dlaň i hřbet z červené hovězí štípenky, délka 35 cm
Gloves from red cow split leather, length 35 cm
Handschuhe aus Rindspaltleder, rot, Länge 35 cm
Rukavice z hovädzej štiepenky červené, dĺžka 35 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4134
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLOUHOU MANŽETOU A SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LEATHER GLOVES WITH LONG CUFFS
AND WELDING GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I VOLLLEDERHANDSCHUHE MIT LANGEM BUND UND SCHWEISSERHANDSCHUHE
(WARE AUF BESTELLUNG) I CELOKOŽENÉ RUKAVICE S DLHOU MANŽETOU A ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 20035 KOMBEX

NT 3203 ARGEX

Svářečské prstové rukavice, dlaň z hovězí lícovky, hřbet
a manžeta z hovězí štípenky, délka 35 cm
Fingered welder’s glove, combination of grained and split cow leather,
split leather cuff, 35 cm in length
Schweisser-Fingerhandschuhe, Innenhand aus Rindswangenleder,
Rückenseite und Stulpe aus Rindsspalt, Länge 35 cm
Zváračské prstové rukavice, dlaň z hovädzej lícovky, chrbát a manžeta
z hovädzej štiepenky, dĺžka 35 cm

Svářečské prstové rukavice z hovězí lícovky, manžeta z hovězí
štípenky, délka 35 cm
Full nappa gloves, split leather cuff, total length 35 cm, wing thumb
Schweißer-Fingerhandschuhe aus Rinderwange, Stulpe aus Rindspalt,
Länge 35 cm
Zváračské prstové rukavice z hovädzej lícovky, manžeta z hovädzej
štiepenky, dĺžka 35 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 407
3123

41214x

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 407
2111

41214x

NT 20036 KOMBEX FULL

RN 361047 WINIE TOP WELDER

Svářečské prstové rukavice z hovězí lícovky s manžetou, délka 35 cm
Fingered welder’s glove, grained cow leather with split leather cuff,
35 cm in length
Schweißer-Fingerhandschuhe aus Rinderwange mit Stulpe, Länge 35 cm
Zváračské prstové rukavice z hovädzej lícovky s manžetou, dĺžka 35 cm

Svářečské rukavice z červené štípenky, vysoká odolnost, extra kvalita,
podšité, 35 cm
Red split cow leather welder´s gloves, high resistance, extra quality, lined, 35 cm
Schweisser Handschuhe aus rotem Spaltleder, sehr widerstandsfähig,
extra Qualität, gefüttert, 35 cm
Zváračské rukavice z červenej štiepenky, vysoká odolnosť, extra kvalita,
podšité, 35 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 407

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
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1142

41214x

EN 388 EN 407
4144

422x4x

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES I STOFFHANDSCHUHE I TEXTILNÉ RUKAVICE

1301 SEAN

1303 PORT

Pletené rukavice Ba / PES, manžeta z pružného úpletu
Knit gloves Ba / PES, cuff in elasticated knit
Strickhandschuhe Ba / PES, flexible Manschette Stoff
Pletené rukavice Ba / PES, manžeta z pružného úpletu

Rukavice z materiálu bavlna-žerzej (teplákovina),
manžeta z pružného úpletu
Glove from jersey cotton, cuff in elasticated knit
Baumwoll-Jersey-Handschuhe, elastischer Strickbund
Rukavice z materiálu bavlna (teplákovina), manžeta z pružného úpletu

1512 SEAN PICOT
Verze s protiskluzovými terčíky na dlani
Version with non-slip dots on palm
Version mit Anti-Rutsch-Punkte auf Palm
Verzia s protišmykovými terčíkmi na dlani

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
cat. 1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 8, 10
cat. 1

1311 NYLON SUPER

1306 CORAL

Rukavice šité ze silnějšího hladkého nylonu
Gloves sewn flat, stronger design
Handschuhe flach genäht, stärkere Ausführung
Rukavice šité naplocho, silnejšie vyhotovenie

Šité rukavice Ba / PES s dlouhou manžetou
Sewn gloves from cotton / polyester with long cuff
Genähte Handschuhe Ba / PES mit langem Bund
Šité rukavice Ba / PES s dlhou manžetou

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

cat. 1

cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

1325 CORAL DOUBLE

1312 MAX

Rukavice Ba / PES celé zdvojené
Gloves from cotton / polyester, stiffened
Handschuhe Ba / PES, verdoppelt
Rukavice Ba / PES zdvojené

100% bělená bavlna, šité, krátká manžeta s gumičkou
100% bleached cotton, sewn, short cuff with rubber
100% gebleichte Baumwolle, genäht, kurzer Bund mit Gummizug
100% bielená bavlna, šité, krátka manžeta do gumičky

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

cat. 1

cat. 1

1318 TIPI

1802 MAT

Rukavice z česaného bavlněného úpletu, šité
Sewn combed cotton knit
Baumwollstrick, gekämmt, genäht
Šitý česaný bavlnený úplet

Rukavice ze zdvojeného režného plátna, podšité bavlnou,
oboustranné, krátkodobá ochrana při zvýšených a nízkých teplotách
Double grey canvas, cotton-lined mittens double, Short-term protection
at higher and low temperatures
Doppeltes Rohleinen, Baumwollfutter, Fausthandschuhe, beidseitig,
kurzfristiger Schutz bei erhöhten und niedrigen Temperaturen
Zdvojené režné plátno, podšité bavlnou, palcové rukavice obojstranné,
krátkodobá ochrana pri vysokých a nízkych teplotách

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: UNI
cat. 1

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
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cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
TEXTILNÍ RUKAVICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I TEXTILE GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
STOFFHANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I TEXTILNÉ RUKAVICE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 5001 TIPEX

NT 5003 TIPEX LADIES

Rukavice z částečně bělené bavlny, oboustranné, délka 26 cm
Cotton jersey glove, semi-bleached, rough finish inside, for both hands,
with fourchettes, 26 cm in length
Baumwollhandschuhe teilweise gebleicht, beidseitig tragbar, Länge 26 cm
Rukavice z čiastočne bielenej bavlny, obojstranné, dĺžka 26 cm

Rukavice z částečně bělené bavlny, oboustranné, délka 26 cm
Cotton jersey glove, semi-bleached, rough finish inside, for both hands,
with fourchettes, 26 cm in length
Baumwollhandschuhe teilweise gebleicht, beidseitig tragbar, Länge 26 cm
Rukavice z čiastočne bielenej bavlny, obojstranné, dĺžka 26 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
pánská I men’s I Männergröße I pánska

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
dámská I women I Damengröße I dámska

cat. 1

cat. 1

NT 5206 PIMEX

NT 5210 PIMEX DUTY

Bavlněné rukavice s úpletem na zápěstí, délka 26 cm
Cotton interlock glove, natural colour, knit wrist, 26 cm in length
Baumwollhandschuhe, mit Strickstulpe, rohweiß, 26 cm Länge
Bavlnené rukavice s úpletom na zápästí, dĺžka 26 cm

Rukavice ze silného bavlněného úpletu přírodní barvy, délka 26 cm
Cotton interlock glove, natural colour, heavyweight glove, 26 cm in length
Handschule aus starker Baumwollwirkware, rohweiß, 26 cm Länge
Rukavice zo silného bavlneného úpletu prírodnej farby, dĺžka 26 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
pánská I men’s I Männergröße I pánska

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
pánská I men’s I Männergröße I pánska

cat. 1

cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

NT 5319 COPAL
Bavlněné rukavice bělené, zdvojená dlaň, délka 26 cm
Cotton interlock glove, bleached, double-layered palm, with fourchettes,
26 cm in length
Baumwollhandschuhe gebleicht, gedoppelte Innenhand, Länge 26 cm
Bavlnené rukavice bielené, zdvojená dlaň, dĺžka 26 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 6
cat. 1

Bavlněné rukavice přírodní barvy, teplákovina, úplet na zápěstí
Cotton jersey glove, natural colour, jersey, knit wrist
Baumwollhandschuhe rohweiß, kamm Baumwolle, mit Strickbund
Bavlnené rukavice prírodnej farby, vnútorný hrubý povrch, úplet na zápästí
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 8, 10
cat. 1

NT 5400 FREENOP

NT 5410 MATEX

Šité bavlněné rukavice přírodní barvy, úplet na zápěstí
Cotton drill glove, natural colour, knit wrist
Genähte Baumwollhandschuhe rohweiß, mit Strickbund
Šité bavlnené rukavice prírodnej farby, úplet na zápästí

Třívrstvé plátěné palčáky přírodní barvy, dvojité obložení, délka 26 cm
Cotton canvas mittens, natural colour, double lining, 3 layers, 26 cm in length
Dreilagige Leinenfäustlinge, rohweiß, doppeltes Futter, Länge 26 cm
Trojvrstvové plátené palčiaky prírodnej farby, dvojité obloženie, dĺžka 26 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
pánská I men’s I Männergröße I pánska

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť:
pánská I men’s I Männergröße I pánska

cat. 1

52

NT 5102 PORTEX
NT 5103 PORTEX LADIES

cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

RN 337110 COOLTHERM

RN 336020 DOUBLING

Rukavice z materiálu Dupont THERMASTAT®, pletené,
vhodné do chladného prostředí, barva modrá
Gloves of DuPont material THERMASTAT®, knitted, suitable
for cold environments, blue in colour
Handschuhe aus DuPont-Material THERMASTAT®, gestrickt, geeignet
für kaltes Klima, Farbe blau
Rukavice z materiálu Dupont THERMASTAT®, pletené, vhodné
do chladného prostredia, farba modrá

Rukavice ze zdvojeného bavlněného plátna, prstové,
odolné roztržení
Gloves of double cotton cloth, with fingers, tear-resistant
Fingerhandschuhe aus doppeltem Canvas, reißfest
Rukavice z dvojitého bavlneného plátna, prstové, odolné voči roztrhnutiu
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 11
EN 388

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9

1243

EN 388 EN 407 EN 511
2121

x1xxxx

01x

TEXTILNÍ RUKAVICE S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
TEXTILE GLOVES WITH ANTI-SLIP TREATMENT I STOFFHANDSCHUHE RUTSCHFEST I TEXTILNÉ RUKAVICE S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU

1500 NOPPTEX

1504 PICOT

Rukavice z bavlněného plátna, dlaň, palec, ukazovák a malíček
opatřené protiskluzovými terčíky, manžeta z pružného úpletu
Gloves from cotton cloth, palm, tumb, index and little finger with
anti-slip, cuff in elasticated knit
Handschuhe aus Baumwollleinen, Innenhand, Daumen, Zeigefinger und
Kleinfinger mit rutschfesten Noppen versehen, elastischer Strickbund
Rukavice z bavlneného plátna, dlaň, palec, ukazovák a malíček opatrené
protišmykovými terčíkmi, manžeta z pružného úpletu

100% bělená bavlna, na dlani drobné bílé protiskluzové terčíky,
manžeta s gumičkou
Gloves with small white anti-slip dots on the palm, cuff with rubber
Inennhand mit kleinen weißen rutschfesten Noppen
versehen,Gummizug im Bund
Rukavice na dlani s drobnými bielymi protišmykovými terčíkmi,
manžeta s gumičkou

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
cat. 1
cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
TEXTILNÍ RUKAVICE S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
TEXTILE GLOVES WITH ANTI-SLIP TREATMENT (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I STOFFHANDSCHUHE RUTSCHFEST (WARE AUF BESTELLUNG)
TEXTILNÉ RUKAVICE S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 6100

NT 6101

Pletené rukavice nylon/bavlna, bílé s modrými PVC terčíky
na jedné straně, pletené zápěstí, pohodlné nošení
Nylon/cotton knitted gloves, white with blue PVC dots on one side,
knitted wrist, comfortable to wear
Strickhandschuhe Nylon/Baumwolle, weiß mit blauen PVC-Noppen
einseitig, Strickbund, bequem zu tragen
Pletené rukavice nylon / bavlna, biele s modrými PVC terčíkmi
na jednej strane, pletené zápästie, pohodlné nosenie

Pletené rukavice nylon/bavlna, modré s modrými PVC terčíky
na jedné straně, pletené zápěstí, pohodlné nošení
Nylon/cotton seamless knitted gloves, dark blue, blue PVC dots on one
side, knitted wrist, comfortable to wear
Strickhandschuhe Nylon/Baumwolle, blau, mit blauen PVC-Noppen
einseitig, Strickbund, bequem zu tragen
Pletené rukavice nylon/bavlna, modré s modrými PVC terčíkmi na jednej
strane, pletené zápästie, pohodlné nosenie

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

EN 388

EN 388

114x

114x

RN 338020 GARDEN MASTER
Bavlněné rukavice, dlaň s protiskluzovými terčíky z PVC, barva zelená
Cotton gloves, palm with anti-slip PVC targets, green in colour
Baumwollhandschuhe, Innenhand mit Antirutsch-PVC-Noppen, Farbe grün
Bavlnené rukavice, dlaň s protišmykovými terčíkmi z PVC, farba zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9
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cat. 1

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
TEXTILNÍ RUKAVICE PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ S TEXTILNÍM PODKLADEM I TEXTILE GLOVES RUBBER AND PLASTIC WITH TEXTILE BASE
STOFFHANDCHUHE, GUMMI- UND KUNSTSTOFFAUSFÜHRUNG, STOFFUNTERLAGE I TEXTILNÉ RUKAVICE GUMOVÉ A PLASTOVÉ S TEXTILNÝM PODKLADOM
POVRSTVENÉ LATEXEM I LAYERED WITH LATEX I LATEX BESCHICHTET I POTIAHNUTÉ LATEXOM

1600 LATEX SUPERGRIP
Latex na bavlně, krepovaný povrch, odolné proti oděru a částečně
proti prořezu, vhodné pro stavební práce, barvy: modrá, žlutá
Latex on cotton, crepe surface, resistant to abrasion and partly against
cuts, suitable for construction work, colours: blue, yellow
Baumwolle mit Latexschicht, Oberfläche in Krepp-Qualität, abriebbeständig, teilweise auch schnittfest, für Bauarbeiten geeignet, Farbe: blau, gelb
Latex na bavlne, krepový povrch, odolné proti oderu a čiastočne proti
prerezaniu, vhodné pre stavebné práce, farby: modrá, žltá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10

1991 LATEX GRIP OPTIMAL
Pletené rukavice Ba/PES, dlaň s nánosem latexu
Seamless T/C gloves, latex-coated palm
Strickhandschuhe Ba/PES, Innenhand mit Latexbeschichtung
Pletené rukavice Ba/PES, dlaň s nánosom latexu
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
EN 388
2221

cat. 1

1992 LATEX GRIP LUX
Pletené rukavice Ba/PES, dlaň a ¾ hřbetu
se silným nánosem latexu, komfortní
Seamless T/C gloves, palm, finger and ¾ back
with heavy latex coating
Strickhandschuhe Ba/PES, schwer Latexbeschichtigung
auf Innenhand und zu ¾ auf der Rückhand
Pletené rukavice Ba/PES, silný nános latexu na dlani a 3/4 chrbta
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
EN 388
2243
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
POVRSTVENÉ LATEXEM (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LAYERED WITH LATEX (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
LATEX BESCHICHTET (WARE AUF BESTELLUNG) I POTIAHNUTÉ LATEXOM (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)
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NT 1600 GRIPEX

NT 1601 GRIPLIS

Bavlněné rukavice povrstvené latexem, prodyšný hřbet,
pružná manžeta, barva žlutá
Yellow latex gloves, partly coated, interlock liner, knitted wrist, open back
Baumwollhandschuhe mit Latex beschichtet, atmungsaktive
Rückenseite, elastische Stulpe, Farbe gelb
Bavlnené rukavice vrstvené latexom, priedušný chrbát,
pružná manžeta, farba žltá

Bavlněné rukavice povrstvené latexem, prodyšný hřbet,
pevná manžeta, barva žlutá
Yellow latex gloves, partly coated, cotton interlock liner, with cuff, open back
Baumwollhandschuhe mit Latex beschichtet, atmungsaktive Rückenseite,
feste Stulpe, Farbe gelb
Bavlnené rukavice vrstvené latexom, priedušný chrbát,
pevná manžeta, farba žltá

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388

EN 388

2111

2111

NT 1609 PROTECSUP

NT 1603

Pletené rukavice bavlna/Dacron, dlaň pokrytá latexem, bílý úplet
na zápěstí, vysoká odolnost, barva oranžová
Cotton/Dacron knitted gloves; palm covered with latex, orange,
white knitted wrist, high robustness
Strickhandschuhe Baumwolle/Dacron, POWER-GRIP, Innenhand mit Latex
beschichtet, weißer Strickbund, sehr widerstandsfähig, Farbe orange
Pletené rukavice bavlna/Dacron, dlaň pokrytá latexom, biely úplet
na zápästí, vysoká odolnosť, farba oranžová

Pletené rukavice žluté barvy se zeleným latexovým nátěrem,
prodyšný hřbet, úplet na zápěstí, pohodlné nošení
Knitted gloves, yellow, green latex coating, open back, knitted wrist,
comfortable to wear
Strickhandschuhe gelb mit grüner Latexschicht, atmungsaktive Rückenseite,
Strickbund, bequeme Passform
Pletené rukavice žltej farby so zeleným latexovým náterom,
priedušný chrbát, úplet na zápästí, pohodlné nosenie

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 11

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388

EN 388

3143

2142

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

NT 1603W THERMOBLOCK

NT 1611 CHEMLATEX

Bezešvé pletené rukavice z froté tkaniny, neonově žluté, modré
latexové nátěry na dlani a prstech, zateplené
Seamless knitted terry-cloth glove, neon yellow, with blue latex coating
on palm and fingertips, signal colours, coating roughened for a better grip
Nahtloser Froteehandschuh, neongelb, blaue Latexbeschichtung
auf Innenhand und Fingern, gefüttert
Bezšvíkové pletené rukavice z froté tkaniny, neónovo žlté, modré
latexové nátery na dlani a prstoch, zateplené

Latexové rukavice modré barvy, latexové nátěry na vysoce
kvalitní bavlně, zdrsněné, délka cca 30 cm
Latex gloves, blue, roughened, latex coating on high-quality cotton liner,
30 cm in length
Latexhandschuhe blau, Latexbeschichtung auf hochwertigem
Baumwollgewebe, aufgeraut, Länge ca. 30 cm
Latexové rukavice modrej farby, latexové nátery na vysoko kvalitnej bavlne,
zdrsnené, dĺžka cca 30 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

EN 388 EN 511
2232

EN 388 EN 374-3
2131

11

KLA

POVRSTVENÉ PVC I LAYERED WITH PVC I PVC-BESCHICHTET I POTIAHNUTÉ PVC

1701 REDON 27 cm

1702 REDON 35 cm

Rukavice s vrstvou PVC na bavlněném úpletu, délka 27 cm
Glove in cotton knit with PVC layer, length 27 cm
Handschuhe aus Baumwollgewebe mit PVC-Beschichtung, Länge 27 cm
Rukavice s vrstvou PVC na bavlnenom úplete, dĺžka 27 cm

Rukavice s vrstvou PVC na bavlněném úpletu, délka 35 cm,
barvy – modrá, červená
Glove in cotton knit with PVC layer, length 35 cm, colours – blue, red
Handschuhe aus Baumwollgewebe mit PVC-Beschichtung, Länge 35 cm,
Farbe – blau, rot
Rukavice s vrstvou PVC na bavlnenom úplete, dĺžka 35 cm,
farby – modrá, červena

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4111

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4111
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

1703 REDON 40 cm
Rukavice s vrstvou PVC na bavlněném úpletu, délka 40 cm
Glove in cotton knit with PVC layer, length 40 cm
Handschuhe aus Baumwollgewebe mit PVC-Beschichtung, Länge 40 cm
Rukavice s vrstvou PVC na bavlnenom úplete, dĺžka 40 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388
4111

POVRSTVENÉ PVC (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LAYERED WITH PVC (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
PVC-BESCHICHTET (WARE AUF BESTELLUNG) I POTIAHNUTÉ PVC (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)
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NT 1602S BUILDEX

NT 1602SS BUILDEX 2

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené v PVC,
pružná manžeta
PVC gloves, reddish-brown, partly coated on cotton interlock liner,
knitted wrist, open back
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger
in PVC getunkt, elastische Stulpe
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty máčané v PVC,
pružná manžeta

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň, prsty a hřbet máčené v PVC,
pružná manžeta
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
knitted wrist
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand, Finger und Rückenseite
in PVC getunkt, elastische Stulpe
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň, prsty a chrbát máčané v PVC,
pružná manžeta

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388

EN 388

2111

2111

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

NT 160227 REDONEX 27 cm

NT 160235 REDONEX 35 cm

PVC rukavice na bavlněném úpletu, délka 27cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
27 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, Länge 27 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, dĺžka 27 cm

PVC rukavice na bavlněném úpletu, délka 35 cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
35 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, Länge 35 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, dĺžka 35 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388

EN 388

4121

4111

NT 160240 REDONEX 40 cm

NT 160245 REDONEX 45 cm

PVC rukavice na bavlněném úpletu, délka 40 cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
40 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, Länge 40 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, dĺžka 40 cm

PVC rukavice na bavlněném úpletu, délka 45 cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
45 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, Länge 45 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, dĺžka 45 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388

EN 388

4121

4111
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

NT 160260 REDONEX 60 cm

NT 160435 REDONEX CHEM

PVC rukavice na bavlněném úpletu, délka 60 cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
60 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, Länge 60 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, dĺžka 60 cm

PVC rukavice na bavlněném úpletu, 2x máčené, délka 35 cm
PVC gloves, reddish-brown, fully coated on cotton interlock liner,
double-dipped, 35 cm in length
PVC-Handschuhe auf Baumwollwirkware, 2 x getunkt, Länge 35 cm
PVC rukavice na bavlnenom úpletu, 2x máčané, dĺžka 35 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388
4121

60

EN 388 EN 374-3
4111

KLA

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
POVRSTVENÉ NITRILEM I LAYERED WITH NITRIL I NITRILBESCHICHTET I POTIAHNUTÉ NITRILEM

1689 GOBI LUX

1605 GOBI OPTIMAL

Ochranné rukavice z bavlněného úpletu, dlaň, prsty a třičtvrtiny
hřbetu s nánosem nitrilkaučuku vyšší kvality, pletená manžeta
Protective gloves from cotton knit, palm, fingers and ¾ back coated
in high-quality nitrile rubber, knit cuff
Schutzhandschuhe aus Baumwollgewebe, Innenhand, Finger und
Dreiviertel der Rückhand mit Nitrilkautschuk höherer Qualität
beschichtet, Strickbund
Ochranné rukavice z bavlneného úpletu, dlaň, prsty a tri štvrtiny chrbta,
s nánosom nitrilkaučuku vyššej kvality, pletená manžeta

Rukavice s vrstvou nitrilkaučuku na bavlněném úpletu
Cotton knit gloves coated with nitrile rubber
Handschuhe aus Baumwollgewebe mit Nitrilkautschuk-Beschichtung
Rukavice s vrstvou nitrilkaučuku na bavlnenom úplete
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10
EN 388
4221

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388
3111

1618 GOBI COVER

1738 GREENIT

Rukavice s dvojitým nánosem nitrilkaučuku na bavlněném
úpletu, manžeta pevná, našitá
Gloves with double nitrile rubber coating on cotton knit, firm cuff, sewn
Handschuhe aus Baumwollgewebe mit doppelter
Nitrilkautschuk-Beschichtung, fester Bund, angenäht
Rukavice s dvojitým nánosom nitrilkaučuku na bavlnenom úplete,
manžeta pevná, našitá

Bavlněný úplet,
nitrilkaučuk na dlani
a celém hřbetu rukavice, délka 30 cm
Cotton knit, palm and back with nitrile rubber coating, length 30 cm
Baumwoll-Feinstrick, die Innenhand und die ganze Rückhand
mit Nitrilkautschuk-Beschichtung, Länge 30 cm
Bavlnený úplet, nitrilkaučuk na dlani a celom chrbte rukavice, dĺžka 30 cm

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 11

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10

EN 388
4221

cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
POVRSTVENÉ NITRILEM (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LAYERED WITH NITRIL (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
NITRILBESCHICHTET (WARE AUF BESTELLUNG) I POTIAHNUTÉ NITRILEM (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)
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NT 03400 GOBEX

NT 03400V GOBEX FULL

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty povrstvené žlutým
nitrilem, pružná manžeta
Five-finger nitrile working gloves, cotton interlock liner, elastic cotton knitted
wrist, palm and fingers covered with NBR (nitrile butadiene rubber latex)
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger
mit gelbem Nitril beschichtet, elastische Stulpe
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty potiahnuté žltým nitrilom,
pružná manžeta

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň, prsty a hřbet povrstvené
žlutým nitrilem, pevná manžeta
Nitrile gloves, yellow, full coating on cotton interlock liner, knit wrist,
imported
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand, Finger und Handrücken
mit gelbem Nitril beschichtet, feste Stulpe
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň, prsty a chrbát potiahnuté žltým
nitrilom, pevná manžeta

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10

EN 388

EN 388

3121

4111

NT 03410 NITRILEX SUPER

NT 03420 NITRILEX COVER

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené v modrém
nitrilu, pružná manžeta, fleecová podšívka
Nitrile gloves, blue, partly coated on cotton jersey liner, fleece lining,
knitted wrist
Handschuh aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger in blauem
Nitril getunkt, elastische Stulpe, mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty máčané v modrom
nitrile, pružná manžeta, fleecová podšívka

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň, prsty a hřbet máčené v modrém
nitrilu (2x máčené), pružná manžeta, fleecová podšívka
Nitrile working gloves, cotton jersey liner, elastic cotton knitted wrist, palm,
fingers and back covered with NBR (nitrile butadiene rubber latex), fleece lining
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand, Finger und Rücken
2x in blauem Nitril getunkt, elastische Stulpe, mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň, prsty a chrbát máčané v modrom nitrile
(2x máčané), pružná manžeta, fleecová podšívka

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10, 11

EN 388

EN 388

4221

4221

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

NT 03430 NITRILEX CUFF

NT 03440 NITRILEX COVER CUFF

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené v modrém
nitrilu (2x máčené), našitá pevná manžeta, fleecová podšívka
Nitrile gloves, blue, partly coated on cotton jersey liner,
fleece lining, canvas cuff
Handschuh aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger in blauem
Nitril getunkt (2x), aufgenähte feste Stulpe, mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty máčané v modrom nitrile
(2x máčané), našitá pevná manžeta, fleecová podšívka

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň, prsty a hřbet máčené v modrém
nitrilu (2x máčené), našitá pevná manžeta, fleecová podšívka
Five-finger nitrile working gloves, cotton jersey liner, cotton canvas cuff, palm,
fingers and back covered with NBR (nitrile butadiene rubber latex), fleece lining
Handschuh aus Baumwollwirkware, Innenhand, Finger und Rücken
in blauem Nitril getunkt (2x), aufgenähte feste Stulpe, mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň, prsty a chrbát máčané v modrom nitrile
(2x máčané), našitá pevná manžeta, fleecová podšívka

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10, 11

EN 388

EN 388

4221

4221

NT 03435 NITRILEX CUFF GRIP

NT 3401 NITRICAN

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené v modrém
nitrilu, zdrsněná dlaň, našitá pevná manžeta, fleecová podšívka
Nitrile gloves, blue, partly coated on cotton jersey liner and palm with
raised rough finished grip pattern, fleece lining, canvas cuff
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger in blauem
Nitril getunkt, aufgerauhte Innenhand, aufgenähte feste Stulpe,
mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty máčané v modrom nitrile,
zdrsnená dlaň, našitá pevná manžeta, fleecová podšívka

Rukavice z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené v hnědém
nitrilu, hřbet a manžeta plátno, fleecová podšívka
Nitrile gloves, brown, canvas back and cuff, fleece lining
Handschuhe aus Baumwollwirkware, Innenhand und Finger in braunem
Nitril getunkt, Rückenseite und Stulpe aus Canvas, mit Fleece gefüttert
Rukavice z bavlneného úpletu, dlaň a prsty máčané v hnedom nitrile,
chrbát a manžeta plátno, fleecová podšívka
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10
EN 388

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10
EN 388
4221

2121
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

NT 3406 X

RN 350025

Rukavice z bavlněného úpletu, kompletně máčené ve žlutém
nitrilu, délka 30 cm
Gloves made of cotton fabric, completely immersed in yellow nitrile,
30 cm in length
Handschuhe aus Baumwollwirkware, komplett in gelbem Nitril getunkt,
Länge 30 cm
Rukavice z bavlneného úpletu, kompletne máčané v žltom nitrile,
dĺžka 30 cm

Rukavice povrstvené nitrilem, dlouhé 35 cm, barva modrá,
odolné vůči olejům, tukům
Nitrile-coated gloves, 35 cm in length, blue in colour, resistant to oils and fats
Nitrilbeschichtete Handschuhe, Länge 35 cm, Farbe blau,
beständig gegen Öle, Fette
Rukavice vrstvené nitrilem, dlhé 35 cm, farba modrá,
odolné voči olejom, tukom

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10
EN 388
2111

Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 388 EN 374-3 EN 374-2
4121

AKL

RUKAVICE PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÍHO PODKLADU I GLOVES FROM RUBBER AND PLASTIC WITHOUT TEXTILE BASE
GUMMI- UND KUNSTSTOFFHANDSCHUHE OHNE STOFFUNTERLAGE I RUKAVICE GUMOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÉHO PODKLADU

1700 EMA

1706 NEOPREN PLUS

Latexové rukavice se semišovou úpravou z vnitřní strany,
barvy – modrá, žlutá
Latex gloves with suede finish on the inner side, colours – blue, yellow
Latex-Handschuhe, Innenseite in Wildleder-Optik, Farben –blau, gelb
Latexové rukavice so semišovou úpravou vnútornej strany,
farby – modrá, žltá

Neoprenové rukavice se semišovou úpravou vnitřní strany
Neoprene gloves with suede finish on the inner side
Neopren-Handschuhe, Innenseite in Wildleder-Optik
Neoprénové rukavice so semišovou úpravou vnútornej strany

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL
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cat. 1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10
EN 388 EN 374-2 EN 374-3
3121

JKL

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

1707 NITREX PLUS

1764 NEO DOUBLE-COLOUR

Nitrilové rukavice se semišovou úpravou vnitřní strany
Nitrile gloves with suede finish on the inner side
Nitril-Handschuhe, Innenseite in Wildleder-Optik
Nitrilové rukavice so semišovou úpravou vnútornej strany

Pracovní rukavice z kombinace neopren / latex
Work gloves in a combination of neoprene / latex
Arbeitshandschuhe aus Neopren / Latex
Pracovné rukavice z kombinácie neoprén / latex

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10

EN 388 EN 374-2 EN 374-3
41x1

JKL

EN 388 EN 374-2 EN 374-3
21x1

RUKAVICE PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÍHO PODKLADU (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
GLOVES FROM RUBBER AND PLASTIC WITHOUT TEXTILE BASE (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I GUMMI- UND KUNSTSTOFFHANDSCHUHE
OHNE STOFFUNTERLAGE (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE GUMOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÉHO PODKLADU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 3220 EMAX

RN 345029 OLYMPEX

Latexové rukavice pro domácnost, délka 32 cm, barva žlutá
Latex household gloves, yellow, 32 cm in length, flock-lined, pairs packed
individually in polybags
Latex-Haushaltshandschuhe, Länge 32 cm, Farbe gelb
Latexové rukavice pre domácnosť, dĺžka 32 cm, farba žltá

Rukavice z přírodního latexu, hladký vnitřek, chemicky odolné
Natural latex gloves, smooth inside, chemically resistant
Naturlatex-Handschuhe, innen glatt, chemisch resistent
Rukavice z prírodného latexu, hladký vnútrajšok, chemicky odolné

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

cat. 1

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9
EN 388 EN 374-3
1010

65

KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

NT 3250 CHEMPROX

RN 346035 CHEMPROX PLUS

Latexové rukavice, délka 32 cm, tloušťka 0,7 mm, barva oranžová
Latex gloves, length 32 cm, thickness 0.7 mm, orange in colour
Latexhandschuhe, Länge 32 cm, Stärke 0,7 mm, Farbe orange
Latexové rukavice, dĺžka 32 cm, hrúbka 0,7 mm, farba oranžová

Latexové rukavice, oranžové, zvýšená chemická odolnost, délka 31 cm
Latex gloves, orange, increased chemical resistance, length 31 cm
Latex-Handschuhe, orange, erhöhte chemische Beständigkeit, Länge 31 cm
Latexové rukavice, oranžovej, zvýšená chemická odolnosť, dĺžka 31 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 9, 10

EN 388 EN 374-3
2010

KLA

EN 388 EN 374-2 EN 374-3
AKL

3131

NT 3470 NEO DOUBLEX

NT 3450 NITRALEX

Rukavice latex/neopren, délka 32 cm, tloušťka 0,5 mm
Latex/neoprene gloves, length 32 cm, thickness 0.5 mm
Latex/Neopren-Handschuhe, Länge 32 cm, Stärke 0,5 mm
Rukavice latex/neoprén, dĺžka 32 cm, hrúbka 0,5 mm

Nitrilové rukavice, tloušťka min. 0,4 mm, každý pár balen jednotlivě,
délka 32 cm
Nitrile gloves, green, flock-lined, thickness min. 0.4 mm, each pair packed
in a polybag, 32 cm in length
Nitrilhandschuhe, Stärke min. 0,4 mm, jedes Paar einzeln verpackt, Länge 32 cm
Nitrilové rukavice, hrúbka min. 0,4 mm, každý pár balený jednotlivo, dĺžka 32 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 374-3

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
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1021

KLA

EN 388 EN 374-3
4001

KLA

KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

RN 349024 NITRILEX PLUS

NT 3460 NEOPREX

Rukavice nitril/latex, vhodné pro styk s potravinami
Nitrile/latex gloves, suitable for handling food
Handschuhe Nitril/Latex, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Rukavice nitril / latex, vhodné pre styk s potravinami

Neoprenové rukavice, tloušťka min. 0,6 mm, délka 32 cm, barva černá
Neoprene gloves, black, flock-lined, thickness min. 0.6 mm, each pair
packed in a polybag, 32 cm in length
Neoprenhandschuhe, Stärke min. 0,6 mm, Länge 32 cm, Farbe schwarz
Neoprénové rukavice, hrúbka min. 0,6 mm, dĺžka 32 cm, farba čierna

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 374-2 EN 374-3

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 374-3

4002

AJK
2111

KLA

RN 385060

RN 385062

Lehké rukavice potažené PVC, černé, antialergické, délka 30 cm
Lightweight PVC coated gloves, black, antiallergic, length 30 cm
Leichte PVC-beschichtete Handschuhe, schwarz,
antiallergisch, Länge 30 cm
Ľahké rukavice potiahnuté PVC, čierne, antialergické, dĺžka 30 cm

Lehké rukavice potažené PVC, černé, antialergické, dlouhý rukáv, 75 cm
Lightweight PVC coated gloves, black, antiallergic, long sleeve, 75 cm
Leichte PVC-beschichtete Handschuhe, schwarz, antiallergisch, langer Ärmel, 75 cm
Ľahké rukavice potiahnuté PVC, čierne, antialergické, dlhý rukáv, 75 cm

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 EN 374-2 EN 374-3

EN 388 EN 374-2 EN 374-3
2100
3100
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
RUKAVICE PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÍHO PODKLADU NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ
GLOVES, RUBBER AND PLASTIC WITHOUT TEXTILE BASE – DISPOSABLE I EINWEG-GUMMI- UND KUNSTTOFFHANDSCHUHE OHNE STOFFUNTERLAGE
RUKAVICE GUMOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÉHO PODKLADU NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE

1710 LATEX POWDER

1721 VINYL NON POWDER

Jednorázové latexové rukavice pudrované, v balení 100 ks
Disposable latex gloves powdered, pack of 100
Einweg-Latex-Handschuhe gepudert, in der Packung 100 Stk.
Jednorazové latexové rukavice s púdrom, v balení 100 ks

Jednorázové vinylové rukavice nepudrované, v balení 100 ks
Disposable vinyl gloves powder free, pack of 100
Einweg-Vinyl-Handschuhe nicht gepudert, in der Packung 100 Stk.
Jednorazové vinylové rukavice bez púdra, v balení 100 ks

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

cat. 1

cat. 1

1723 PEL

1736 BLUE COMFORT

Jednorázové rukavice z PE fólie, v balení 100 ks
Disposable PE foil gloves, pack of 100
Einweg-Handschuhe aus PE-Folie, in der Packung 100 Stk.
Jednorazové rukavice z PE fólie, v balení 100 ks

Nitrilové jednorázové rukavice bez pudru pro všeobecné použití
Nitrile powder-free disposable gloves for general use
Einweg-Nitril-Handschuhe, puderfrei, für den Allgemeingebrauch
bestimmt
Nitrilové jednorazové rukavice bez púdru na všeobecné použitie

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL
cat. 1
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
RUKAVICE PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÍHO PODKLADU NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I GLOVES, RUBBER AND PLASTIC
WITHOUT TEXTILE BASE – DISPOSABLE (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I EINWEG-GUMMI- UND KUNSTTOFFHANDSCHUHE OHNE STOFFUNTERLAGE
(WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE GUMOVÉ A PLASTOVÉ BEZ TEXTILNÉHO PODKLADU NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 8201 DISPOLATEX POWDER

NT 8200 DISPOLATEX FREE

Jednorázové latexové rukavice, pudrované, sterilní, v balení 100 ks
Disposable latex gloves, pre-powdered, non-sterile, beaded cuff,
pack of 100
Latex-Einweghandschuhe, gepudert, steril, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové latexové rukavice, pudrované, sterilná, v balení 100 ks

Jednorázové latexové rukavice, nepudrované, v balení 100 ks
Disposable latex gloves,chlorinated, powder-free, non-sterile,
beaded cuff, pack of 100
Latex-Einweghandschuhe, nicht gepudert, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové latexové rukavice, nepudrované, v balení 100 ks

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

cat. 1

EN 455
T1-2, AQL 1,5

cat. 1

EN 455
T1-2, AQL 1,5

RN 390014-17 DISPOLATEX COLOR
Jednorázové latexové rukavice, chemický odolné, vhodné pro styk
s potravinami, pudrované, barva – zelená, modrá, v balení 100 ks
Disposable latex gloves, chemical-resistant, suitable for handling food,
powdered, colours – green, blue, pack of 100
Latex-Einweghandschuhe, chemisch resistent, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, gepudert, Farbe – grün, blau, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové latexové rukavice, chemický odolné, vhodné pre styk
s potravinami, pudrované, farba – zelená, modrá, v balení 100 ks
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL
(art. 390017)
EN 374-2 EN 374-3

(art. 390014)
EN 374-3

DGK
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES

NT 8101 DISPOVYN POWDER

NT 8100 DISPOVYN FREE

Jednorázové vinylové rukavice, pudrované, v balení 100 ks
Disposable vinyl gloves, pre-powdered, non-sterile, beaded cuff,
pack of 100
Vinyl-Einweghandschuhe, gepudert, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové vinylové rukavice, pudrované, v balení 100 ks

Jednorázové vinylové rukavice, nepudrované, v balení 100 ks
Disposable vinyl gloves, powder-free, non-sterile, beaded cuff,
pack of 100
Vinyl-Einweghandschuhe, nicht gepudert, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové vinylové rukavice, nepudrované, v balení 100 ks

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

cat. 1

EN 455
T1-2, AQL 1,5

cat. 1

EN 455
T1-2, AQL 1,5

RN 392032 DISPOVYN COLOR
Jednorázové rukavice vinylové, barevné, chemicky odolné,
oboustranné, použitelné do 40 °C, v balení 100 ks
Disposable vinyl gloves, coloured, chemical-resistant, double-sided,
usable up to 40 °C, pack of 100
Vinyl Eiweghandschuhe, farbig, chemisch beständig, doppelseitig,
einsetzbar bis 40 °C, in der Packung 100 Stk.
Jednorázové vinylové rukavice, farebné, chemicky odolné, obojstranné,
použiteľné do 40 °C, v balení 100 ks
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL
EN 388 EN 374-3
0000
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC

NT 8300 DISPOTRIL FREE
Jednorázové nitrilové rukavice, nepudrované, barva modrá,
v balení 100 ks
Disposable nitrile gloves, blue, powder-free, non-sterile, beaded cuff,
pack of 100
Nitril-Einweghandschuhe, nicht gepudert, Farbe blau,
in der Packung 100 Stk.
Jednorázové nitrilové rukavice, nepudrované, farba modrá,
v balení 100 ks
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL

cat. 1

EN 455
T1-2, AQL 1,5

RN 391019 PELEX MAX
Jednorázové rukavice z PE, oboustranné, délka 85 cm
Disposable PE gloves, double-sided, length 85 cm
PE Einweghandschuhe, doppelseitig, Länge 85 cm
Jednorázové rukavice z PE, obojstranné, dĺžka 85 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
cat. 1
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KLASICKÉ MODELY RUKAVIC I CLASSIC GLOVES
RUKAVICE ELEKTROTECHNICKÉ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I ELECTRICAL GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
ELEKTROTECHNISCHE HANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE ELEKTROTECHNICKÉ (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

RN 347010-12-14-20-22
Elektrotechnické rukavice latexové, odolné napětí 2,5 kV, 5 kV,
10 kV, 20 kV, 30 kV, 36 cm
Latex electrical gloves, resistant to voltages of 2.5 kV, 5 kV,
10 kV, 20 kV, 30 kV, 36 cm
Elektrotechnik-Handschuhe, beständig gegen die Spannungsstärken
2,5 kV, 5 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 36 cm
Elektrotechnické rukavice latexové, odolné napätie 2,5 kV, 5 kV,
10 kV, 20 kV, 30 kV, 36 cm
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 10
EN 60903

RUKAVICE ANTIVIBRAČNÍ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I ANTIVIBRATION GLOVES (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
SCHWINGUNGSTECHNIK HANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE ANTIVIBRAČNÉ (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

RN 330006 ATONEX
Antivibrační rukavice z polyesterových vláken, pružná manžeta,
barva černá
Anti-vibration gloves made of polyester fibres, elastic cuff,
black in colour
Antivibrations-Handschuhe aus Polyesterfasern, elastische Stulpe,
Farbe schwarz
Antivibračné rukavice z polyesterových vlákien, pružná manžeta,
farba čierna
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: 9
EN 388
x243
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KLASSISCHE HANDSCHUHE I KLASICKÉ MODELY RUKAVÍC
RUKAVICE TEPLUODOLNÉ A MRAZUVZDORNÉ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I GLOVES RESISTANT TO HEAT AND FROST (RANGE OF GOODS AVAILABLE
I HITZE- UND FROSTBESTÄNDIGE HANDSCHUHE (WARE AUF BESTELLUNG) I RUKAVICE ODOLNÉ VOČI TEPLU A MRAZU (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

TO ORDER)

NT 6750 KEVLAREX
Bezešvé pletené rukavice, žluté barvy, pletené zápěstí, zesílený
palec, ochrana proti kontaktnímu teplu, vyrobené ze speciálního
vlákna „TAEKI5”
Seamless knitted gloves, yellow, without coating, knitted wrist, reinforced
thumb crotch, special knitting structure for improved protection against
contact heat, made from the special fibre “TAEKI5”, heavyweight
Nahtlose Strickhandschuhe, gelb, Strickstulpe, verstärkter Daumen,
spezielle Faserart für besseren Kontakthitzeschutz
Bezšvové pletené rukavice, žltej farby, pletené zápästie, zosilnený palec,
ochrana proti kontaktnému teplu, vyrobené zo špeciálneho vlákna „TAEKI5”
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 8, 10
EN 388 EN 407
4540

x2xxxx
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TLUMIČE HLUKU I HEARING PROTECTION

PŘEHLED NOREM (OCHRANA SLUCHU)
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3
EN 352-4
EN 352-5
EN 352-6
EN 352-7
EN 352-8

Chrániče sluchu – všeobecné požadavky – část 1: Mušlové chrániče sluchu
Chrániče sluchu – všeobecné požadavky – část 2: Zátkové chrániče sluchu
Chrániče sluchu – všeobecné požadavky – část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
Chrániče sluchu – bezpečnostní požadavky a zkoušení – část 4: Mušlové chrániče s aktivním snižováním hluku
Chrániče sluchu – bezpečnostní požadavky a zkoušení – část 5: Mušlové chrániče s aktivním snižováním hluku
Chrániče sluchu – bezpečnostní požadavky a zkoušení – část 6: Mušlové chrániče s elektrickým dorozumívacím zařízením
Chrániče sluchu – bezpečnostní požadavky a zkoušení – část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinou závislostí
Chrániče sluchu – bezpečnostní požadavky a zkoušení – část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

LIST OF STANDARDS (NOISE PROTECTION)
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3
EN 352-4
EN 352-5
EN 352-6
EN 352-7
EN 352-8

Ear protectors – general requirements – part 1: Ear-muff protectors
Ear protectors – general requirements – part 2: Ear plug protectors
Ear protectors – general requirements – part 3: Ear-muff protectors on industrial protective helmets
Ear protectors – safety requirements and testing – part 4: Ear-muff protectors with active noise reduction
Ear protectors – safety requirements and testing – part 5: Ear-muff protectors with active noise reduction
Ear protectors – safety requirements and testing – part 6: Ear-muff protectors with electrical communication system
Ear protectors – safety requirements and testing – part 7: Ear plug protectors with noise level control
Ear protectors – safety requirements and testing – part 8: Ear-muff protectors enabling listening to entertainment programs

ÜBERSICHT DER NORMEN (GEHÖRSCHUTZ)
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3
EN 352-4
EN 352-5
EN 352-6
EN 352-7
EN 352-8

Gehörschützer – allgemeine Anforderungen – Teil 1: Kapselgehörschützer
Gehörschützer – allgemeine Anforderungen – Teil 2: Gehörschutzstöpsel
Gehörschützer – allgemeine Anforderungen – Teil 3: An Industriehelmen befestigte Kapselgehörschützer
Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 4: Pegelabhängige Kapselgehörschützer
Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 5: Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation
Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 6: Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtungen
Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 7: Pegelabhängig dämmende Gehörschutzstöpsel
Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 8: Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszweck

PREHĽAD NORIEM (OCHRANA SLUCHU)
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3
EN 352-4
EN 352-5
EN 352-6
EN 352-7
EN 352-8
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Chrániče sluchu – všeobecné požiadavky – časť 1: Mušľové chrániče sluchu
Chrániče sluchu – všeobecné požiadavky – časť 2: Zátkové chrániče sluchu
Chrániče sluchu – všeobecné požiadavky – časť 3: Mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu
Chrániče sluchu – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – časť 4: Mušľové chrániče s aktívnym znižovaním hluku
Chrániče sluchu – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – časť 5: Mušľové chrániče s aktívnym znižovaním hluku
Chrániče sluchu – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – časť 6: Mušľové chrániče s elektrickým dorozumievacím zariadením
Chrániče sluchu – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinou závislostí
Chrániče sluchu – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – časť 8: Mušľové chrániče umožňujúce počúvanie zábavných programov

SCHALLDäMPFER I TLMIČE HLUKU

3035 EXPRESS SOFT
Pěnové zátky do uší kuželového tvaru bez provázku,
materiál má schopnost samopřizpůsobení sluchovým kanálkům
Foam earplugs conical shape without string, the material adapts
to the shape of the ear
Schaumohrstöpsel, konische Form, schnurlos, das Material passt
sich den Gehörgängen an
Penové zátky do uší kužeľovitého tvaru bez povrázka,
materiál sa prispôsobí uchu
EN 352-2

3036 EXPRESS CORD
Pěnové zátky do uší kuželového tvaru s provázkem,
materiál má schopnost samopřizpůsobení sluchovým kanálkům,
provázek pomáhá zabránit ztrátě nebo upadnutí zátek
do zpracovaného materiálu
Foam earplugs conical shape with string, the material adapts to the shape
of the ear, cord helps prevent loss or falling into processed materials
Schaumohrstöpsel, konische Form, mit Schnur, das Material passt
sich den Gehörgängen an, die Schnur verhindert den Verlust oder
das Herausfallen der Ohrstöpsel in das zubereitete Material
Penové zátky do uší kužeľovitého tvaru s povrázkom, materiál má
schopnosť prispôsobenia sa sluchovým kanálikom, povrázok pomáha
zabrániť strate alebo spadnutiu zátok do spracovaného materiálu
EN 352-2

RN 186403
Zátky do uší na ABS držáku, zátky z polyuretanové pěny
Earplug with bow, bow in ABS, plugs in polyurethane foam
Ohrstöpsel, die Inhaber ABS, Stecker aus Polyurethan-Schaum
Zátky do uší na ABS držiaku, zátky z polyuretánovej peny
EN 352-2 SNR 20
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TLUMIČE HLUKU I HEARING PROTECTION

RN 122022
Sluchátka, ideální pro hobby, nastavitelný plastový náhlavní
pás, ekonomická varianta, barva oranžová
Ear – defender, ideal for hobbies, adjustable plastic bow,
inexpensive model, orange colour
Kopfhörer, ideal für Hobby, verstellbare Kunststoffband Headset,
billiges Modell, die Farbe Orange
Slúchadlá, ideálne pre hobby, nastaviteľný plastový náhlavnej pás,
lacný model, farba oranžová
EN 352-1

3333 SIXTY SIX
Černé komfortní sluchátka, seřiditelný napínací pás,
plastový náhlavní pás
Black comfortable headphones, adjustable tightening strap,
plastic head strap
Komfortable Kopfhörer, schwarz, verstellbarer Spanngurt,
Kunststoff-Kopfband
Čierne komfortné slúchadlá, nastaviteľný napínací pás,
plastový náhlavný pás
EN 352-1 SNR 29

76

SCHALLDäMPFER I TLMIČE HLUKU
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

RN 186401
Jednorázové zátky do uší z polymerové pěny,
anatomický tvar, sanitární povrch pro lepší hygienu
Disposable polymer foam ecological slow-expansion earplugs,
anatomically shaped, sanitary surface improves hygiene
Einweg-Ohrstöpsel aus einem Polymer-Schaum, anatomiích geformt,
Sanitär-Oberfläche für eine bessere Hygiene
Jednorazové zátky do uší z polymérovej peny, anatomický tvar,
sanitárny povrch pre lepšiu hygienu
EN 352-2 SNR 37

RN 122027
Mušlový chránič sluchu, vynikající poměr kvality/ceny,
nastavitelný plastový držák
Ear protector, excellent quality/price ratio, turning bow, adjustable
plastic headstrap
Kapselgehörschutz, ausgezeichnetes Qualitäts/Preisverhältnis,
verstellbarer Kunststoffhalter
Mušľový chránič sluchu, vynikajúci pomer kvality/ceny,
nastaviteľný plastový držiak
EN 351-1 SNR 28

RN 122501
Mušlový chránič sluchu, vynikající poměr kvality/ceny,
nastavitelný plastový držák
Ear protector, excellent quality/price ratio, turning bow, adjustable
plastic headstrap
Kapselgehörschutz, ausgezeichnetes Qualitäts/Preisverhältnis,
verstellbarer Kunststoffhalter
Mušľový chránič sluchu, vynikajúci pomer kvality/ceny,
nastaviteľný plastový držiak
EN 351-1 SNR 26
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TLUMIČE HLUKU I HEARING PROTECTION
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CLASSIC

3M 1120/1130

Zátkové chrániče sluchu Classic jsou vyrobeny z měkké polymerní
pěny absorbující zvuk, která poskytuje prvotřídní ochranu sluchu
a pohodlí po celý den. Jsou velmi vhodné pro použití v hlučném
prostředí. K dispozici i model s vinylovou šňůrkou.
As the foam warms to the body temperature, it becomes softer and
shapes to the individual’s ear canal. This ‘shaping’ allows the earplugs to form
an excellent seal against noise, and as time goes on, the foam continues
to soften for added comfort. Also available model with vinyl cord.
EAR Classic Gehörschutzstöpsel sind aus weichem Schaumstoff Polymer
absorbieren den Klang, die ein ausgezeichnetes Gehör Schutz und
Komfort den ganzen Tag zur Verfügung stellt. Sie sind sehr geeignet für
den Einsatz in lauten Umgebungen. Auch Modell mit Vinyl-Kabel.
Zátkové chrániče sluchu Classic sú vyrobené z mäkkej polymérne peny
absorbujúci zvuk, ktorá poskytuje prvotriednu ochranu sluchu a pohodlie
po celý deň. Sú veľmi vhodné pre použitie v hlučnom prostredí.
K dispozícii aj model s vinylovú šnúrkou.

Jedinečně tvarovaný profil pro optimální usazení je vhodný zejména
pro krátké nebo úzké zvukovody. Hypoalergenní pěna z měkkého
materiálu zajišťuje maximální pohodlí a nižší tlak uvnitř ucha.
Díky speciálnímu složení materiálu jsou tyto zátkové chrániče méně
náchylné k nasávání vody ve vlhkém prostředí.
Model 1130 se šňůrkou.
A unique articulated shape for optimum fit, particularly useful for short
or narrow ear canals. The soft hypoallergenic foam material provides
maximum comfort and low pressure inside the ear. Its special formulation
material makes these plugs less prone to soak up water in humid
environments to maintain performance. Model 1130 with a string.
Einzigartiges förmiges Profil für eine optimale Einrichtung ist besonders
geeignet für kurze oder enge Hörner. Hypo-allergene Schaum, weiche
Material sorgt für maximalen Komfort und geringere Druck im Ohr.
Dank einer speziellen Materialzusammensetzung Gehörschutzstöpsel sind
weniger anfällig für Aspiration von Wasser in einer feuchten Umgebung.
Modell 1130 mit einer Schnur.
Jedinečne tvarovaný profil pre optimálne usadenie je vhodný najmä pre
krátke alebo úzke sluchovody. Hypoalergénne pena z mäkkého materiálu
pre maximálne pohodlie a nižšia tlak vnútri ucha. Vďaka špeciálnemu
zloženiu materiálu sú tieto zátkové chrániče menej náchylné na nasávanie
vody vo vlhkom prostredí. Model 1130 sa šnúrkou.

EN 352-2 SNR 31
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3M 1100 /1110

EXPRESS

Hypoalergenní pěna z měkkého materiálu zaručuje maximální pohodlí
a nižší tlak uvnitř ucha. Její hladký povrch odolný proti znečištění
zajišťuje hygieničtější používání, vyšší odolnost a pohodlí. Je vhodný
pro většinu zvukovodů. Polyesterová šňůrka (1110) slouží k vytažení
zátkových chráničů a pomáhá zabránit jejich ztrátě.
The Soft hypoallergenic foam material provides maximum comfort
and low pressure inside the ear. Its smooth, dirt resistant surface provides
better hygiene, durability and comfort. The tapered design fits most
ear canals and is making the plugs easier to use. A polyester cord (1110)
helps to remove the plugs after use and to prevent their loss.
Hypo-allergene Schaum, weiche Material sorgt für maximalen Komfort
und niedriger Druck im Ohr. Seine glatte Oberfläche unempfindlich
gegen Verschmutzung sorgt für hygienische Anwendung, die eine höhere
Beständigkeit Komfort. Es ist für die meisten Gehörgang geeignet.
Polyester Schnur (1110) ist für das Ziehen Kissen verwendet und hilft
zu verhindern, deren Verlust.
Hypoalergénne pena z mäkkého materiálu zaručuje maximálne pohodlie
a nižší tlak vnútri ucha. Jej hladký povrch odolný proti znečisteniu
zabezpečuje hygienickejšie používanie, vyššiu odolnosť a pohodlie.
Je vhodný pre väčšinu zvukovodov. Polyesterová šnúrka (1110) slúži
na vytiahnutie zátkových chráničov a pomáha zabrániť ich strate.

Jedinečný tvar modelu Express s úchytem umožňuje snadné stlačení
pěny tak, aby se mohla zátka dostat pozvolna do ucha a pomalu
se roztáhnout. Díky této úchytce je manipulace s chráničem sluchu
snazší. K dispozici je buď se šňůrkou nebo samostatně.
The unique pod design of Express earplug allows the foam to compress
easily so that the plug slides gently into the ear and expands slowly,
making an effective seal for most ear canals. The insertion grip makes
handling easier. Available with or without a cord.
Die einzigartige Form des Modells Express Griff ermöglicht eine einfache
Zusammendrücken des Schaums, so dass sie langsam Plug bekommen
konnte ins Ohr und langsam strecken. Aufgrund dieser Berg ist der
Umgang mit Muffe erleichtert. Es ist entweder ein String oder getrennt.
Jedinečný tvar modelu Express s úchytom umožňuje ľahké stlačenie peny
tak, aby sa mohla zátka dostať pozvoľna do ucha a pomaly sa roztiahnuť.
Vďaka tejto upevneniu je manipulácia s chráničmi sluchu ľahšie.
K dispozícii je buď so šnúrkou alebo samostatne.

EN 352-2 SNR 31

SCHALLDäMPFER I TLMIČE HLUKU

PELTOR OPTIME I
Mušlový chránič Optime I nabízí univerzální ochranu a díky velmi
lehké hmotnosti poskytuje uživateli značné pohodlí. Je ideální pro
použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku, dále je také
vhodný pro venkovní použití.
Ear-muffs Optim I offer universal protection and due to very light weight
gives the user a considerable comfort. It is ideal for use in industrial
environments with moderate noise levels, as is also suitable for outdoor use.
Kapselgehörschützer Optim Ich biete universellen Schutz und durch
sehr geringes Gewicht hat der Anwender einen erheblichen Komfort.
Es ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen ideal mit moderaten
Geräuschpegel, wie auch für den Außenbereich geeignet.
Mušľový chránič Optime I ponúka univerzálne ochranu a vďaka veľmi
ľahké hmotnosti poskytuje užívateľovi veľké pohodlie. Je ideálny pre
použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku, ďalej
je tiež vhodný pre vonkajšie použitie.
EN 352-2 SNR 32,7

PELTOR OPTIME II

PELTOR OPTIME III

Mušlový chránič sluchu Optime II byl vytvořen pro velmi hlučná
prostředí a dokáže tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum.
Těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou
hygienickou fólií. Tento model je také k dispozici v dielektrické verzi
bez viditelných kovových součástí a ve výrazně viditelné zelené barvě
pro pracovníky, kteří požadují, aby byly jejich chrániče sluchu viditelné.
Ear-muffs Optim II was created for a very noisy environment and can absorb
even extremely low frequencies to the maximum. This model is also available
in a version without the dielectric visible metal components and substantially
visible green color for workers who want to have their muffs visible.
Kapselgehörschützer Optim II wurde für sehr laute Umgebungen
konzipiert und kann sogar extrem niedrigen Frequenzen auf maximum.
Tento Modell aufzunehmen, ist auch in einer Version ohne die dielektrische
sichtbaren Metallteile und deutlich sichtbare grüne Farbe für Arbeitnehmer,
die verlangen, dass ihre Beschützer Anhörung sichtbar.
Mušľový chránič sluchu Optime II bol vytvorený pre veľmi hlučné prostredie
a dokáže tlmiť aj extrémne nízke frekvencie na maximum.Těsnící dosadacej
línie má otvory pre vetranie a je potiahnutá vzorovanú hygienickú fóliou.
Tento model je tiež k dispozícii v dielektrickej verzii bez viditeľných
kovových súčastí a vo výrazne viditeľné zelenej farbe pre pracovníkov,
ktorí požadujú, aby boli ich chrániče sluchu viditeľné.

Mušlový chránič Optime III je vysoce účinný chránič sluchu, který byl
vyvinut pro použití v extrémně hlučném prostředí. Ochrana je založena
na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci
v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum.
Tento model je také k dispozici v dielektrické verzi bez viditelných kovových součástí a ve výrazně viditelné zelené barvě pro pracovníky, kteří
požadují, aby byly jejich chrániče sluchu viditelné.
Ear-muffs Optim III is a highly effective ear protectors, which was developed
for use in extremely noisy environments. The protection is based on double
holster technology that minimizes resonance in a case holder, which allows
maximum high frequency attenuation. This model is also available in a version
without the dielectric visible metal components and substantially visible
green color for workers who want to have their muffs visible.
Kapselgehörschützer Optim III ist ein hochwirksames Gehörschutz, die
für den Einsatz in extrem lauter Umgebung entwickelt wurde. Der Schutz
ist im Doppelzimmer Holster Technologie minimiert die Resonanz in einem
Fall Inhaber basiert, die ein Höchstmaß an Hochfrequenz-Dämpfung
erlaubt. Dieses Modell ist auch in einer Version ohne die dielektrische
sichtbaren Metallteile und deutlich sichtbare grüne Farbe für Arbeitnehmer,
die ihre Kapselgehörschützer haben wollen sichtbar.
Mušľový chránič Optime III je vysoko účinný chránič sluchu, ktorý bol
vyvinutý pre použitie v extrémne hlučnom prostredí. Ochrana je založená
na technológii dvojitého puzdra, ktorá minimalizuje rezonanciu v puzdre
držiaku, čo umožňuje maximálne vysokofrekvenčné útlm. Tento model
je tiež k dispozícii v dielektrickej verzii bez viditeľných kovových súčastí
a vo výrazne viditeľné zelenej farbe pre pracovníkov, ktorí požadujú, aby
boli ich chrániče sluchu viditeľné.

EN 352-2 SNR 32,7
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OCHRANA ZRAKU I EYE PROTECTION

PŘEHLED NOREM (OCHRANA ZRAKU)
EN 166
EN 379
EN 170
EN 169
EN 175
EN 171
EN 1731

Osobní prostředky k ochraně očí – základní ustanovení
Prostředky k ochraně očí – automatické svářečské filtry
Osobní prostředky k ochraně očí – filtry proti ultrafialovému záření
Osobní prostředky k ochraně očí – filtry pro svařování a podobné technologie
Osobní ochrana – prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
Osobní prostředky k ochraně očí – filtry proti infračervenému záření
Osobní prostředky k ochraně očí – prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

LIST OF STANDARDS (EYE PROTECTION)
EN 166
EN 379
EN 170
EN 169
EN 175
EN 171
EN 1731

Personal equipment for eye protection – basic regulations
Personal equipment for eye protection – automatic welding filters
Personal equipment for eye protection – UV radiation filters
Personal equipment for eye protection – filter for welding and similar technologies
Personal protection – personal equipment for eye and face protection during welding and allied processes
Personal equipment for eye protection – infrared radiation filters
Personal equipment for eye protection – mesh equipment for eye and face protection

ÜBERSICHT DER NORMEN (AUGENSCHUTZ)
EN 166
EN 379
EN 170
EN 169
EN 175
EN 171
EN 1731

Persönlicher Augenschutz – Grundbestimmungen
Augenschutzgeräte – automatische Schweißerschutzfilter
Persönlicher Augenschutz – Ultraviolettschutzfilter
Persönlicher Augenschutz – Filter für Schweißen und verwandte Techniken
Persönlicher Schutz – Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
Persönlicher Augenschutz – Infrarotschutzfilter
Persönlicher Augenschutz – Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

PREHĽAD NORIEM (OCHRANA ZRAKU)
EN 166
EN 379
EN 170
EN 169
EN 175
EN 171
EN 1731
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Osobné prostriedky na ochranu očí – základné ustanovenia
Prostriedky na ochranu očí – automatické zváračské filtre
Osobné prostriedky na ochranu očí – filtre proti ultrafialovému žiareniu
Osobné prostriedky na ochranu očí – filtre na zváranie a podobné technológie
Osobná ochrana – prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch
Osobné prostriedky na ochranu očí – filtre proti infračervenému žiareniu
Osobné prostriedky na ochranu očí – prostriedky z pletiva na ochranu očí a tváre

AUGENSCHUTZ I OCHRANA ZRAKU

4000 VISITOR
Brýle čiré z tvrdého polykarbonátu, ochrana proti projekci
malých pevných částic, filtr pro obě pásma UV
Glasses clear hard polycarbonate, protection against the projection
of small particles, filter for both UV bands
Brille klar aus hartem Polycarbonat, Schutz gegen die Projektion kleiner
fester Teile, Filter für beide UV-Bereiche
Okuliare číre z tvrdého polykarbonátu, ochrana proti projekcii malých
pevných častíc, filter pre obe pásma UV
EN 166

4001 VISITOR DARK
Brýle s tmavým zorníkem z tvrdého polykarbonátu, ochrana
proti projekci malých pevných částic, filtr pro obě pásma UV
Glasses with dark lenses hard polycarbonate, protection against
the projection of small particles, filter for both UV bands
Brille mit dunklem Sichtschutz aus hartem Polycarbonat, Schutz gegen
die Projektion kleiner fester Teile, Filter für beide UV-Bereiche
Okuliare s tmavým zorníkom z tvrdého polykarbonátu, ochrana proti
projekcii malých pevných častíc, filter pre obe pásma UV
EN 166

4002 VISITEC
Brýle čiré, zorník z tvrzeného polykarbonátu, boční ochrana
z měkké plastické hmoty, upevnění na gumičku, ochrana proti
projekci malých pevných částic, rozstřiku kapaliny
Glasses clear, toughened polycarbonate lenses, side protection
in soft plastic, secured by rubber band. Protection against small solid
particles, liquid spray
Brille klar, Sichtschutz aus gehärtetem Polycarbonat, Seitenschutz aus
weichem Kunststoff, Gummibefestigung, Schutz gegen die Projektion
kleiner fester Teile und gegen das Verspritzen von Flüssigkeit
Okuliare číre, zorník z tvrdeného polykarbonátu, bočná ochrana z mäkkej
plastickej hmoty, upevnenie na gumičku, ochrana proti projekcii malých
pevných častíc, rozstreku kvapaliny
EN 166
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4080 STYLER
Ochranné brýle s čirým zorníkem z tvrzeného polykarbonátu
a straničkami z nylonu, nastavitelný sklon a délka straniček, moderní
tvar zorníku, ochrana proti rychle letícím částicím malé energie
Safety glasses with clear lenses from toughened polycarbonate
and nylon sides, adjustable inclination and length, modern lens shape,
protection against fast-flying small particles
Schutzbrille mit klarem Sichtschutz aus gehärtetem Polycarbonat
und Nylon-Seitenteilen, verstellbare Neigung und Länge der Seitenteile,
moderne Gläserform, Schutz gegen schnell fliegende Teile mit geringer
Energie
Ochranné okuliare s čírym zorníkom z tvrdeného polykarbonátu
a bočnicami z nylonu, nastaviteľný sklon a dĺžka bočníc, moderný tvar
zorníkov, ochrana proti rýchlo letiacim časticiam malej energie
EN 166

RN 197072 TECPO
Polykarbonátový štít, rozměry 23 x 30 cm,
ekonomická varianta
Polycarbonate liftable visor ratchet adjustment, dimensions 23 x 30 cm,
inexpensive model
Polycarbonat-Visier hochklappbar Rätschenverstellung,
Abmessungen 23 x 30 cm, preisgünstige Modell
Polykarbonátový štít, rozmery 23 x 30 cm, lacný model
EN 166

RN 197073 TECPO NET
Drátěný štít, rozměry 23 x 30 cm, ekonomická varianta
Reinforced flip-up-eye-shield, ratchet adjustable,
dimensions: 23 x 30 cm, inexpensive model
Beilauflitze, Abmessungen 23 x 30 cm, preisgünstige Modell
Drôtený štít, rozmery 23 x 30 cm, lacný model
EN 1731
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RN 161045 WELD STANDARD
PVC maska-brýle, čirý zorník pro broušení, tmavá čočka DIN 5
pro svařování – prům. 5 mm, 4 provzdušňovací ventily, gumička,
barva červená
PVC mask-goggles, white lens for grinding , DIN 5 black lens
for welding – diam. 5 mm, 4 aeration valves, elastic band, red colour
PVC-Maske Brille, white Linse für das Schleifen, schwarz Objektiv DIN 5
für Schweißen – diam. 5 mm, 4 Entlüftungsventile, Gummiband, rot farbe
PVC maska-okuliare, biely objektív pre brúsenie, čierna šošovka DIN 5
pre zváranie – priem. 5 mm, 4 prevzdušňovacie ventily, gumička,
farba červená
EN 166

RN 151273 WELD CLASSIC
Svařovací maska s náhlavním křížem v termoplastu,
nastavitelný sklon
Welding mask with cranial gross in thermoplastic material
self-extinguish, adjustable inclination
Schweißen Maske mit kranialen Kreuz aus thermoplastischem
Material selbst verlöschen, Neigungsverstellung
Zvárací maska s náhlavným krížom v termoplastu,
nastaviteľný sklon
EN 175

4112 BLACK AND WHITE
Samostmívací svářecí kukla s automatickým nastavením tmavosti
Self- darkening welding helmet, adjustable levels of darkness
Schweißhelm, selbstverdunkelnd, einstellbare Intensität der Verdunklung
Samostmievacia zváračská kukla, nastaviteľná úroveň zatemnenia
EN 379
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RN 162001 art. ET 91
Brýle panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nemlžící se
čočky, boční ochrana, změkčení rámečku silikonem v oblasti
nosníku, nastavení délky a úhlu zorníku, modrý rámeček
Earpiece eye-glasses, panoramic polycarbonate wrap-around structure,
no-mist lenses, side protections, silicone rubber nose pad, length
and angle-adjustable temple, blue frames
Brillen in Panoramaform, Etui aus Polycarbonat, beschlagfreie Gläser,
Seitenschutz, Rahmen im Nasenbereich mit Silikon enthärtet, verstellbare
Länge und Winkel der Klarscheibe, blauer Rahmen
Okuliare panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nezahmlievajúce
sa šošovky, bočná ochrana, zmäkčenie rámika silikónom v oblasti
nosníka, nastavenie dĺžky a uhla zorníkov, modrý rámček
EN 166

RN 162013 art. ET 46
Brýle panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nemlžící se
čočky, nastavení úhlu zorníku, modrý rámeček
Earpiece eye-glasses, panoramic polycarbonate wrap-around structure,
no-mist lenses, length-adjustable temple, blue frames
Brille in Panoramaform, Etui aus Polycarbonat, beschlagsfreie Linsen,
verstellbarer Winkel der Klarscheibe, blauer Rahmen
Okuliare panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nezahmlievajúce
sa šošovky, nastavenie uhla zorníkov, modrý rámček
EN 166

RN 162002 art. ET 86
Brýle panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nemlžící se
čočky, změkčení rámečku silikonem v oblasti nosníku, nastavení
úhlu zorníku, matný černý rámeček
Earpiece eye-glasses, panoramic polycarbonate wrap-around structure,
no-mist lenses, silicon rubber nose pad, length-adjustable temple,
matt black frames
Brille in Panoramaform, Etui aus Polycarbonat, beschlagsfreie Linsen,
Rahmen im Nasenbereich mit Silikon enthärtet, verstellbarer Winkel
der Klarscheibe, Rahmen matt, schwarz
Okuliare panoramatického tvaru, polycarbonátový obal, nezahmlievajúce
sa šošovky, zmäkčenie rámika silikónom v oblasti nosníka, nastavenie
uhla zorníkov, matný čierny rámik
EN 166
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RN 162017 art. ET 49 (NEW-MASTER)
PVC brýle, 4 provzdušňovací ventily, nemlžící se,
nastavitelná gumička
Panoramic PVC goggles, 4 aeration valves, single non-mist lens,
adjustable elastic band
PVC Schutzbrillen, 4 Belüftungsventile, beschlagsfrei, verstellbares
Gummiband
PVC okuliare, 4 prevzdušňovacie ventily, nezahmlievajúce sa,
nastaviteľná gumička
EN 166

RN 162020 art. G04
PVC brýle, nepřímé odvětrání, nemlžící se,
nastavitelná gumička
Panoramic PVC goggles, indirect ventilation, single no-mist lens,
adjustable elastic band
PVC Schutzbrille, indirekte Belüftung, beschlagsfrei, verstellbares
Gummiband
PVC okuliare, nepriame odvetranie, nezahmlievajúce sa,
nastaviteľná gumička
EN 166

RN 162011 art. ET 31
Průhledné panoramatické brýle, nepřímé odvětrávání,
nemlžící se, chrání proti prachu a tekutinám, na gumičku,
čočky z polykarbonátu
Transparent panoramic goggles, indirect ventilation, antifogging,
protects against dust and fluids, elastic band, polycarbonate lenses
Transparente Panorama-Schutzbrille, indirekte Belüftung,
beschlagsfrei, schützt vor Staub und Flüssigkeiten, Gummiband,
Linsen aus Polycarbonat
Priehľadné panoramatické okuliare, nepriame odvetrávanie,
nezahmlievajúce sa, chráni proti prachu a tekutinám, na gumičku,
šošovky z polykarbonátu
EN 166
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2840
Stylové ochranné brýle 3M, pevný polykarbonátový zorník
s ochranou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, integrovaný
chránič obočí, nastavitelná délka postranic, sklápěcí zorník
pro individuální nastavení. Čiré.
Stylish safety glasses 3M, hard polycarbonate lenses with a protective
layer against scratches and fog, integrated brow guard, adjustable length
of the sides, folding lenses for individual settings. Clear.
Stylish Schutzbrille 3M, harten Polycarbonat-Gläser mit einer Schutzschicht
gegen Kratzer und Nebel, integrierte Stirn zu schützen, einstellbarer
Länge der Seiten, Falten Objektive für individuelle Einstellungen. Klar.
Štýlové ochranné okuliare 3M, pevný polykarbonátový zorník s ochranou
vrstvou proti poškriabaniu a zahmlievaniu, integrovaný chránič obočia,
nastaviteľná dĺžka bočníc, sklápacie zorník pre individuálne nastavenie.
Číre.

2841
Stylové ochranné brýle 3M, pevný polykarbonátový zorník
s optickou třídou 1, s ochranou vrstvou proti poškrábání
a zamlžování, integrovaný chránič obočí, nastavitelná délka
postranic, sklápěcí zorník pro individuální nastavení.
Stylish safety glasses 3M, hard polycarbonate lenses with optical class
1, with a layer of protection against scratches and fog, integrated brow
guard, adjustable length of the sides, folding lenses for indiv. settings.
Stylish Schutzbrille 3M, harten Polycarbonat-Gläser mit optischen
Klasse 1, mit einer Schicht schützt vor Kratzern und Nebel, integrierte
Stirn zu schützen, einstellbarer Länge der Seiten, Falten Objektive
für individuelle Einstellungen.
Štýlové ochranné okuliare 3M, pevný polykarbonátový zorník
s optickou triedou 1, s ochranou vrstvou proti poškriabaniu a zahmlievaniu,
integrovaný chránič obočia, nastaviteľná dĺžka bočníc, sklápacie zorník
pre individuálne nastavenie.

2820
Velmi lehké (22 g) brýle 3M, pevný polykarbonátový zorník
s ochranou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, měkké a pružné
postranice pro větší pohodlí, zaoblené provedení pro výborné
krytí a dobré zorné pole. Mírně sklápějící zorník pro osobní nast.
Very lightweight (22 grams) 3M glasses, hard polycarbonate lenses
with a protective layer against scratches and fog, soft and flexible sides
for greater comfort, curved design for excellent coverage and good
field of view. Slightly pivoting lenses for personal settings.
Sehr leicht (22 Gramm) 3M Gläser, harten Polycarbonat-Gläser
mit einer Schutzschicht gegen Kratzer und Nebel, weich und flexibel
Seiten für mehr Komfort, geschwungenes Design für ausgezeichnete
Abdeckung und gute Blickfeld. Leicht schwenkbaren Linsen
für den persönlichen Einstellungen.
Veľmi ľahké (22 g) okuliare 3M, pevný polykarbonátový zorník
s ochranou vrstvou proti poškriabaniu a zahmlievaniu, mäkké a pružné
bočnice pre väčšie pohodlie, zaoblené prevedenie pre výborné krytie
a dobrej zorné pole. Mierne sklápějící zorník pre osobné nastavenia.
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2720
Brýle klasické řady 2720 jsou velmi lehké a nabízejí nositeli
vysokou úroveň pohodlí společně se spolehlivou ochranou.
K dispozici jsou 3 provedení zorníků.
Glasses classic 2720 series are very light and offer carriers a high level
of comfort along with reliable protection. There are 3 design lenses.
Brillen klassischen 2720-Serie sind sehr leicht und Carriern ein hohes
Maß an Komfort zusammen mit zuverlässigen Schutz.
Es gibt 3 Design-Objektive.
Okuliare klasické radu 2720 sú veľmi ľahké a ponúkajú nositeľmi
vysokú úroveň pohodlia spolu so spoľahlivou ochranou. K dispozícii
sú 3 prevedení zorníkov.

2890
Ochranné brýle 2890 v sobě spojují moderní tenký design
a jsou k dispozici ve čtyřech různých variantách, s acetátovým
nebo polykarbonátovým zorníkem (2890S a 2890SA) nebo
s nepřímým větráním.
Jsou vhodné pro různá použití tam, kde jsou vyžadovány
univerzální pohodlné ochranné brýle.
Glasses 2890 combine modern slim design and are available in four
different variants, with acetate or polycarbonate visors (2890S and
2890SA) or with indirect ventilation.
They are suitable for different applications where the required
universal comfortable glasses.
Brillen 2890 vereint modernes schlankes Design und stehen in vier
verschiedenen Varianten, mit Acetat oder Polycarbonat Visiere (2890S
und 2890SA) oder mit indirekter Belüftung. Sie sind geeignet
für verschiedene.
Anwendungen, bei denen die erforderliche allgemeine komfortable
Schutzbrille.
Ochranné okuliare 2890 v sebe spájajú moderný tenký dizajn a sú
k dispozícii v štyroch rôznych variantoch, s acetátom alebo polykarbonátovým zorníkom (2890S a 2890SA) alebo s nepriamym vetraním.
Sú vhodné pre rôzne použitie tam, kde sú vyžadované univerzálne
pohodlné ochranné okuliare.
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PŘEHLED NOREM (OCHRANA HLAVY)
EN 397
EN 812
EN 1731
EN 50365
EN 166
EN 352-3

Průmyslové ochranné přilby
Průmyslové přilby chránicí při nárazu hlavou
Osobní prostředky k ochraně očí – prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
Pomůcky pro obsluhu – elektricky izolující přilby pro použití při instalacích nízkého napětí
Osobní prostředky k ochraně očí
Chrániče sluchu – všeobecné požadavky – část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou přilbu

LIST OF STANDARDS (HEAD PROTECTION)
EN 397
EN 812
EN 1731
EN 50365
EN 166
EN 352-3

Industrial safety helmets
Industrial hard hats
Personal equipment for eyes protection – mesh equipment for eye and face protection
Protective equipment for operators – electrically insulating helmets for use on low-voltage installation
Personal protective equipment for eyes
Ear noise protector – general requirements – part 3: Ear-muffs for industrial safety helmets

ÜBERSICHT DER NORMEN (KOPFSCHUTZ)
EN 397
EN 812
EN 1731
EN 50365
EN 166
EN 352-3

Industrieschutzhelme
Industrie-Anstoßkappen
Persönlicher Augenschutz – Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe
Hilfsmittel für die Bedienung – Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen
Persönlicher Augenschutz
Gehörschützer – allgemeine Anforderungen – Teil 3: An Industriehelmen befestigte Kapselgehörschützer

PREHĽAD NORIEM (OCHRANA HLAVY)
EN 397
EN 812
EN 1731
EN 50365
EN 166
EN 352-3
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Priemyselné ochranné prilby
Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou
Osobné prostriedky na ochranu očí – prostriedky z pletiva na ochranu očí a tváre
Pomôcky pre obsluhu – elektricky izolujúce prilby na použitie pri inštaláciách nízkeho napätia
Osobné prostriedky na ochranu očí
Chrániče sluchu – všeobecné požiadavky – časť 3: Mušľové chrániče sluchu na priemyselnú prilbu

SCHUTZHELME I OCHRANNÉ PRILBY

8004 CASCO
Ochranná přilba, výborně odolává nárazu, lehká, nastavitelná
velikost podle obvodu hlavy, barvy – žlutá, bílá, oranžová, modrá
Protective helmet, excellent impact resistant, lightweight, adjustable
according to head size, colours – yellow, white, orange, blue
Schutzhelm, hochschlagfest, leicht, einstellbare Größe je nach
Kopfumfang, Farben – gelb, weiß, orange, blau
Ochranná prilba, výborne odoláva nárazu, ľahká, nastaviteľná veľkosť
podľa obvodu hlavy, farby – žltá, biela, oranžová, modrá
EN 397

G3000 PELTOR
Přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky
v oblasti lesnictví a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých
podmínkách s vysokými nároky na účinnou ochranu, vynikající
větrání a maximální rozsah zorného pole. Nabízí vynikající ochranu
a úplné schválení podle normy EN 397. Barvy: modrá, fluorescenční,
zelená, šedá, žlutá, oranžová, červená, bílá
G3000 helmet was designed in close collaboration with workers in
forestry and industry. It is intended for use in harsh environments with high
demands on effective protection, excellent ventilation and max. extent of
visual field. It offers excellent protection and full approval according to
EN 397. Colours: blue, fluorescent, green, grey, yellow, orange, red, white
G3000 Helm wurde in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmern
in der Forstwirtschaft und entwickelt Industrie. Es ist für den Einsatz
in rauen Umgebungen mit hohen Anforderungen an bestimmten
wirksamen Schutz, gute Belüftung und maximalen Umfang des Gesichtsfeldes. Es bietet einen hervorragenden Schutz und volle Zulassung nach
EN 397. Farben: blau, fluorescent, grün, grau, gelb, orange, rot, weiss
Prilba G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi
v oblasti lesníctva a priemyslu. Je určená pre použitie v nepriaznivých
podmienkach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúcu vetranie
a maximálny rozsah zorného poľa. Ponúka vynikajúcu ochranu
a úplné schválenie podľa normy EN 397. Farby: modrá, flourescentná,
zelená, sivá, žltá, oranžová, červená, biela

89

OCHRANNÉ PŘILBY I PROTECTIVE HELMETS I SCHUTZHELME I OCHRANNÉ PRILBY
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

RN 131025 BOSCAIOLO
Lesnická přilba z polyetylenu, nastavitelné chrániče sluchu
i drátěný štít, nastavitelný vnitřní obvod hlavy, barva – oranžová
Polyethylene forestry helmet, adjustable ear protector, movable wire
gauze visor, adjustable inner rim, colour – orange
Waldarbeiterhelm Polyäthylen, verstellbarer Gehörschutz und
Drahtschirm, verstellbarer innerer Kopfumfang, Farbe – Orange
Lesnícka prilba z polyetylénu, nastaviteľné chrániče sluchu i drôtený štít,
nastaviteľný vnútorný obvod hlavy, farba – oranžová
EN 397-3, EN 1731
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OCHRANA PROTI PÁDU
PROTECTION AGAINST FALLS I STURZSCHUTZ I OCHRANA PROTI PÁDU
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

RN 121090 NEWTEC 1 ECO
Bezpečnostní pás s dvěmi záchytnými kroužky umístěnými vzadu
Work safety belts with two anatomic back fastening rings
Sicherheitsgurt mit zwei rückseitigen Auffangringen
Bezpečnostný pás s dvoma záchytnými krúžkami umiestnenými vzadu
EN 358

RN 121091 NEWTEC 2 ECO
Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách s kroužky
umístěnými vzadu
Anti-fall harness with back fastening ring
Sicherheitsgurte für Höhenarbeiten mit rückseitigen Ringen
Bezpečnostný postroj pre prácu vo výškach s krúžkami
umiestnenými vzadu
EN 361

RN 121092 NEWTEC 3 ECO
Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách,
dva upevňovací body (na zádech a v oblasti hrudní kosti)
Anti-fall harness with two fastening points on back
and in breastbone area
Sicherheitsgurte für Höhenarbeiten, zwei Befestigungspunkte
(auf dem Rücken und im Bereich des Brustbeins)
Bezpečnostný postroj pre prácu vo výškach,
dva upevňovacie body (na chrbte a v oblasti hrudnej kosti)
EN 361

121093 NEWTEC 4 ECO
Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách se zadním zapínáním
a polohovacím pásem
Anti-fall harness with back fastening and positioning belt
Sicherheitsgurt für Höhenarbeiten mit hinterem Verschluss
und Positionierungsgurt
Bezpečnostný postroj pre prácu vo výškach so zadným zapínaním
a polohovacím pásom
EN 361, EN 358
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PŘEHLED NOREM (OCHRANA DÝCHACÍCH CEST)
EN 149

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, zkoušení a zničení
FFP1 – poskytuje ochranu proti částečkám pevných hmot. Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin nesmí překročit 4 násobnou
hodnotu *NPK-P
FFP2 – poskytuje ochranu proti pevným méně jedovatým částečkám až do 12 násobné hodnoty *NPK-P
FFP3 – poskytuje ochranu proti jedovatým a velice jedovatým pevným částicím a vodním aerosolům až do 50 násobné hodnoty *NPK-P
*NPK-P: nejvyšší povolená koncentrace škodlivin ve vzduchu na pracovišti, která neovlivňuje zdraví pracovníků při 8 hodinové
činnosti za den
EN 405 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům a částicím – požadavky, zkoušení a značení
EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – obličejové masky – požadavky, zkoušení a značení
EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – protiplynové a kombinované filtry – požadavky, zkoušení a značení
EN 141 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtry proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
EN 371 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – protiplynové a kombinované filtry AX proti nízkovroucím organickým
sloučeninám – požadavky, zkoušení a značení
EN 372 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – protiplynové a kombinované filtry SX proti speciálně vyjmenovaným
sloučeninám – požadavky, zkoušení a značení
EN 14387 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – protiplynové a kombinované filtry – požadavky, zkoušení a značení

LIST OF STANDARDS (RESPIRATORY PROTECTION)
EN 149

Protective respiratory devices – filtration half-masks to protect against particles – requirements, testing and identification
FFP1 – provides protection against particles of solid materials. Maximum allowable concentration of pollutants must not exceed 4 times
the value of *NPK-P
FFP2 – provides protection against solid particles less toxic up to 12 times the value of *NPK-P
FFP3 – provides protection against toxic and highly toxic solid particles and aqueous aerosols up to 50 times the value of *NPK-P
*NPK-P: maximum allowable concentration of pollutants in the air at the workplace which affect the health of workers
at work 8 hours per day
EN 405 Protective respiratory devices – filtration half-masks with valves for protection against gases and particles – requirements, testing
and identification
EN 140 Protective respiratory devices – face masks – requirements, testing and identification
EN 136 Protective respiratory devices – gas masks and combination filters – requirements, testing and identification
EN 141 Protective respiratory devices – filters against particles – requirements, testing and identification
EN 371 Protective respiratory devices – gas masks and combination AX filters against organic compounds with low boiling
point – requirements, testing and identification
EN 372 Protective respiratory devices – gas masks and combination SX filters against specified compounds – requirements, esting and
identification
EN 14387 Protective respiratory devices – gas masks and combination filters – requirements, testing and identification
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ÜBERSICHT DER NORMEN (ATEMSCHUTZ)
EN 149

Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
FFP1 – bietet Schutz gegen Partikel von festen Materialien. Maximal zulässige Konzentration von Schadstoffen darf nicht mehr als 4 Mal
den Wert von *NPK-P
FFP2 – bietet Schutz gegen feste Partikel weniger toxisch bis zu 12-mal den Wert von *NPK-P
FFP3 – bietet Schutz gegen giftige und hochgiftige feste Partikel und wässrige Aerosole bis zu 50-mal den Wert von *NPK-P
*NPK-P: maximal zulässige Konzentration von Schadstoffen in der Luft am Arbeitsplatz, die Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
auswirken, 8 Stunden pro Tag
EN 405 Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase und Partikel – Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung
EN 140 Atemschutzgeräte – Gesichtsmasken – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
EN 136 Atemschutzgeräte – Gas- und Kombinationsfilter – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
EN 141 Atemschutzgeräte – Partikelfilter – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
EN 371 Atemschutzgeräte – AX Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische Verbindungen – Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung
EN 372 Atemschutzgeräte – SX Gasfilter und Kombinationsfilter gegen speziell genannte Verbindungen – Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung
EN 14387 Atemschutzgeräte – Gas- und Kombinationsfilter – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

PREHĽAD NORIEM (OCHRANA DÝCHACÍCH CEST)
EN 149

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – filtračné polomasky na ochranu proti časticiam – požiadavky, skúšanie a zničenie
FFP1 – poskytuje ochranu proti čiastočkám pevných hmôt. Maximálne prípustná koncentrácia škodlivín nesmie prekročiť 4 násobnou
hodnotu *NPK-P
FFP2 – poskytuje ochranu proti pevným menej jedovatým čiastočkám až do 12 násobné hodnoty *NPK-P
FFP3 – poskytuje ochranu proti jedovatým a veľmi jedovatým pevným časticiam a vodným aerosólom až do 50 násobné hodnoty *NPK-P
*NPK-P: najvyššia prípustná koncentrácia škodlivín vo vzduchu na pracovisku, ktorá neovplyvňuje zdravia pracovníkov pri 8 hodinovej
činnosti za deň
EN 405 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – filtračné polomasky s ventilmi proti plynom a časticiam – požiadavky, skúšanie
a značenie
EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – tvárové masky – požiadavky, skúšanie a značenie
EN 136 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – protiplynové a kombinované filtre – požiadavky, skúšanie a značenie
EN 141 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – filtre proti časticiam – požiadavky, skúšanie a značenie
EN 371 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – protiplynové a kombinované filtre AX proti nízkovriacim organickým
zlúčeninám – požiadavky, skúšanie a značenie
EN 372 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – protiplynové a kombinované filtre SX proti špeciálne vymenovaným
zlúčeninám – požiadavky, skúšanie a značenie
EN 14387 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – protiplynové a kombinované filtre – požiadavky, skúšanie a značenie

2000
Rouška proti hrubému netoxickému prachu
Mask against coarse non-toxic dust
Mundschutz gegen grobe untoxische Staubteile
Rúško proti hrubému netoxickému prachu
cat. 1
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2025
Hygienická ústenka z netkané polypropylenové, vysoce prodyšné
textilie, dobrá schopnost přizpůsobení se tvaru obličeje
Hygienic mask in non-woven polypropylene, highly breathable fabric,
good ability to adapt to the shape of the face
Hygienischer Mundschutz aus ungewebtem, hochdurchlässigem
Polypropylen-Stoff, sehr gute Anpassung an die Gesichtsform
Hygienické ústenky z netkanej polypropylénovej, vysoko priedušnej
textílie, dobrá schopnosť prispôsobenia sa tvaru tváre
cat. 1

2092 ZEELAND FFP1
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
Fold-away filtering half-mask against non-toxic, mildly to moderately
toxic solid particles and liquid aerosols
Filtrierende Halbmaske gegen untoxische, gering- bis mitteltoxische,
feste Teile und Flüssig-Aerosole, gefaltet
Skladacia filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom
EN 149:2001

2090 ZEELAND FFP2
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně
až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
Fold-away filtering half-mask against non-toxic, mildly to moderately
toxic solid particles and liquid aerosols
Filtrierende Halbmaske gegen untoxische, gering- bis mitteltoxische,
feste Teile und Flüssig-Aerosole, gefaltet
Skladacia filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom
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2091 ZEELAND FFP1 VALVE
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům, opatřená
výdechovým ventilkem
Fold-away filtering half-mask against non-toxic, mildly to moderately
toxic solid particles and liquid aerosols, with expiratory valve
Filtrierende Halbmaske gegen untoxische, gering- bis mitteltoxische, feste
Teile und Flüssig-Aerosole, mit Ausatmungsventil ausgestattet, gefaltet
Skladacia filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom, opatrená
výdychovým ventilčekom
EN 149:2001

2089 ZEELAND FFP2 VALVE
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům, opatřená
výdechovým ventilkem
Fold-away filtering half-mask against non-toxic, mildly to moderately
toxic solid particles and liquid aerosols, with expiratory valve
Filtrierende Halbmaske gegen untoxische, gering- bis mitteltoxische, feste
Teile und Flüssig-Aerosole, mit Ausatmungsventil ausgestattet, gefaltet
Skladacia filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom, opatrená
výdychovým ventilčekom
EN 149:2001

2087 ZEELAND FFP3 VALVE
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům, opatřená
výdechovým ventilkem
Fold-away filtering half-mask against non-toxic, mildly to moderately
toxic solid particles and liquid aerosols, with expiratory valve
Filtrierende Halbmaske gegen untoxische, gering- bis mitteltoxische, feste
Teile und Flüssig-Aerosole, mit Ausatmungsventil ausgestattet, gefaltet
Skladacia filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom, opatrená
výdychovým ventilčekom
EN 149:2001
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NT 4100 FFP1
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům. Design zajišťuje
dobrou přilnavost k brýlím a tím zabraňuje jejich zamlžování.
Folding filter respirators against a non-toxic and mildly to moderately
toxic solid and liquid aerosols. Design ensures good adhesion to glasses
and prevents fogging.
Folding Filtermaske gegen eine ungiftige, mild bis moderat giftig
feste und flüssige Aerosole. Design sorgt für gute Haftung auf Glas und
verhindert das Beschlagen.
Skladacie filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom. Design zaisťuje
dobrú priľnavosť k okuliarom a tým zabraňuje ich zahmlievaniu.
EN 149:2001

NT 4110 FFP1 s ventilkem
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem proti
netoxickým, mírně až středně toxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům. Design zajišťuje dobrou přilnavost
k brýlím a tím zabraňuje jejich zamlžování.
Folding filter respirators with exhalation valve against a non-toxic and
mildly to moderately toxic solid and liquid aerosols. Design ensures good
adhesion to glasses and prevents fogging.
Faltbare Filterhalbmaske mit Ausatmungsventil gegen nicht toxische,
wenig bis mittelmäßig toxische feste Partikel und flüssige Aerosole.
Das Design sorgt für eine gute Adhäsion bei den Brillen und verhindert
so ihr Beschlagen.
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom proti
netoxickým, mierne až stredne toxickým pevným časticiam a kvapalným
aerosólom. Design zaisťuje dobrú priľnavosť k okuliarom a tým
zabraňuje ich zahmlievaniu.
EN 149:2001

NT 4120 FFP2
Skládací filtrační polomaska proti netoxickým, mírně až středně
toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům. Design zajišťuje
dobrou přilnavost k brýlím a tím zabraňuje jejich zamlžování.
Folding filter respirators against a non-toxic and mildly to moderately
toxic solid and liquid aerosols. Design ensures good adhesion to glasses
and prevents fogging.
Faltbare Filterhalbmaske gegen nicht toxische, wenig bis mittelmäßig
toxische feste Partikel und flüssige Aerosole. Das Design sorgt für eine
gute Adhäsion auf der Brille und verhindert so ihr Beschlagen.
Skladacie filtračná polomaska proti netoxickým, mierne až stredne
toxickým pevným časticiam a kvapalným aerosólom. Design zaisťuje
dobrú priľnavosť k okuliarom a tým zabraňuje ich zahmlievaniu.
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NT 4130 FFP2 s ventilkem
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem proti
netoxickým, mírně až středně toxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům. Design zajišťuje dobrou přilnavost
k brýlím a tím zabraňuje jejich zamlžování.
Folding filter respirators with exhalation valve against a non-toxic
and mildly to moderately toxic solid and liquid aerosols. Design ensures
good adhesion to glasses and prevents fogging.
Faltbare Filterhalbmaske mit Ausatmungsventil gegen nicht toxische,
wenig bis mittelmäßig toxische feste Partikel und flüssige Aerosole.
Das Design sorgt für eine gute Adhäsion bei den Brillen
und verhindert so ihr Beschlagen.
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom proti
netoxickým, mierne až stredne toxickým pevným časticiam a kvapalným
aerosólom. Design zaisťuje dobrú priľnavosť k okuliarom a tým
zabraňuje ich zahmlievaniu.
EN 149:2001

NT 4140 FFP3 s ventilkem
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem proti
netoxickým, mírně až středně toxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům. Design zajišťuje dobrou přilnavost
k brýlím a tím zabraňuje jejich zamlžování.
Folding filter respirators with exhalation valve against a non-toxic
and mildly to moderately toxic solid and liquid aerosols. Design ensures
good adhesion to glasses and prevents fogging.
Faltbare Filterhalbmaske mit Ausatmungsventil gegen nicht toxische,
wenig bis mittelmäßig toxische feste Partikel und flüssige Aerosole.
Das Design sorgt für eine gute Adhäsion bei den Brillen
und verhindert so ihr Beschlagen.
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom proti
netoxickým, mierne až stredne toxickým pevným časticiam a kvapalným
aerosólom. Design zaisťuje dobrú priľnavosť k okuliarom a tým
zabraňuje ich zahmlievaniu.
EN 149:2001
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9310 FFP1
Skládací filtrační polomaska bez výdechového ventilku,
ochranný faktor 4x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu,
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Folding filtering half-mask without valve, protection factor 4x NPK-P
Protection against fine dust, liquid aerosols water based and oil
Folding-Filter-Halbmaske, ohne Ventil, Lichtschutzfaktor 4x NPK-P
Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasserbasis und Öl
Skladací filtračná polomaska bez výdechového ventilčeka,
ochranný faktor 4x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja
EN 149:2001

9312 FFP1
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem,
ochranný faktor 4x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu,
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Folding filtering half-mask with exhalation valve, protection factor 4x NPK-P
Protection against fine dust, liquid aerosols water based and oil
Folding-Filter-Halbmaske mit Ausatemventil. Lichtschutzfaktor 4x NPK-P
Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasserbasis und Öl
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom,
ochranný faktor 4x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja
EN 149:2001

9320 FFP2
Skládací filtrační polomaska bez výdechového ventilku,
ochranný faktor 12x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu,
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Folding filtering half-mask without valve, protection factor 12x NPK-P
Protection against fine dust, liquid aerosols water based and oil
Folding-Filter-Halbmaske, ohne Ventil, Lichtschutzfaktor 12x NPK-P
Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasserbasis und Öl
Skladací filtračná polomaska bez výdechového ventilčeka,
ochranný faktor 12x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja
EN 149:2001
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9322 FFP2
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem,
ochranný faktor 12x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu,
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Folding filtering half-mask with exhalation valve, protection factor 12x NPK-P
Protection against fine dust, liquid aerosols water based and oil
Folding-Filter-Halbmaske mit Ausatemventil, Lichtschutzfaktor 12x NPK-P
Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasserbasis und Öl
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom,
ochranný faktor 12x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja
EN 149:2001

9332 FFP3
Skládací filtrační polomaska s výdechovým ventilkem,
ochranný faktor 50x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu,
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům
Folding filtering half-mask with exhalation valve, protection factor 50x NPK-P
Protection against fine dust, liquid aerosols based water and oil, metal fines
Folding-Filter-Halbmaske mit Ausatemventil, Lichtschutzfaktor 50x NPK-P
Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasser und Öl, Metall Rauch
Skladacie filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom,
ochranný faktor 50x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja, kovovým výparom
EN 149:2001
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9906 FFP1

9913 FFP1

Filtrační polomaska proti prachu, aerosolům,
fluorovodíku, ochranný faktor pod NPK-P pro plyny
a výpary, 4x NPK-P pro částice.
Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům
na bázi vody a oleje, fluorovodíku
Filtering half masks against dust, aerosols, hydrogen fluoride,
protection factor under NPK-P for gases and vapors,
4x NPK-P for particles. Protection against fine dust, liquid
aerosols and water-based oils, HF
Filtering Halbmasken gegen Staub, Aerosole, Fluorwasserstoff,
Lichtschutzfaktor unter NPK-P für Gase und Dämpfe, 4x NPK-P
für Partikel. Schutz vor Feinstaub und flüssige Aerosole
auf Wasserbasis Öle, HF
Filtračná polomaska proti prachu, aerosólom, fluorovodíka,
ochranný faktor pod NPK-P pre plyny a výpary, 4x NPK-P
pre častice. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja, fluorovodíka

Filtrační polomaska proti prachu, aerosolům, nepříjemným
pachům, ochranný faktor pod NPK-P pro plyny a výpary,
4x NPK-P pro částice.
Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům
na bázi vody a oleje, nepříjemným pachům
Filtering half-mask dust, aerosols, unpleasant odor, protection
factor under NPK-P for gases and vapors, 4x NPK-P for particles.
Protection against fine dust, liquid aerosols and water-based
oils, unpleasant odor
Filtering Halbmaske Staub, Aerosolen, unangenehmen Geruch,
Lichtschutzfaktor unter NPK-P für Gase und Dämpfe, 4x NPK-P
für Partikel. Schutz vor Feinstaub und flüssige Aerosole
auf Wasserbasis Öle, unangenehmen Geruch
Filtračná polomaska proti prachu, aerosólom, nepríjemným
pachom, ochranný faktor pod NPK-P pre plyny a výpary,
4x NPK-P pre častice. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným aerosólom na báze vody a oleja, nepríjemným pachom

9915 FFP1

9925 FFP2

Filtrační polomaska proti prachu, aerosolům,
nepříjemným kyselým plynům, ochranný faktor pod NPK-P
pro plyny a výpary, 4x NPK-P pro částice. Ochrana proti
jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody
a oleje, kyselým plynům
Filtering half-mask dust, aerosols, unpleasant acidic gases,
protection factor under NPK-P for gases and vapors, 4x NPK-P
for particles. Protection against fine dust, liquid aerosols and
water-based oil, acid gases
Filtering Halbmaske Staub, Aerosolen, unangenehme saure
Gase, Lichtschutzfaktor unter NPK-P für Gase und Dämpfe,
4x NPK-P für Partikel. Schutz vor Feinstaub und flüssige Aerosole
auf Wasserbasis Öl, saure Gase
Filtračná polomaska proti prachu, aerosólom, nepríjemným
kyslým plynom, ochranný faktor pod NPK-P pre plyny a výpary,
4x NPK-P pre častice. ochrana proti jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja, kyslým plynom

Filtrační polomaska proti svářečským plynům,
ochranný faktor 10x NPK-P pro ozón, 12x NPK-P pro částice
pod NPK-P pro plyny a výpary.
Ochrana proti ozónu, jemnému prachu, kapalným
aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům
Filtering half masks against welding gases, protection factor
10x NPK-P for ozone 12x NPK-P for particles NPK-P for gases and
vapors. Protection against ozone, fine dust, liquid aerosols based
water and oil, metal fines
Filtering Halbmasken gegen Schweißgase, Lichtschutzfaktor
10x NPK-P für Ozon, 12x NPK-P für Partikel NPK-P für Gase und
Dämpfe. Schutz vor Ozon, Feinstaub, flüssige Aerosole auf
Wasser und Öl, Metall Rauch
Filtračná polomaska proti zváračský plynom, ochranný faktor
10x NPK-P pre ozón, 12x NPK-P pre častice pod NPK-P pre plyny
a výpary. Ochrana proti ozónu, jemnému prachu, kvapalným
aerosólom na báze vody a oleja, kovovým výparom

9926 FFP2

9928 FFP2

Filtrační polomaska s výdechovým ventilkem proti prachu,
aerosolům, nepříjemným kyselým plynům, ochranný faktor
pod NPK-P pro plyny a výpary, 12x NPK-P pro částice.
Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům
na bázi vody a oleje, kyselým plynům
Filtering half-mask with exhalation valve dust, aerosols,
unpleasant acidic gases, protection factor under NPK-P for gases
and vapors, 12x NPK-P for particles. Protection against fine dust,
liquid aerosols and water-based oil, acid gases
Filtering-Halbmaske mit Ausatemventil Staub, Aerosolen,
unangenehme saure Gase, Lichtschutzfaktor unter NPK-P für
Gase und Dämpfe, 12x NPK-P für Partikel. Schutz vor Feinstaub
und flüssige Aerosole auf Wasserbasis Öl, saure Gase
Filtračná polomaska s výdychovým ventilčekom proti prachu,
aerosólom, nepríjemným kyslým plynom, ochranný faktor
pod NPK-P pre plyny a výpary, 12 xNPK-P pre častice. Ochrana
proti jemnému prachu, kvapalným aerosólom na báze vody
a oleja, kyslým plynom

Filtrační polomaska proti svářečským plynům, ochranný
faktor 10x NPK-P pro ozón,12x NPK-P pro částice
pod NPK-P pro plyny a výpary. Ochrana proti jemnému
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým
výparům, kyselým plynům
Filtering half masks against welding gases, protection factor
10x NPK-P for ozone, 12x NPK-P for particles NPK-P for gases and
vapors. Protection against fine dust, liquid aerosols based water
and oil, metal fumes, acid gases
Filtering Halbmasken gegen Schweißgase, Lichtschutzfaktor
10x NPK-P für Ozon, 12x NPK-P für Partikel NPK-P für Gase und
Dämpfe. Schutz gegen Feinstaub, flüssige Aerosole auf Wasser
und Öl, Metall Dämpfe, saure Gase
Filtračná polomaska proti zváračský plynom, ochranný faktor
10x NPK-P pre ozón, 12x NPK-P pre častice pod NPK-P pre plyny
a výpary. Ochrana proti jemnému prachu, kvapalným aerosólom
na báze vody a oleja, kovovým výparom, kyslým plynom

ATEMSCHUTZ I OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
OCHRANNÉ DÝCHACÍ MASKY PROTI PARÁM A PLYNŮM I PROTECTIVE BREATHING MASK AGAINST VAPORS AND GASES
ATEMSCHUTZMASKE GEGEN DÄMPFE UND GASE I OCHRANNÉ DÝCHACIE MASKY PROTI PARÁM A PLYNOM

Série 4000
Ochranné dýchací masky série 4000 poskytují díky kvalitnímu
materiálu filtru a masky vysoké pohodlí při nošení a výbornou
ochranu proti škodlivinám ve tvaru částeček.
Měkký materiál masky a její malé rozměry poskytují velké pohodlí
a široké zorné pole. Seřiditelné hlavové pásky s klips-uzávěrem
umožňují individuální přizpůsobení a rychlé nasazování
i snímání masky.
Protective breathing mask 4000 series provide high quality material
with a filter mask and high wearing comfort and excellent protection
against pollutants in the form of particles.
Soft mask material and its small size provides great convenience and
a wide field of view. Adjustable head straps with clip-cap allow individual
adaptation and rapid deployment and capture masks.
Atemschutzmaske 4000-Serie bieten eine hohe Qualität der Materialien mit
einem Filter-Maske und einen hohen Tragekomfort und ausgezeichneten
Schutz gegen Schadstoffe in der Form von Teilchen.
Soft Maske Material und seiner geringen Größe bietet hohen Komfort
und ein großes Sehfeld. Verstellbare Kopf-Gurte mit Clip-cap ermöglichen
die individuelle Anpassung und eine schnelle Bereitstellung und
Erfassung Masken.
Ochranné dýchacie masky série 4000 poskytujú vďaka kvalitnému
materiálu filtra a masky vysoké pohodlie pri nosení a výbornú ochranu
proti škodlivinám v tvare čiastočiek.
Mäkký materiál masky a jej malé rozmery poskytujú veľké pohodlie
a široké zorné pole. Nastaviteľné hlavové pásky s klips-uzáverom umožňujú
individuálne prispôsobenie a rýchle nasadzovanie aj snímanie masky.

4251 A1P1

4255 A2P2

Typické použití – rozpouštědla a na bázi rozpouštědel
vyráběné materiály (čističe, lepidla, tiskařské barvy).
Různé prostředky na ochranu rostlin, lakování a lepení,
restaurování a čištění, výroba a používání pryskyřic.
Dále plnění a přelévání organických rozpouštědel.
Oblasti použití – automobilový průmysl, strojírenství,
chemický, nábytkářský, tiskařský průmysl, laboratoře
Typical use – solvent and solvent-based manufactured
materials (cleaners, adhesives, inks). Various means to protect
plants, painting and gluing, restoration and cleaning, production
and use of resins. Furthermore, the implementation of
a spill-over of organic solvents.
Fields of application – automotive, mechanical engineering,
chemical, furniture, printing industry, laboratoriem
Typische Anwendungen – Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Materialien hergestellt (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
Druckfarben). Verschiedene Mittel zum Schutz der Pflanzen,
Malen und Kleben, Restaurierung und Reinigung, Produktion
und Verwendung von Harzen. Darüber hinaus die Durchführung
eines Spill-over von organischen Lösungsmitteln.
Einsatzgebiete – Automobil-, Maschinenbau-, Chemie-, Möbel-,
Druck-Industrie, Lavore
Typické použitie – rozpúšťadlá a na báze rozpúšťadiel vyrábané
materiály (čističe, lepidlá, tlačiarenské farby). Rôzne prostriedky
na ochranu rastlín, lakovanie a lepenie, reštaurovanie a čistenie,
výroba a používania živíc. Ďalej plnenie a prelievania organických
rozpúšťadiel.
Oblasti použitia – automobilový priemysel, strojárstvo, chemický, nábytkársky, tlačiarenský priemysel, laboratóriá

Typické použití masky – stříkané nátěry, různé prostředky
na ochranu rostlin, lakování a lepení, vnitřní dekorace.
Oblasti použití – automobilový průmysl, strojírenství,
zemědělství, umělé hmoty, dřevařský a nábytkářský
průmysl
Typical use patterns – spray paint, various means to protect
plants, painting and gluing, interior decoration.
Fields of application – automotive avg., Engineering, agriculture,
plastics, wood and furniture industry
Typische Anwendung Muster – Sprühfarbe, verschiedene Mittel,
um Pflanzen, Malen und Kleben zu schützen, Inneneinrichtung.
Einsatzgebiete – Kfz durchschn., Ingenieurwesen, Landwirtschaft,
Kunststoff, Holz-und Möbelindustrie
Typické použitie masky – striekané nátery, rôzne prostriedky
na ochranu rastlín, lakovanie a lepenie, vnútorné dekorácie.
Oblasti použitia – automobilový priem., Strojárstvo,
poľnohospodárstvo, umelé hmoty, drevársky a nábytkársky
priemysel
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Série 6000
Polomaska typu 6000 se používá se dvěma lehkými filtry pro ochranu
dýchacích cest před parami a plyny s řadou filtrů typu 60xx a 20xx.
Polomaska je lehká, má snadné použití, nevyžaduje žádnou náročnější
údržbu.
6000 half-mask type used two light filters for respiratory protection against
gases and vapors with a series of filters 60xx and 20xx.
Half-mask is lightweight, easy to use, requires no maintenance more difficult.
6000 Halbmaske verwendeten zwei Licht-Filter für Atemschutz gegen Gase
und Dämpfe mit einer Reihe von Filtern, 60xx und 20xx.
Half-Maske ist leicht, einfach zu bedienen, erfordert keine Wartung schwieriger.
Polomaska typu 6000 sa používa s dvoma ľahkými filtrami pre ochranu
dýchacích ciest pred parami a plynmi s radom filtrov typu 60xx a 20xx.
Polomaska je ľahká, má jednoduché použitie, nevyžaduje žiadnu náročnejšiu
údržbu.
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S (6100), M (6200), L (6300)

Série 6000S
Celoobličejová maska série 6000S se používá se dvěma tenkými filtry
shodnými s řadou 6000, připojenými jednoduchým bajonetovým
úchytem a představuje ekonomickou a flexibilní volbu.
Full Face Mask Series 6000S is used with two thin filters are identical
to the number 6000, attached a simple bayonet mount and an economic and
flexible option.
Full Face Mask Serie 6000S ist mit zwei dünnen Filter sind identisch mit der Zahl
6000, Anlage einen einfachen Bajonett und eine wirtschaftliche und flexible
Option verwendet.
Celotvárová maska séria 6000S sa používa s dvoma tenkými filtre zhodnými
s radom 6000, pripojenými jednoduchým bajonetovým úchytom a predstavuje
ekonomickú a flexibilné voľbu.
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S (6700S), M (6800S), L (6900S)

Série 7500
Polomaska 7500 se používá se dvěma lehkými filtry pro ochranu
dýchacích cest před parami a plyny s řadou filtrů typu 60xx ,59xx a 21xx.
Polomaska má patentovaný ventil 3M Cool Flow, který usnadňuje dýchání
a zároveň omezuje hromadění tepla a vlhkosti. Tato polomaska je určena
pro opakované použití s řadou náhradních součástí.
7500 half-mask is used with two light filters for respiratory protection against
gases and vapors with a series of filters 60xx, 59xx and 21xx.
Half-mask has a patented 3M Cool Flow Valve, which facilitates breathing while
reducing the accumulation of heat and humidity. The half-mask is designed
for repeated use with a number of spare parts.
7500 Halbmaske mit zwei Licht-Filter für Atemschutz gegen Gase und Dämpfe
mit einer Reihe von Filtern, 60xx, 59xx und 21xx eingesetzt. Half-Maske hat eine
patentierte 3M Cool Flow Ventil, das Atmen erleichtert bei gleichzeitiger
Verringerung der Ansammlung von Hitze und Feuchtigkeit. Die Halbmaske ist
für eine wiederholte Verwendung mit einer Reihe von Ersatzteilen gestaltet.
Polomaska 7500 sa používa s dvoma ľahkými filtrami pre ochranu
dýchacích ciest pred parami a plynmi s radom filtrov typu 60xx, 59xx a 21xx.
Polomaska má patentovaný ventil 3M Cool Flow, ktorý uľahčuje dýchanie
a zároveň obmedzuje hromadenie tepla a vlhkosti. Táto polomaska je určená
na opakované použitie s množstvom náhradných komponentov.
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FILTRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MASKY PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM I FILTERS AND ACCESSORIES FOR MASKS TO PROTECT AGAINST GASES AND VAPORS
FILTER UND ZUBEHÖR FÜR MASKEN ZUM SCHUTZ GEGEN GASE UND DÄMPFE I FILTRE A PRÍSLUŠENSTVO PRE MASKY PROTI PLYNOM A VÝPAROM
FILTRY TYPU 6000 I FILTERS 6000 I FILTER 6000 I FILTRE TYPU 6000
Filtr - klasifikace
Filters - classification
Filter - Klassifizierung
Filtre - klasifikácia

Použití l Use l Verwendung l Použitie

6051 A1

Organické plyny a výpary I Organic gases and vapors I Organische Gase und Dämpfe I Organické plyny a výpary

6054 K1

Čpavek a deriváty I Ammonia and derivatives I Ammoniak und Derivate I Čpavok a deriváty

6055 A2

Organické plyny a výpary I Organic gases and vapors I Organische Gase und Dämpfe I Organické plyny a výpary

6057 ABE1

Organické, anorganické a kyselé plyny a výpary I Organic, inorganic and acid gases and vapors
Organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen I Organické, anorganické a kyslé plyny a výpary

6059 ABEK1

Organické, anorganické a kyselé plyny, čpavek a deriváty I Organic, inorganic and acid gases, ammonia and derivatives
Organischen, anorganischen und saure Gase, Ammoniak und Derivate I Organické, anorganické a kyslé plyny, čpavok a deriváty

FÜR EINE

PRO KOMBINACI S FILTRY PROTI PLYNŮM: I FOR A COMBINATION OF FILTERS TO PROTECT AGAINST GASES:
KOMBINATION VON FILTERN ZUM SCHUTZ GEGEN GASE ZU SCHÜTZEN: I PRE KOMBINÁCIU S FILTRAMI PROTI PLYNOM:

Filtr - klasifikace
Filters - classification
Filter - Klassifizierung
Filtre - klasifikácia

Max. povolená koncentrace
Max. allowed concentration
Max. Zulässigen Konzentration
Max.povolená koncentrácia

Použití l Use l Verwendung l Použitie

5911 P1

Pevné a kapalné částice I Solid and liquid particles
Festen und flüssigen Teilchen I Pevné a kvapalné častice

4x NPK-P

5925 P2

Pevné a kapalné částice I Solid and liquid particles
Festen und flüssigen Teilchen I Pevné a kvapalné častice

12x NPK-P

5935 P3

Pevné a kapalné částice I Solid and liquid particles
Festen und flüssigen Teilchen I Pevné a kvapalné častice

50x NPK-P

2125 P2

Pevné a kapalné částice I Solid and liquid particles
Festen und flüssigen Teilchen I Pevné a kvapalné častice

12x NPK-P

2128 P2+

Aktivní uhlí s ochranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům
pod NPK-P a ozónu – 10x NPK-P
Activated carbon addition to protection against organic and acid gases and vapors
under NPK-P and ozone – 10x NPK-P
Aktivkohle Zusätzlich zum Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe
nach NPK-P und Ozon – 10x NPK-P
Aktívne uhlie s ochranou navyše proti organickým a kyslým plynom a výparom
pod NPK-P a ozónu – 10xNPK-P

2135 P3

Pevné a kapalné částice I Solid and liquid particles
Festen und flüssigen Teilchen I Pevné a kvapalné častice

2138 P3 +

Aktivní uhlí s ochranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům
pod NPK-P a ozónu – 10x NPK-P
Activated carbon addition to protection against organic and acid gases and vapors
under NPK-P and ozone – 10x NPK-P
Aktivkohle Zusätzlich zum Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe
nach NPK-P und Ozon – 10x NPK-P
Aktívne uhlie s ochranou navyše proti organickým a kyslým plynom a výparom
pod NPK-P a ozónu – 10xNPK-P

pod NPK-P

PŘÍSLUŠENSTVÍ I ACCESSORIES I ZUBEHÖR I PRÍSLUŠENSTVO
501 – DRŽÁK PRO FILTRY I HOLDER FOR FILTERS I HALTER FÜR FILTER I DRŽIAK NA FILTRE: 5911, 5925, 5935
502 – ADAPTÉR PRO SÉRII 2000 I ADAPTER FOR 2000 SERIES I ADAPTER FÜR 2000 SERIE I ADAPTÉR PRE SÉRIU 2000
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TABULKA VELIKOSTÍ PRO PRACOVNÍ ODĚVY PRO MUŽE I ŽENY I TABLE SIZE FOR WORK CLOTHES FOR MEN AND WOMEN
DIE GRÖSSENTABELLE FÜR ARBEITSKLEIDUNG FÜR MÄNNER UND FRAUEN I TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRE PRACOVNÉ ODEVY PRE MUŽOV AJ ŽENY
Výška postavy l Body height
Körpergröße l Výška postavy
Velikosti l Sizes l Größen l Veľkosti

170 cm

182 cm

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

C

Obvod hrudníku l Chest size below
the armpits l Brustumfang l Obvod hrudníka

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

A

Obvod pasu l Waistline size
Taillenumfang l Obvod pasu

60

64

68

72

76

80

84

88

92

98

102

108

112

116

120

B

Obvod sedu l Size of hip
Größe der Hefte l Obvod sedu

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Na požádání možno i prodloužené délky na 194 cm. I On request it is possible and extended length of 194 cm. I Auf Anfrage ist es möglich
und gestreckte Länge von 194 cm. I Na požiadanie možné aj predĺžené dĺžky na 194 cm.
Velikost oděvu se měří přímo na těle, pro jednotlivé typy výrobků je volnost vymezena střihem. Pro horní část oděvu (bundy, blůzy, pláště,
kombinézy) je rozhodující obvod hrudníku, pro kalhoty obvod pasu a u žen pak obvod sedu – měří se cca 20 cm pod pasem. U atypických
postav doporučujeme uvést zvlášť velikost kalhot a zvlášť velikost blůzy, u žen pak doplnit obvod pasu. Oděvy na výšky jiné než uvedené
v tabulce šijeme po dohodě za příplatek.
The size of the garment is measured on the body, various types of products is defined shear flexibility. For the upper part of clothing (jackets, blouses,
coats, coveralls) is critical chest, waist trousers for women and for the district seat - measured about 20 cm below the waist. The atypical figures indicate
specifically recommended size pants and blouse size separately in women then add girth. Clothing heights other than those listed in the table, we also
sew the agreement for an additional charge.
Die Größe des Kleidungsstücks befindet sich auf der Stelle gemessen, verschiedene Arten von Produkten definiert Scher Flexibilität. Für den oberen Teil
der Kleidung (Jacken, Blusen, Mäntel, Anzüge) ist kritisch Brust-, Taillen-Hosen für Frauen und für die Kreisstadt - gemessen etwa 20 cm unterhalb der
Taille. Die Zahlen zeigen, atypische speziell empfohlene Größe Hose und Bluse Größe getrennt in Frauen fügen Sie dann Umfang. Bekleidung Höhen
anderen als den in der Tabelle aufgeführten, nähen wir auch die Vereinbarung für einen Aufpreis.
Veľkosť odevu sa meria priamo na tele, pre jednotlivé typy výrobkov je voľnosť vymedzená strihom. Pre hornú časť odevu (bundy, blúzky, plášte,
kombinézy) je rozhodujúci obvod hrudníka, pre nohavice obvod pása au žien potom obvod sedu - meria sa cca 20 cm pod pásom. Osoby s atypickou
postavou uvádzajú vždy osobitne veľkosť nohavíc a osobitne veľkosť blúzky, u žien potom aj obvod pásu. Odevy na výšky iné ako uvedené v tabuľke
šijeme po dohode za príplatok.
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VYSVĚTLIVKY I EXPLANATION I DIE ERKLÄRUNGEN I VYSVETLIVKY
Odolnost vůči průniku vlhkosti
Immunity in face of penetration dampness
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung Feuchtigkeit
Odolnosť voči prieniku vlhkosti
Odolnost působení větru
Immunity incidence wind
Widerstandsfähigkeit Einwirkung Windes
Odolnosť pôsobeniu vetra
Paropropustná úprava pro lepší komfort nošení
Breathable adjustment for better up-to-date facilities wear
Atmungsaktiv Regelung für besser Komfort Tragen
Paropriepustná úprava pre lepší komfort nosenia

PŘEHLED NOREM (TEXTILNÍ A KOŽENÉ ODĚVY)
EN 340
EN 343
EN 470-1
EN 348
EN 532
EN 14605
EN 1149-1
EN 13982-1

Ochranné oděvy – všeobecné požadavky
Ochranné oděvy – ochrana proti dešti
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Ochranné oděvy – stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým
částicím roztaveného kovu
Ochranné oděvy – ochrana proti teplu a ohni
Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím
Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti

LIST OF STANDARDS (TEXTILE AND LEATHER GARMENTS)
EN 340
EN 343
EN 470-1
EN 348
EN 532
EN 14605
EN 1149-1
EN 13982-1

Protective clothing – general requirements
Protective clothing – protection against rain
Protective clothing for welding and allied processes
Protective clothing – determining resistance of material to small particles of molten
metal in the form of spatter
Protective clothing – protection against heat and fire
Protective clothing against liquid chemicals
Protective clothing – electrostatic properties

ÜBERSICHT DER NORMEN (TEXTIL- UND LEDERKLEIDUNG)
EN 340
EN 343
EN 470-1
EN 348
EN 532
EN 14605
EN 1149-1
EN 13982-1

Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen
Schutzkleidung – Regenschutz
Schutzkleidung für die Verwendung beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
Schutzkleidung – Verhaltensbestimmung von Materialien unter Einwirkung von kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls
Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Feuer
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften

PREHĽAD NORIEM (TEXTILNÉ A KOŽENÉ ODEVY)
EN 340
EN 343
EN 470-1
EN 348
EN 532
EN 14605
EN 1149-1
EN 13982-1

Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
Ochranné odevy – ochrana proti dažďu
Ochranné odevy na použitie pri zváraní a príbuzných postupoch
Ochranné odevy – stanovenie odolnosti materiálu proti malým rozstreknutým časticiam roztaveného kovu
Ochranné odevy – ochrana proti teplu a ohňu
Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám
Ochranné odevy – elektrostatické vlastnosti
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
PROTECTIVE COVERALLS I SCHUTZANZÜGE I OCHRANNÉ KOMBINÉZY

5061 WORKGUARD 3000
Tyto kombinézy jsou navrhovány pro ochranu před nebezpečnými
látkami a kontaminacemi a to jak k ochraně před případnými
následky, tak k ochraně zaměstnance.
Materiál: 100% polypropylen, antistatická úprava.
Kombinéza poskytuje ochranu před znečištěním, prachovými
částečkami ve vzduchu, netoxickými postřiky a spreji, tekutými
chemickými prostředky, odolná roztržení.
Barva: bílá
These suits are designed for protection against hazardous substances
and contamination and in protecting against the consequences,
so protecting employees.
Material: 100% polypropylene, anti-static treatment.
Use is typical, depending on the severity of pollution and conditions
for protection against dust particles in the air and limited non-toxic
sprays and spray.
Colour: white
Diese Arbeitsoveralls sind für den Schutz vor gefährlichen Stoffen
und Kontaminierungen vorgesehen, sie bieten sowohl den Schutz
vor Unfallfolgen, als auch den Schutz des Mitarbeiters.
Material: 100% Polypropylen, antistatisch.
Typische Verwendungsweise, vom Grad der Verschmutzung und den
Bedingungen für den Schutz gegen Staubteile in der Luft und limitierte
untoxische Bespritzungen und Sprays abhängig.
Farbe: weiß
Tieto kombinézy sú navrhované na ochranu pred nebezpečnými látkami
a kontamináciou, a to ako na ochranu pred dôsledkami, tak na ochranu
zamestnancov.
Materiál: 100% polypropylén, antistatická úprava.
Použitie je typické, odvíja sa od závažnosti znečistenia a podmienok
na ochranu pred prachovými časticami vo vzduchu a limitovanými
netoxickými postrekmi a sprejmi, pred tekutými chemickými
prostriedkami, odolná roztrhnutiu.
Farba: biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M, L, XL, XXL
EN ISO 13982-1
2004

EN 14605
2005

Type 5

Type 4

krytí zipu s přelepením
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EN 1149-1
1995

svařované švy

BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY
OCHRANNÉ KOMBINÉZY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I PROTECTIVE COVERALLS (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
SCHUTZANZÜGE (WARE AUF BESTELLUNG) I OCHRANNÉ KOMBINÉZY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 4600
Polypropylenová ochranná kombinéza, prodyšná, kapuce
a rozkrok zesílené, vysoce odolná proti roztržení, elastické manžety
na rukávech i nohavicích, dvojitý zip.
Barva: bílá
Polypropylene coveralls, permeable, reinforced hood and crotch, highly
tear-resistant, elastic cuffs on sleeves and trouser legs, double zip.
Color: white
Schutzoverall aus Polypropylen, atmungsaktiv, verstärkte Kapuze
und Schritt, sehr reißfest, elastische Bündchen an den Ärmeln und
Hosenbeinen, Doppel-Reißverschluss.
Farbe: Weiß
Polypropylénová ochranná kombinéza, priedušná, kapucňa a rozkrok
zosilnené, vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastické manžety
na rukávoch i nohaviciach, dvojitý zips.
Farba: biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXXL
EN 1149-1 EN 13982-1

EN 14126
2003 EN 13034

EN 1073-2
2002
EN 369

NT 4500
Polypropylenová ochranná kombinéza s kapucí, elastické záda.
Barva: bílá
Polypropylene coveralls with hood, elastic back.
Colour: white
Polypropylen ASchutzoverall mit Kapuze, elastischer Rücken
Farbe: weiß
Polypropylénová ochranná kombinéza s kapucňou, elastický chrbát
Farba: biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXXL
cat. 1

NT 4510
Polypropylenová ochranná kombinéza s kapucí, elastické záda.
Barva: modrá
Polypropylene coveralls with hood, elastic back.
Colour: blue
Polypropylen Schutzoverall mit Kapuze, elastischer Rücken.
Farbe: blau
Polypropylénová ochranná kombinéza s kapucňou, elastický chrbát
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXXL
cat. 1
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I PROTECTIVE COVERALLS (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
SCHUTZANZÜGE (WARE AUF BESTELLUNG) I OCHRANNÉ KOMBINÉZY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)
4540 Jednorázový ochranný oděv typu 5/6
Kombinace pohodlí a funkčnosti
Jednorázový ochranný oděv 3M™ 4540 je vyroben z vysoce kvalitní
mikropórovité laminované tkaniny a poskytuje vynikající ochranu
při postříkání kapalnými chemikáliemi.
Vyznačuje se vysokou filtrační účinností proti jemnému
nebezpečnému prachu (včetně radioaktivních prachových částic).
Jedinečný prodyšný panel na zadní straně významně zlepšuje
cirkulaci vzduchu a tím snižuje účinky tepla. Obvodové švy uvnitř
kapuce a výztuhy zvyšují pevnost výrobku 3M 4540 a prodlužují
jeho trvanlivost.
– Vynikající ochrana proti nebezpečnému prachu (včetně
radioaktivních prachových částic) a postříkání kapalnými
chemikáliemi (Typ 5/6)
– Prodyšný zadní panel pro zlepšenou cirkulaci vzduchu
a snížení účinků tepla
– Pletené manžety pro zvýšení pohodlí
– Obousměrné zdrhovadlo s klopou pro zvýšení pohodlí a ochranu
před znečišťujícími látkami
– Pružná kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení
a volnost pohybu
– Antistatická (obě strany) úprava pro zvýšení ochrany v kriticky
důležitých oblastech

4540 Single protective clothing Type 5/6
Combining comfort and functionality

Barva I Color I Farbe I Farba: bílá I white I Weiß I biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXL
EN 13034

EN ISO 13982-1 EN 1149-1
1995
2004

Single protective clothing 3M™ 4540 is manufactured from high quality
laminated fabrics and provides excellent protection when splashes liquid
chemicals. Is characterized by a high filtration efficiency against fine
hazardous dust (including radioactive dust particles).
Unique breathable panel on the back of significantly improved air
circulation and thus reduces the effects of heat. Circumferential seams
inside the hood and reinforcements increase the strength of 3M 4540
and extend its shelf life.
– Excellent protection against hazardous dust (including radioactive
dust particles) and spraying liquid chemicals (Type 5/6)
– Breathable back panel for improved air circulation and reducing
the effects of heat
– Knitted cuffs for increased comfort
– Two-way zipper with flap for increased comfort and protection
against pollutants
– Flexible hood, waist and ankles for a comfortable secure fit
and freedom of movement
– Antistatic (both sides), arrangements to enhance the protection
of critically important areas

Type 5
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4540 Ein einziges Schutzkleidung Typ 5/6
Kombination von Komfort und Funktionalität

4540 Jednorázový ochranný odev typu 5/6
Kombinácia pohodlia a funkčnosti

Single Schutzkleidung 3M™ 4540 ist von hoher Qualität hergestellt
beschichtete Stoffe und bietet einen hervorragenden Schutz, wenn Spritzer
flüssige Chemikalien. Ist durch einen hohen Abscheidegrad gegen feinen
Staub-Ex (einschließlich radioaktiven Staubpartikel gekennzeichnet).
Unique atmungsaktiv auf der Rückseite deutlich verbesserte Luftzirkulation
und reduziert damit die Auswirkungen von Hitze. Rundnähten in der Haube
und Verstärkungen erhöhen die Festigkeit von 3M 4540 und die Verlängerung
der Haltbarkeit.
– Hervorragender Schutz vor Staub-Ex – (einschließlich radioaktiven
Staubpartikel) und Spritzen flüssige Chemikalien (Typ 5/6)
– Atmungsaktive Rückseite für verbesserte Luftzirkulation
und die Verringerung der Auswirkungen von Hitze
– Strickbündchen für erhöhten Komfort
– Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klappe für erhöhten Komfort und Schutz
vor Schadstoffen
- Flexible Kapuze, Hüfte und Knöchel für einen komfortablen und sicheren
Sitz der Freizügigkeit
– Antistatische (beide Seiten), die Regelungen verbessern den Schutz
der kritisch wichtigen Bereichen

Jednorázový ochranný odev 3M™ 4540 je vyrobený z vysoko kvalitnej
mikropórovité laminované tkaniny a poskytuje vynikajúcu ochranu
pri postriekaniu kvapalnými chemikáliami. Vyznačuje sa vysokou filtračnou
účinnosťou proti jemnému nebezpečnému prachu (vrátane rádioaktívnych
prachových častíc).
Jedinečný prodyšný panel na zadnej strane významne zlepšuje cirkuláciu
vzduchu a tým znižuje účinky tepla. Obvodové stehy vnútri kapucne
a výstuhy zvyšujú pevnosť výrobku 3M 4540 a predlžujú jeho trvanlivosť.
– Vynikajúca ochrana proti nebezpečnému prachu (vrátane rádioaktívnych
prachových častíc) a postriekaniu kvapalnými chemikáliami (Typ 5/6)
– Priedyšný zadný panel pre zlepšenú cirkuláciu vzduchu a zníženie
účinkov tepla
– Pletené manžety pre zvýšenie pohodlia
– Obojsmerné zips s klopou pre zvýšenie pohodlia a ochranu
pred znečisťujúcimi látkami
– Pružná kapucne, pas a členky pre pohodlné bezpečné nosenie
a voľnosť pohybu
- Antistatická (obe strany) úprava pre zvýšenie ochrany v kriticky
dôležitých oblastiach
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4560 Jednorázový ochranný oděv typu 4/5/6
Zvýšená ochrana a pevnost
Jednorázový ochranný oděv 3M™ 4560 vyrobený z vysoce kvalitní
mikropórovité laminované tkaniny se švy zakrytými páskami
tavenými za tepla, pro zvýšení ochrany proti velmi jemným částicím
a postříkání nebezpečnými kapalnými chemikáliemi (Typ 4).
Splňuje také výkonové požadavky a testy podle evropské normy
EN 14126 pro biologickou ochranu a může být použit při kontaktu
s krví, kontaminovanými kapalinami a infekčními látkami
(„mokré bakterie“).
– Páskou zakryté švy po celém obleku pro těsnější ochranu
a zvýšenou trvanlivost
– Vhodné pro biologickou ochranu (EN 4126)
– Pletené manžety pro zvýšení pohodlí uživatele
– Obousměrné zdrhovadlo s klopou pro zvýšení pohodlí a ochranu
před znečišťujícími látkami
– Pružná kapuce, pas a kotníky pro pohodlné bezpečné nošení
a volnost pohybu
– Antistatická (obě strany) úprava pro zvýšení ochrany v kriticky
důležitých oblastech

4560 A single type of protective clothing 4/5/6
Increased protection and strength

Barva I Color I Farbe I Farba: bílá I white I Weiß I biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXL
EN 13034

EN ISO 13982-1 EN 1149-1
1995
2004

Single protective clothing 3M™ 4560, made from high quality
laminated fabric seam is covered with molten hot bands, to increase
protection against very fine particles and liquid splashes hazardous
chemicals (Type 4).
Meets the performance requirements and tests according to European
standard EN 14126 for the biological control and can be used in contact
with blood contaminated fluids and infectious agents ( „wet bacteria”).
– Tape covered seams throughout the suit for tighter protection
and increased durability
– Suitable for Biological Protection (EN 4126)
– Knitted cuffs for increased wearer comfort
– Two-way zipper with flap for increased comfort and protection
against pollutants
– Flexible hood, waist and ankles for a comfortable secure fit
and freedom of movement
– Antistatic (both sides), arrangements to enhance the protection
of critically important areas

Type 5

4560 Ein einziges Schutzkleidung Typ 4/5/6
Mehr Schutz und Stärke

4560 Jednorázový ochranný odev typ 4/5/6
Zvýšená ochrana a pevnosť

Single Schutzkleidung 3M™ 4560, aus hochwertigem Hartgewebe
Naht ist mit geschmolzenem heißen Bands bedeckt sind, zum Schutz vor
sehr feinen Partikeln und Spritzwasser gefährlichen Chemikalien
zu erhöhen (Typ 4).
Erfüllt die Anforderungen und Prüfungen nach der europäischen
Norm EN 14126 für die biologische Kontrolle und können in Kontakt
mit Blut verwendet werden kontaminierte Flüssigkeiten und
Krankheitserregern ( „wet Bakterien”).
– Tape abgedeckt Nähte in der Farbe für eine strengere Schutz
und erhöhte Lebensdauer
– Geeignet für Biologischer Schutz (EN 4126)
– Strickbündchen für erhöhten Tragekomfort
– Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klappe für erhöhten Komfort
und Schutz vor Schadstoffen
– Flexible Kapuze, Hüfte und Knöchel für einen komfortablen
und sicheren Sitz der Freizügigkeit
– Antistatische (beide Seiten), die Regelungen verbessern den Schutz
der kritisch wichtigen Bereichen

Jednorázový ochranný odev 3M™ 4560 vyrobený z vysoko kvalitnej
mikropórovité laminované tkaniny sa švy zakrytými páskami taveným
za tepla, pre zvýšenie ochrany voči veľmi jemným časticiam a postriekaniu
nebezpečnými kvapalnými chemikáliami (Typ 4).
Spĺňa tiež výkonové požiadavky a skúšky podľa európskej normy EN 14126
pre biologickú ochranu a môže byť použitý pri kontakte s krvou,
kontaminovanými kvapalinami a infekčnými látkami ( „mokré baktérie”).
– Páskou zakryté švy po celom obleku pre užšie ochranu a zvýšenú
trvanlivosť
– Vhodné pre biologickú ochranu (EN 4126)
– Pletené manžety pre zvýšenie pohodlia užívateľa
– Obojsmerné zips s klopou pre zvýšenie pohodlia a ochranu pred
znečisťujúcimi látkami
– Pružná kapucne, pas a členky pre pohodlné bezpečné nosenie
a voľnosť pohybu
– Antistatická (obe strany) úprava pre zvýšenie ochrany v kriticky
dôležitých oblastiach
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NEPROMOKAVÉ ODĚVY
RAINWEAR I REGENBEKLEIDUNG I NEPREMOKAVÉ ODEVY

5065 Nepromokavý oděv RAINCOLD
Nepromokavý oblek ze 100% polyesteru, potažený polyuretanem.
Mimořádně pohodlný, měkký a prodyšný pro větší komfort nošení.
Provedení: kalhoty do pasu, blůza s kapucí.
Barvy: žlutá, zelená
Suit of waterproof 100% polyester stretch PU-coated.
Extremely comfortable, soft and partially permeable for comfort wear.
Design: trousers to the waist, shirt with hood.
Colours: yellow, green
Wasserdichter Anzug aus 100% Polyester mit PU gestrichen.
Äußerst komfortabel, weich, um einen größeren Tragekomfort
zu bieten – teilweise atmungsaktiv.
Ausführung: Taillenhose, Hemd mit Kapuze.
Farben: gelb, grün
Nepremokavý oblek zo 100% polyesteru, potiahnutý polyuretánom.
Mimoriadne pohodlný, mäkký a čiastočne priedušný pre väčší komfort
nosenia.
Vyhotovenie: nohavice do pásu, blúza s kapucňou.
Farby: žltá, zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
EN 343
třída 3:1

EN 340

5062 Jednorázová pláštěnka I Disposable mackintosh
Einweg-Regenmantel I Jednorazová pláštenka
Jednorázová pláštěnka z PE, tloušťka 0,02 mm
Barvy: čirá, červená, modrá, žlutá
Disposable PE raincoat, thickness 0.02 mm
Colors: clear, red, blue, yellow
PE Einweg Regenmantel, Dicke 0,02 mm
Farben: klar, rot, blau, gelb
Jednorazová pláštenka z PE, hrúbka 0,02 mm
Farby: číra, červená, modrá, žltá
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI

cat. 1
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BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY
NEPROMOKAVÉ ODĚVY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I RAINWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
REGENBEKLEIDUNG (WARE AUF BESTELLUNG) I NEPREMOKAVÉ ODEVY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)
RN NEW NIAGARA COMLETO
Nylonový oblek (bunda a kalhoty) potažený PVC.
Bunda: pevná skrytá kapuce, na zádech a v podpaží odvětrání,
zapínání na zip, dvě kapsy s klopou odolné proti dešti, v kapuci
a v pase tkaničky na stažení.
Kalhoty: gumička v pase, dvě boční kapsy, konce nohavic možné
stáhnout gumičkou.
Barvy: zelená, žlutá, modrá
Rainsuit (jacket and trousers) in nylon coated with PVC.
Jacket: fixed concealed hood, back and underarm ventilation, closing
with zipper, two pockets with rainproof flap, cord in the hood
and at bottom.
Trousers: elastic band at waist, two unseparated side pockets, bottom
with buttons.
Colours: green, yellow, blue
Nylon-Anzug (Jacke und Hose), PVC beschichtet.
Jacke: feste, verborgene Kapuze, Belüftung im Rücken- und
Unterarmbereich, RV, zwei Brusttaschen mit Klappe regendicht, Kordelzug in Kapuze und Taille zum zusammenschnüren.
Hose: elastischer Bund, zwei Seitentaschen, die Hosenbeinenden können
mit Gummiband zusammengefasst werden.
Farben: grün, gelb, blau
Nylonový oblek (bunda a nohavice) potiahnutý PVC.
Bunda: pevná skrytá kapucňa, na chrbte a v podpazuší odvetrávanie,
zapínanie na zips, dve vrecká s príklopkou odolné proti dažďu, v kapucni
a v páse šnúrky na stiahnutie.
Nohavice: gumička v páse, dve bočné vrecká, konce nohavíc možno
stiahnuť gumičkou.
Farby: zelená, žltá, modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL

EN 340

RN NEW NIAGARA CAPPOTTO
Nylonová pláštěnka potažená PVC, pevná skrytá kapuce
se šňůrkou, na zádech a v podpaží odvětrání, zapínání na druky,
dvě kapsy s klopou odolné proti dešti.
Barvy: zelená, modrá
Raincoat in nylon coated with PVC inside, fixed concealed hood with
cord, back and underarm ventilation, closing with press buttons, two
pockets with rainproof flap.
Colours: green, blue
Nylon-Regenmantel, PVC beschichtet, fixe versteckte Kapuze
mit Kordelzug, Belüftung im Rücken- und Unterarmbereich,
Druckknopfverschluss, zwei regenbeständige Klappentaschen.
Farben: grün, blau
Nylonová pláštenka potiahnutá PVC, pevná skrytá kapucňa so šnúrkou,
na chrbte a v podpazuší odvetrávanie, zapínanie na cvoky, dve vrecká
s príklopkou odolné proti dažďu.
Farby: zelená, modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXXL

EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
NEPROMOKAVÉ ODĚVY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I RAINWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
REGENBEKLEIDUNG (WARE AUF BESTELLUNG) I NEPREMOKAVÉ ODEVY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

CF AXEL
Vyrobený ze dvou vrstev Gorotex® látky, reflexní 3M prvky,
6 širokých předních kapes, 2 vnitřní kapsy z toho jedna na zip,
nastavitelná a odepínací kapuce, nastavitelné manžety.
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE – 210 gr/m2
Podšívka: 100% polyester. Barva: tm. modrá
Entirely made of 2 layer Goretex® fabric – 3M reflective inserts – thermo
welded with Goretex® tape – 6 wide front pockets – 2 internal pockets,
one of them with zip – adjustable and detachable hood – adjustable
cuffs - coulisse for adjustable waist – interactive zip.
Material: 100% pes + membrane 100% PTFE – 210 g/sqm
Lining: 100% pes. Colour: navy
Komplett aus zwei Schichten Goretex® Textil gefertigt – 3M Reflex
Einsätze – mit Goretex® Band gestrichenen Nähten – 6 breite Vordertaschen – 2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss – verstellbare
und abnehmbare Kapuze – verstellbare Manschette – justierbare Weite
in der Taille.
Mischung: 100% pes + Membrane 100% PTFE – 210 g/Qm
Futter: 100% pes. Farbe: navy
Vyrobené z dvoch vrstiev Gorotex® látky, reflexné 3M prvky, 6 širokých
predných vreciek, 2 vnútorné vrecká z toho jedna na zips, nastaviteľná
a odopínateľná kapucňa, nastaviteľné manžety.
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE - 210 gr/m2
Podšívka: 100% polyester. Farba: tm. modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340

3:3

CF HAZEN
Vyrobené ze tří vrstev Gorotex® látky, reflexní 3M prvky,
1 zadní kapsa s klopou, 1 boční kapsa, dolní část nohavic na zip.
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE – 270 gr/m2
+ 100% polyester
Barva: tm. modrá
Entirely made of 3 layer Goretex® textile – thermo welded with Goretex®
tape – 2 side splits with flap and zip to reach easily the front trousers
pockets – 1 back pocket with flap – 1 side big pocket – leg zip openings.
Material: 100% pes + membrane 100% PTFE +100% pa – 270 g/sqm
Colour: navy
Komplett aus drei Schichten Goretex® Textil gefertigt- mit Goretex®
Band gestrichenen Nähten – 2 Seitenschlitze mit Patte und Reißverschluss – 1 Hintertasche mit Patte – 1 Seitentasche – unterster Teil mit
Reißverschluss.
Mischung: 100% pes + Membrane 100% PTFE +100% pa – 270 g/Qm
Farbe: navy
Vyrobené z troch vrstiev Gorotex® látky, reflexné 3M prvky, 1 zadné
vrecko s chlopňou, 1 bočné vrecko, dolná časť nohavíc na zips.
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE – 270 gr/m2
+ 100% polyester
Farba: tm. modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340
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3:3

BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY
KOŽENÉ ODĚVY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I LEATHER CLOTHING (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
LEDERBEKLEIDUNG (WARE AUF BESTELLUNG) I KOŽENÉ ODEVY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

NT 2100 Kožená zástěra
Zástěra z hovězí štípenky, nastavitelné popruhy i přezky.
Rozměr: 80 x 100 cm
Split cow leather, adjustable straps and buckles.
Size: 80 x 100 cm
Schürze Rindspalt, verstellbare Riemen und Schnallen.
Größe: 80 x 100 cm
Zástera z hovädzej štiepenky, nastaviteľné popruhy aj pracky.
Rozmer: 80 x 100 cm
cat. 1

NT 2419
Kožený rukávník
Arm protector
Leder muff
Kožený rukávnik
cat. 1

NT 2417
Kožené kamaše
Leather gaiter
Leder gamasche
Kožené gamaše
cat. 1
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
ODĚVY PRO SVÁŘEČE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I CLOTHING FOR WELDERS (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
BEKLEIDUNG FÜR SCHWEISSER (WARE AUF BESTELLUNG) I ODEVY PRE ZVÁRAČOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

RN 436354 IGNIFUGO 1
Bunda ze 100% bavlněné tkaniny s impregnací zpomalující hoření,
košilový límec z dvojité látky, zapínání na zip a druky, dvě náprsní
kapsy s klopou a zapínáním na suchý zip, elastické manžety.
Barva: zelená
Jacket in 100% flame-retardant cotton fabric, shirt collar in double fabric,
closing with press buttons with flap, two patch pockets on chest with
flap and velcro, elasticated cuffs.
Colour: green
Jacke aus 100% Flammchutz Baumwolle, Hemdkragen aus doppeltem
Stoff, Reißverschluss- und Druckknopfverschluss, zwei Brustklapptaschen
mit Klettverschluss, elastische Bündchen.
Farbe: Grün
Bunda zo 100% bavlnenej tkaniny s impregnáciou spomaľujúcou
horenie, košeľový golier z dvojitej látky, zapínanie na zips a cvoky,
dve náprsné vrecká s príklopkou a zapínaním na suchý zips, elastické
manžety.
Farba: zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 46–62
EN 531
A B1 C1 E1

EN 470

RN 436352 IGNIFUGO 2
Pracovní kalhoty ze 100% bavlněné tkaniny s impregnací
zpomalující hoření, dvě přední kapsy, jedna našitá kapsa na pravé
straně na suchý zip, zapínání na knoflíky, pas s poutky na pásek.
Barva: zelená
Work trousers in 100% flame-retardant cotton fabric, two outside pockets
with side-opening, one patch pocket on the right with Velcro, opening
and closing with buttons, belt with loops.
Colour: green
Arbeitshose aus 100% Flammchutz Baumwolle, zwei Vordertaschen,
rechts eine aufgesetzte Tasche mit Klettverschluss, Knopfverschluss, Bund
mit Gürtelschlaufen.
Farbe: Grün
Pracovné nohavice zo 100% bavlnenej tkaniny s impregnáciou
spomaľujúcou horenie, dve predné vrecká, jedno našité vrecko na pravej
strane na suchý zips, zapínanie na gombíky, pás s pútkami na opasok.
Farba: zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 46–62
EN 531
A B1 C1 E1

114

EN 470

BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY

RN 436350 IGNIFUGO 3
R
P
Pracovní
kombinéza ze 100% bavlněné tkaniny s impregnací
zzpomalující hoření, košilový límec z dvojité látky, dvě náprsní kapsy
a dvě kapsy v pase s klopou na suchý zip, jedna zadní kapsa,
e
elastické manžety, zapínání na zip.
B
Barva: zelená
Working overalls in 100% flame-retardant cotton fabric, shirt collar
W
in double fabric, elasticated at the back of the waist, two patch pockets
o
on chest and two pockets at the waist with flap and Velcro, one patch
pocket on the right with Velcro, elasticated cuffs, closing with zipper.
p
C
Colour: green
Overall aus 100% Flammchutz Baumwolle, Hemdkragen aus doppeltem
Stoff, zwei Brusttaschen und zwei Taschen an der Taille mit Klettverschluss,
eine Gesäßtasche, elastische Bündchen, Zippverschluß.
Farbe: Grün
Pracovná kombinéza zo 100% bavlnenej tkaniny s impregnáciou
spomaľujúcou horenie, košeľový golier z dvojitej látky, dve náprsné vrecká
a dve vrecká v páse s príklopkou na suchý zips, jedno zadné vrecko,
elastické manžety, zapínanie na zips.
Farba: zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 46–62
EN 531
A B1 C1 E1

EN 470

115

PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
KEPROVÉ PRACOVNÍ ODĚVY STŘEDNĚ MODRÉ UNIVERZÁLNÍ I TWILL WORKWEAR MEDIUM BLUE UNIVERSAL
BERUFSBEKLEIDUNG AUS KÖPERSTOFF, MITTELBLAU, UNIVERSAL I KEPROVÉ PRACOVNÉ ODEVY STREDNE MODRÉ UNIVERZÁLNE

SARA
Bunda s našitými kapsami, gramáž 270 g/m2
Materiál: 100% bavlna
Barva: středně modrá
Working jacket with sewn pockets, cotton 270 g/m2
Material: denim 100 %
Colour: blue
Jacke mit aufgenähten Taschen, Gewicht 270 g/m2
Farbe: blau
Bunda s našitými vreckami, gramáž 270 g/m2
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 42–64
EN 340

SAM
Kalhoty do pasu, gramáž 270 g/m2
Materiál: 100% bavlna
Barva: středně modrá
Working trousers to the waist, cotton 270 g/m2
Material: denim 100 %
Colour: blue
Taillenhose, Gewicht 270 g/m2
Farbe: blau
Nohavice do pásu, gramáž 270 g/m2
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 42–64
EN 340
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BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY

PAUL
Kalhoty s laclem, gramáž 270 g/m2
Materiál: 100% bavlna
Barva: středně modrá
Working bib pants, cotton 270 g/m2
Material: denim 100 %
Colour: blue
Latzhose, Gewicht 270 g/m2
Farbe: blau
Nohavice s náprsenkou, gramáž 270 g/m2
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 42–64
EN 340

OSKAR
Pohodlné pracovní kalhoty sportovního střihu,
pružný pas, 5 kapes, odepínatelná spodní část kalhot,
Materiál: 100% bavlna
Barva: středně modrá
Comfortable working sports trousers, elastic waist, 5 pockets,
detachable trouser bottoms
Colour: blue
Bequeme Arbeitshose, sportlicher Schnitt, elastischer Bund,
5 Taschen, abnehmbares Hosenunterteil
Farbe: blau
Pohodlné pracovné nohavice športového strihu, pružný pás,
5 vreciek, odopínateľná spodná časť nohavíc
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 42–64
EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING

PROFI BLUE LUX
Kombinéza s ozdobným prošíváním, náplety, krytý zip,
pásek a stahování kolem kotníků na suchý zip
Materiál: 100% bavlna
Barva: středně modrá
Stitched working overall, hidden zip, waist and ankle with Velcro.
Colour: blue
Overall mit Ziernähten, Strickbündchen, verdeckter Reißverschluss, Taillenbund und Knöchelbund mit Klettverschluss,
Farbe: blau
Kombinéza s ozdobným prešívaním, náplety, krytý zips, opasok
a sťahovanie okolo členkov na suchý zips
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ

CUSTOM SEWING

Výrobou zakázkových pracovních oděvů reagujeme
na individuální přání zákazníků.
Mezi nabízené materiály patří především 100% bavlna
a směsové materiály bavlna/polyester.

We respond to the individual wishes of our clients
by producing custom made clothes.
Materials available include 100% cotton and mixed
cotton/polyester.

Oděvy zhotovujeme podle přání:
– ve firemních barvách
– v požadované gramáži, materiálu a střihu
– opatřené firemním logem
– na základě předloženého modelu nebo nákresu
– obvykle od 20 ks

We can produce clothing at your request:
– in company colours
– in the required weight, material and pattern
– with the company logo
– on the basis of a submitted model or drawing
– usually from a minimum of 20 items

Firemní logo zhotovujeme podle Vaší předlohy s využitím
moderních technologií FLOCK (zažehlovací vločkové obtisky
s vysokou životností a stálobarevností – certifikováno ITC
Zlín SZ č. 224). Na přání nabízíme i barevný potisk – sítotisk
nebo nažehlování plnobarevného potisku.

We can produce your company logo according to your
design using modern FLOCK technology (iron-on imprinting
with a long service life and colour stability – certified by
ITC Zlín SZ No. 224). Colour imprinting on request – screen
printing or iron-on full-colour imprinting.

BENUTZERDEFINIERTEN NÄHEN

ZÁKAZKOVÉ ŠITIE

Durch die Produktion von Arbeitsbekleidung versuchen wir
die individuellen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Unter
die angebotenen Materialien gehören vor allem die 100%
Baumwolle und Mischmaterialien aus Baumwolle/Polyester.

Výrobou zákazkových pracovných odevov reagujeme
na individuálne želania zákazníkov.
Medzi ponúkané materiály patrí predovšetkým 100 % bavlna
a zmesové materiály bavlna/polyester.

Bekleidung auf Wunsch:
– in Firmenfarben
– in gewünschtem Gewicht, Material und Schnitt
– mit Firmenlogo versehen
– nach einem übergebenen Modell oder einer Zeichnung
hergestellt
– gewöhnlich ab 20 Stk.

Odevy zhotovujeme na želanie:
– vo firemných farbách
– v požadovanej gramáži, materiáli a strihu
– opatrené firemným logom
– na základe predloženého modelu alebo nákresu
– obvykle od 20 ks

Das Firmenlogo wird nach Ihrer Vorgabe und mit der modernen Technologie FLOCK (Flocken-Abziehbilder zum Verbügeln
mit hoher Haltbarkeit und Farbbeständigkeit – zertifiziert
ITC Zlín SZ Nr. 224) hergestellt. Auf Wunsch bieten wir auch
Farbdruck – Siebdruck oder das Einbügeln von vollfarbigem
Druck an.

Firemné logo zhotovujeme podľa vašej predlohy s využitím
moderných technológií FLOCK (nažehľovacie vločkové
potlače s vysokou životnosťou a stálofarebnosťou – certifikované ITC Zlín SZ č. 224). Na želanie ponúkame i farebnú
potlač – sieťotlač alebo nažehľovanie plnofarebnej potlače.

BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY
KEPROVÉ PRACOVNÍ ODĚVY BAREVNÉ DÁMSKÉ I COLORED TWILL WORKWEAR LADIES
KÖPERARBEITSBEKLEIDUNG FARBIG, DAMENAUSFÜHRUNG I KEPROVÉ PRACOVNÉ ODEVY FAREBNÉ DÁMSKÉ

color

SARA SUPER LADIES
Komfortní bunda se zapínáním na krytý zip,
odepínatelnými rukávy a s klasickým límcem se zapínáním
ke krku, detaily na str. 120–121
Barvy: modrá, červená, zelená, béžová, šedá,
Comfortable jacket with hidden zip, removable sleeves,
details on page 120–121
Colours: blue, red, green, beige, grey
Komfortable Jacke mit verdecktem Reißverschluss und
abnehmbaren Ärmeln, klassischer Kragen mit Halsverschluss,
Details über seite 120–121
Farben: blau, rot, grün, beige, grau
Komfortná bunda so zapínaním na krytý zips, odopínateľnými
rukávmi a s klasickým golierom so zapínaním ku krku,
detaily na str. 120–121
Farby: modrá, červená, zelená, béžová, šedá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:
viz tabulka str. 104 I table page 104 I Tabelle Seite 104
viz tabulka str. 104
EN 340

PAUL SUPER LADIES
Kvalitní kalhoty s náprsenkou, gumou v zádech
a zapínáním na obou bocích, šité na výšku 170 cm,
detaily na str. 120–121,
Barvy: modrá, červená, zelená, béžová, šedá
Comfortable working bib pants, details on page 120–121,
Colours: blue, red, green, beige, grey
Latzhose, gute Qualität, Seitenverschluss, Details über
seite 120–121,
Farben: blau, rot, grün, beige, grau
Kvalitné nohavice s náprsenkou, so zapínaním na boku,
detaily na str. 120–121,
Farby: modrá, červená, zelená, béžová, šedá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:
viz tabulka str. 104 I table page 104 I Tabelle Seite 104
viz tabulka str. 104
EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
KEPROVÉ PRACOVNÍ ODĚVY BAREVNÉ PRO MUŽE I ŽENY I COLORED TWILL WORKWEAR FOR MEN AND WOMEN
KÖPERARBEITSBEKLEIDUNG, FARBIG FÜR MÄNNER UND FRAUEN I KEPROVÉ PRACOVNÉ ODEVY FAREBNÉ PRE MUŽOV AJ ŽENY

SARA SUPER
Komfortní bunda se zapínáním na krytý zip, odepínatelnými rukávy
a se zapínáním límce ke krku (stojáček) nebo s klasickým límcem.
Barvy: modrá s černými prvky, červená s černými prvky, zelená
s černými prvky, béžová s černými prvky, šedá s černými prvky,
modro-černá s reflexními prvky
Comfortable jacket with hidden zip, removable sleeves, collar to neck
or classic collar. Colours: blue with black details, red with black details,
green with black details, beige with black details, grey with black details,
blue-black with reflective details
Komfortable Jacke mit verdecktem Reißverschluss und abnehmbaren
Ärmeln, Halsverschluss (Stehkragen) oder klassischer Kragen.
Farben: blau mit schwarzen Element, rot mit schwarzen Element,
grün mit schwarzen Element, beige mit schwarzen Element, grau
mit schwarzen Element, blau-schwarz with reflektorisch Elementen
Komfortná bunda so zapínaním na krytý zips, odopínateľnými
rukávmi a so zapínaním goliera ku krku (stojačik) alebo s klasickým
golierom. Farby: modrá s čiernými prvkami, červená s čiernými
prvkami, zelená s čiernými prvkami, béžová s čiernými prvkami,
šedá s čiernými prvkami, modro-čierne s reflexními prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

SAM SUPER
Kvalitní kalhoty do pasu se zapínáním na krytý zip a tkanici.
Barvy: modrá s černými prvky, červená s černými prvky,
zelená s černými prvky, béžová s černými prvky,
šedá s černými prvky, modro-černá s reflexními prvky
Working trousers to the waist, hidden zip. Colours: blue with black details,
red with black details, green with black details, beige with black details,
grey with black details, blue-black with reflective details
Taillenhose mit verdecktem Reißverschluss und Taillenbund, starke
Qualität. Farben: blau mit schwarzen Element, rot mit schwarzen Element,
grün mit schwarzen Element, beige mit schwarzen Element, grau
mit schwarzen Element, blau-schwarz with reflektorisch Elementen
Kvalitné nohavice do pása so zapínaním na krytý zips a šnúrku.
Farby: modrá s čiernými prvkami, červená s čiernými prvkami,
zelená s čiernými prvkami, béžová s čiernými prvkami, šedá
s čiernými prvkami, modro-čierne s reflexními prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

PAUL SUPER
Kvalitní kalhoty s náprsenkou, gumou v zádech a pro lepší
komfort při oblékání se zapínáním na obou bocích.
Barvy: modrá s černými prvky, červená s černými prvky,
zelená s černými prvky, béžová s černými prvky,
šedá s černými prvky, modro-černá s reflexními prvky
Working dungarees. Colours: blue with black details, red with black
details, green with black details, beige with black details, grey with black
details, blue-black with reflective details
Latzhose, starke Qualität. Farben: blau mit schwarzen Element,
rot mit schwarzen Element, grün mit schwarzen Element,
beige mit schwarzen Element, grau mit schwarzen Element,
blau-schwarz with reflektorisch Elementen
Kvalitné nohavice s náprsenkou. Farby: modrá s čiernými prvkami,
červená s čiernými prvkami, zelená s čiernými prvkami,
béžová s čiernými prvkami, šedá s čiernými prvkami,
modro-čierne s reflexními prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF WALL
Pracovní bunda s mnoha kapsami (kapsa na tužku, velké náprsní
kapsy, dvě vnitřní kapsy), poutko na headset, nastavitelný pas
a zápěstí.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
Cordura® elbow patch – telephone pocket with E-CARE – 3M reflex
inserts – wide breast and bottom pockets – pen pocket – loop for
headset – 2 internal pockets – arm ergonomic design – adjustable
waist and wrist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/smq
Colours: khaki, grey, navy, mud – Soft Stone Wash, antracite, black
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE und
Kabellasche für Freisprecheinrichtung - 3M Reflex Einsätze – strapazierfähiger Ellbogenflecken aus Cordura® – breite Brust und Untertaschen
– Bleistifttasche – zwei innenliegenden Taschen – ergonomische Gestaltung für die Ärmel – justierbarer Ärmelbündchen – Bundweite justierbar
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, schlamm – Soft Stone Wash, anthrazid, schwarz
Pracovná bunda s mnohými vreckami (vrecko na ceruzku, veľké
náprsné vrecká, dve vnútorné vrecká), pútko na headset, nastaviteľný
pas a zápästie.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF STONE
Pracovní bunda s mnoha kapsami (kapsa na tužku, velké náprsní
kapsy, dvě vnitřní kapsy), poutko na headset, nastavitelný pas
a zápěstí.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová
Telephone pocket with E-CARE – loop for headset – wide breast
and bottom pockets – pen pocket – wide internal pockets – arm
ergonomic design – adjustable waist and wrist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/mq
Colours: khaki, grey, navy, anthracite, mud – Soft Stone Wash
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE und
Kabellasche für Freisprecheinrichtung – breite Brust und Untertaschen
– Bleistifttasche – breite innenliegende, Tasche – ergonomische Gestaltung für die Ärmel – justierbarer Ärmelbündchen – Bundweite justierbar.
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, schlamm – Soft Stone Wash, anthrazid
Pracovná bunda s mnohými vreckami (vrecko na ceruzku, veľké
náprsné vrecká, dve vnútorné vrecká), pútko na headset, nastaviteľný
pas a zápästie.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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CF DRILL
Kalthoty do pasu rovného střihu, široké přední kapsy, kapsa
na tužku, poutko na kladívko, kapsa na mobil.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245 gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
Telephone pocket with E-CARE – loop for headset – wide breast and
bottompockets – pen pocket – wide internal pockets – arm ergonomic
design – adjustable waist and wrist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/mq
Colours: khaki, grey,navy, mud – Soft Stone Wash, anthracite, black
Ergonomische Gestaltung an den Knien für eine bessere Bewegungsfreiheit – verstärkter Schritt (WALKLANDER) – breite Vordertaschen – Münzetasche – 2 Hintertaschen davon eine mit Patte – rechte Seitentasche
– Stiftfach – justierbarer Bund.
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, schlamm – Soft Stone Wash, anthrazid
Kalthoty do pasu rovného střihu, široké predné vrecká, vrecko
na ceruzku, pútko na kladivko, vrecko na mobil.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245 gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF CARPENTER
Kalhoty rovného střihu, široké přední kapsy, kapsa na mince,
kapsa na pravítko, poutko na kladívko, vzadu dvě kapsy ztoho
jedna s klopou, nastavitelný pas.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
Knee and leg ergonomic design – wide front pockets – coin
pocket – 2 back pockets, one of them with flap – side pocket – rule
pocket – hammer loop – pen pocket – adjustable waist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/mq
Colours: khaki, grey, navy, mud – Soft Stone Wash, anthracite, black
Einfügung der Kniepolsterung – ergonomische Gestaltung
an den Knien sorgt für eine bessere Bewegungsfreiheit – 4 Vordertaschen
– Seitentasche – Zollstocktasche – 2 Hintertaschen davon eine
mit Patte – Hammerschlaufe
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, schlamm – Soft Stone Wash, anthrazid, schwarz
Nohavice rovného strihu, široké predné vrecká, vrecko na mince,
vrecko na pravítko, pútko na kladivko, vzadu dve vrecká z čoho jedna
s chlopňou, nastaviteľný pas.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hneda, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
CF STEEL
Pracovní kalhoty s náprsenkou, široké přední kapsy, kapsa
na mince, kapsa na pravítko, poutko na kladívko, vzadu dvě kapsy
z toho jedna s klopou, náprsní kapsa na zip, nastavitelné šle
s rychloupínacím systémem, pružný pas.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245 gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, antracitová
Telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves insulating
fabric – knee and leg ergonomic design for unrestricted movement
– breast zipped pocket – pen pocket – wide front pockets – coin
pocket – side pocket for tools – 2 back pockets, one of them with
flap – hammer loop – rule pocket – adjustable braces with quick release
system – elasticated waist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/mq
Colours: khaki, grey, navy, anthracite
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE – ergonomische Gestaltung an den Knien für eine bessere Bewegungsfreiheit
– Brusttasche mit PU beschichtetem Reißverschluss – Handytasche –
Stiftfach – breite Vordertaschen – Münzetasche – rechte Seitentasche
mit Werkzeugesfach – 2 Hintertaschen eine davon mit Patte – elastische
Träger mit Schnellverschlußsystem – justierbarer Bund – Zollstocktasche
– Hammerschlaufe
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, anthrazid
Pracovné nohavice s náprsenkou, široké predné vrecká, vrecko na mince,
vrecko na pravítko, pútko na kladivko, vzadu dve vrecká z toho jedna
s chlopňou, náprsné vrecko na zips, nastaviteľné traky s rýchloupínacím
systémom, pružný pás.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF HANGAR
Pracovní kombinéza s mnoha kapsami (široké přední kapsy, kapsa
na mince, kapsa na pravítko, poutko na kladívko, vzadu dvě kapsy
z toho jedna s klopou, náprsní kapsa na telefon), pružný
a nastavitelný pas, nastavitelné zápěstí.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245 gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, antracitová
Telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves insulating
fabric – 3M reflex inserts – arm and leg ergonomic design for
unrestricted movements – elasticated waist and adjustable belt – elbow
and knee patches – wide front and breast pockets – 2 side pockets,
one of them with flap – side pocket for tools – rule pocket – hammer
loop – pen pocket – adjustable wrist.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/mq
Colours: khaki, grey, navy, anthracite
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE – 3M
Reflex Einsätze – maximal ergonomische Gestaltungan den Knien und
an den Armen für eine optimale Bewegungsfreiheit – Ellbogen und
Kniensflicken – breite Brust und Vordertaschen – 2 Hintertasche, davon
eine mit Patte – Seitentasche mit Werkzeugfach – justierbarer Bund bei
Ärmel – Zollstocktesche – Hammerschlaufe – Stiftfach.
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, grau, navy, anthrazid
Pracovná kombinéza s mnohými vreckami (široké predné vrecká, vrecko
na mince, vrecko na pravítko, pútko na kladivko, vzadu dve vrecká z toho
jedna s chlopňou, náprsné vrecko na telefón), pružný a nastaviteľný pas,
nastaviteľné zápästie.
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64

124

EN 340

BERUFSBEKLEIDUNG I PRACOVNÉ ODEVY

CF EXPERT
Pracovní vesta s mnoha kapsami (dvě náprsní kapsy, dvě široké
přední kapsy – z toho jedna na zip, kapsa na průkazku, jedna zadní
kapsa).
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Barvy: khaki, tm. modrá, antracitová, sv. hnědá, černá
2 breast pockets – 2 wide front pockets, one of them with zip – side splits
– 4 little pockets - Badge pocket – 1 back pocket – 3 pockets with zip.
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/sqm
Colours: khaki, navy, anhtracite, mud – Soft Stone Wash, black
2 Brusttaschenz – 2 breite Vordertaschen eine davon mit Reißverschluss
– Seitenschlitze – 4 taschen- Badgetasche – 1 Hintertasche – 3 Taschen
mit Reißverschluss.
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm
Farben: khaki, navy, anthrazid, schlamm – Soft Stone Wash, schwarz
Pracovná vesta s mnohými vreckami (dve náprsné vrecká, dve široké
predné vrecká - z toho jedna na zips, vrecko na kartu, jedno zadné vrecko)
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 245gr/m2
Farby: khaki, tm. modrá, antracitová, sv. hnedá, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF ZURICH
Pracovní vesta s mnoha kapsami (dvě přední široké kapsy, kapsa
na telefon, smyčka na nářadí, velká zadní kapsa na zip), podšívka
a vnitřní kapsa, v podpaží větší prodyšnost.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250gr/m2
Barvy: khaki/černá, tm. modrá, st. modrá/černá, sv. hnědá/černá
Telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves insulating
fabric and loop for headset – net insert under the armpit for a higher
breathability – 3M back reflex inserts – wide breast and bottom pockets
– front pocket – pen pocket – tools loop – wide back zipped
pocket – net lining – internal pocket.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, navy, royal blue/black, mud black – Soft Stone Wash
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem
Stoff E-CARE – 3M Reflex Hintereinsätze – Netzeinsatz unter den Ärmeln
für eine hohe Transpiration – breite Brust und Untertaschen – kleine
Vordertasche – Stiftfach – Werkzeugschlaufe – große Hintertasche
mit Reißverschluss – Innenfutter aus Netz – Innentasche.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: khaki, navy, himmelblau, schlamm – Soft Stone Wash
Pracovná vesta s mnohými vreckami (dve predné široké vrecká, vrecko
na telefón, slučka na náradie, veľké zadné vrecko na zips), podšívka
a vnútorné vrecko, v podpazuší väčšiu priedušnosť.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, tm. modrá, st. modrá/čierna, sv. hnedá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF DUBLIN
Pracovní kalhoty s vyztuženýma kolenama, dvě přední kapsy,
dvě zadní kapsy z toho jedna s klopou, poutko na kladívko,
na levé straně kapsa s poutkem.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki/černá, st. modrá/černá, tm. modrá, sv. hnědá
Reinforced knee – ergonomic leg and knee design – 2 back pockets,
one of them with flap – left side pocket with flap – front pocket – pen
pocket – rule pocket – hammer loop – adjustable waist.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, royal blue/black, navy, mud – Soft Stone Wash
Verstärkte Knieausführung – ergonomische Gestaltung für Beine
und Knien – zwei Hintertasche davon eine mit Patte – linke Seitentasche
mit Patte – kleine Vordertasche – Stiftfach – Zollstocktasche – Hammerschlaufe – justirbarer Bund.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: khaki, navy, himmelblau, schlamm – Soft Stone Wash
Pracovné nohavice s vyztuženýma kolenama, dve predné vrecká, dve
zadné vrecká z toho jedna s klopou, pútko na kladivko, na ľavej strane
vrecko s pútkom.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, st. modrá/čierna, tm. modrá, sv. hnedá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF BRUXELLES
Pracovní bunda s kapsou na telefon, v podpaží a na límci vyšší
prodyšnost, zesílené lokty, nastavitelný obvod pasu a zápěstí, široké
přední kapsy, zadní kapsa na zip, kapsa na pero, poutko na nářadí.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250gr/m2
Barvy: khaki/černá, tm. modrá, st. modrá/černá, sv. hnědá/černá
Net insert under the armpit for a higher breathability – Cooldry® insert
on the collar – 3M back reflex inserts – telephone pocket with E-CARE
electromagnetic waves insulating fabric and loop for headset – reinforced
elbows – wide breast and bottom pockets – front pocket – pen
pocket – tools loop – wide back zipped pocket – arm ergonomic
design – adjustable waist and wrists.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, navy, royal blue/black, mud/black – Soft Stone Wash
Netzeinsatz unter den Ärmeln für eine hohe Transpiration – Cooldry®
am Kragen – 3M Reflex Einsätze – Telefontasche aus elektromagnetisch
isolierendem Stoff E-CARE – Kabellaschefür Freisprecheinrichtung
strapazierfähige Ellbogenflecken breite Brust und Undertaschen – Stiftfach
Werkzeugschlaufe große Hintertasche mit reißverschluss ergonomische
Gestaltung der Ärmel justierbare Ärmelbündchen und Ärmelweite.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: khaki, navy, himmelblau, schlamm – Soft Stone Wash
Pracovná bunda s vreckom na telefón, v podpazuší a na golieri vyššiu
priedušnosť, zosilnené lakte, nastaviteľný obvod pásu a zápästia, široké
predné vrecká, zadné vrecko na zips, vrecko na pero, pútko na náradie.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, tm. modrá, st. modrá/čierna, sv. hnedá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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CF ROTTERDAM
Pracovní kalhoty rovného střihu, možné vložení nákolenic,
kapsy na hřebíky, dvě zadní kapsy z toho jedna s klopou, kapsa
na pravítko, pouko na kladívko, nastavitelný pas.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki, sv. hnědá
Knee and leg ergonomic design – Kneepad pockets – outer
pockets for nails – 2 back pockets, one of them with flap – Left side
pocket with flap – front pocket – Pen pocket – rule pocket – hammer
loop – adjustable waist.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki, mud – Soft Stone Wash
Ergonomische Gestaltung an den Knien – Nagel-tasche – 2 Hintertaschen
eine davon mit Patte – Linke Seitentasche mit Patte – Kleine Vordertasche
– Stiftfach – Zollstocktasche – Hammerschlaufe – justierbarer Bund.
Mischung: 100% Baumwolle canvas, 250 g/Qm
Farben: khaki, schlamm – Soft Stone Wash
Pracovné nohavice rovného strihu, možné vloženie bandáž na koleno,
vrecká na klince, dve zadné vrecká z toho jedna s klopou, vrecko
na pravítko, pouko na kladivko, nastaviteľný pas.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki, sv. hnedá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF PRAQUE
Pracovní kalhoty s náprsenkou, dvě přední kapsy,
kapsa na mince, kapsa na pravítko, poutko na kladívko,
vzadu dvě kapsy z toho jedna s klopou, náprsní kapsa na zip,
nastavitelné šle s rychloupínacím systémem, pružný pas.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki/černá, st. modrá/černá
Telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves
insulating fabric – knee and leg ergonomic design for unrestricted
movement – reinforced knee – breast zipped pocket – pen pocket – side
pocket – rule pocket – hammer loop – 2 back pockets, one of them
with flap – adjustable elastication waist – adjustable braces with
quick release system.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, blue/black
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE
– ergonomische Gestaltung für Beine und Knien für eine bessere
Bewegung – verstärkte Knie – Brustasche mit Reißverschluss – Stiftfach
– Seitentasche – Zollstocktasche – Hammerschlaufe – zwei Hintertaschen eine davon mit Patte – justierbarer Bund – elastische träger
mit Schnellverschlußsystem.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: Khaki/schwarz, himmelblau/schwarz
Pracovné nohavice s náprsenkou, dve predné vrecká, vrecko na mince,
vrecko na pravítko, pútko na kladivko, vzadu dve vrecká z toho jedna
s chlopňou, náprsné vrecko na zips, nastaviteľné traky s rýchloupínacím
systémom, pružný pás.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, st. modrá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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PRACOVNÍ ODĚVY I WORK CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF HELSINKI
Pracovní kalhoty rovného střihu, dvě přední kapsy, dvě zadní
kapsy z toho jedna s klopou, zesílená kolena, na levé straně kapsa
s poutkem, poutko na kladívko. Tyto kalhoty lze nosit i jako kraťasy
(odepínací nohavice).
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki/černá, st. modrá/černá
These trousers can be worn also as shorts (lower part removable
through a zip) – ergonomic leg and knee design – 2 back pockets, one
of them with flap – reinforced knee – left side pocket with flap – pen
pocket – rule pocket – hammer loop – adjustable waist.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, blue/black
Auch kurze Hose (mit Reißverschluss) – ergonomische Gestaltung
für die Beine und Knie – zwei Hintertaschen, davon eine mit Patte – linke
Seitentasche mit Patte – kleine Vordertasche – Stiftfach – Zollstocktasche
– Hammerschlaufe – justierbarer Bund.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: Khaki/schwarz, himmelblau/schwarz
Pracovné nohavice rovného strihu, dve predné vrecká, dve zadné
vrecká z toho jedna s chlopňou, zosilnená kolená, na ľavej strane vrecko
s pútkom, pútko na kladivko. Tieto nohavice možno nosiť aj ako kraťasy
(odopínacie nohavice).
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, st. modrá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF MARSEILLES
Pracovní kombinéza – zesílené lokty a kolena, nastavitelný obvod
pasu a zápěstí, široké náprsní kapsy, kapsa na mobil, poutko
na kladívko, dvě zadní kapsy z toho jedna s klopou, na levé straně
nohavice kapsa s klopou.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki/černá, st. modrá/černá
Telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves insulating fabric
– 3M reflex back insert – reinforced elbow and knee patches – elasticated
waist with adjustable belt – wide breast pockets – pen pocket – tools
loop – ergonomic leg and arm design – adjustable waist and writsts
– 2 back pockets, one of them with flap – left side pocket with flap – rule
pocket – hammer loop.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, blue/black
Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE – 3M
Reflex Hintereinsätze – verstärkte Ellbogen und Knieflecken – justierbarer
Bundweite – breite Brusttasche – Stiftfach – Werkzeugschlaufe – ergonomische Gestaltung für Beine und Ärmel – justierbarer Ärmelbündchen
– zwei Hintertaschen eine davon mit Patte – linke Seitentasche
mit Patte – Zollstocktasche – Hammerschlaufe.
Mischung: 100% Canvas Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: khaki/schwarz, himmelblau/schwarz
Pracovná kombinéza – zosilnené lakte a kolená, nastaviteľný obvod pásu
a zápästia, široké náprsné vrecká, vrecko na mobil, pútko na kladivko,
dve zadné vrecká z toho jedna s klopou, na ľavej strane nohavice vrecko
s klopou.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, st. modrá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
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CF BELFAST
Pracovní ¾ kalhoty, dvě zadní kapsy z toho jedna s klopou, kapsa
na pravítko, kapsa na tužku, poutko na kladívko, dvě přední kapsy,
nastavitelný pas a dolní část kalhot.
Materiál: 100% bavlněné plátno, 250 gr/m2
Barvy: khaki/černá, st. modrá/černá, sv. hnědá/černá
Two back pockets, one of them with flap – left side pocket with
flap – mobile phone pocket – pen pocket – rule pocket – hammer
loop – leg and knee ergonomic design – adjustable waist and bottom.
Material: 100% cotton canvas, 250 g/sqm
Colours: khaki/black, royal blue/black, mud/black
Zwei Hintertasche davon eine mit Patte – Seitentasche mit Patte – Telefontasche – Stiftfach –Zollstocktasche – Hammerschlaufe – ergonomische
Gestaltung für Beine und Knie – verstellbarer Bund und Hosenbund.
Mischung: 100% Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: khaki/schwarz, himmelblau/schwarz, schlamm – Soft Stone Was
Pracovné ¾ nohavice, dve zadné vrecká z toho jedna s klopou,
vrecko na pravítko, vrecko na ceruzku, pútko na kladivko, dve predné
vrecká, nastaviteľný pas a dolná časť nohavíc.
Materiál: 100% bavlnené plátno, 250 gr/m2
Farby: khaki/čierna, st. modrá/čierna, sv. hnedá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF MARRAKECH
Dvě přední kapsy, dvě náprsní kapsy z toho jedna s klopou,
kapsa na pero, nastavitelný pas i zápěstí, delší zadní strana,
vynikající stálobarevnost.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Barvy: tm. modrá, antracitová
2 breast pockets – 2 wide front pockets with flap – adjustable waist
and wrists – pen pocket – longer back side – superb colour retention.
Material: 65% Polyester, 35% Cotton, 245 g/sqm
Colours: navy, anthracite
2 Brusttaschen – 2 breite Vordertaschen – justierbare Ärmelbündchen
und Ärmelweite – Stiftfach – verlängerter Hinterteil längere farbstabilität
und haltbarkeit.
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/Qm
Farben: navy, anthrazit
Dve predné vrecká, dve náprsné vrecká z toho jedna s klopou,
vrecko na pero, nastaviteľný pas i zápästia, dlhšia zadná strana,
vynikajúcu stálofarebnosť.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Farby: tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 340
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CF NAIROBI
Dvě široké přední kapsy, kapsa na průkaz, čtyři malé kapsy,
vynikající stálobarevnost.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Barvy: tm. modrá, antracitová
2 wide front pockets – Badge pocket – 4 little pockets – side
splits – superb colour retention.
Material: 65% Polyester, 35% Cotton, 245 g/sqm
Colours: navy, anthracite
2 breite Vordertaschen – Badgetasche – 4 taschen – Seitenschlitze
längere farbstabilität und haltbarkeit.
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/Qm
Farben: navy, anthrazit
Dve široké predné vrecká, vrecko na preukaz, štyri malé vrecká,
vynikajúci stálofarebnosť.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Farby: tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 340

CF RABAT
Široké přední kapsy, jedna zadní kapsa, kapsa na pravítko,
poutko na kladívko, vyztužené v rozkroku, nastavení nákolenic,
vynikající stálobarevnost.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Barvy: tm. modrá, antracitová
Reinforced crotch – wide front pockets – 1 back pocket – rule
pocket – hammer loop – side pocket – elasticated waist – adjustable
kneepad pockets – superb colour retention.
Material: 65% Polyester, 35% Cotton, 245 g/sqm
Colours: navy, anthracite
Verstärkter Schritt – breite Vordertaschen – 1 Hintertasche – Zollstocktasche – Hammerschlaufe – Seitentasche – justierbarer Bund – verstellbare
Einfügung der Kniepolsterung, längere farbstabilität und haltbarkeit.
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/Qm
Farben: navy, anthrazit
Široké predné vrecká, jedno zadné vrecko, vrecko na pravítko,
pútko na kladivko, vystužené v rozkroku, nastavenie podložky na kolená,
vynikajúci stálofarebnosť.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Farby: tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 340
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CF LAGOS
Široká přední kapsy, jedna zadní kapsa, kapsa na pravítko, poutko
na kladívko, dvě náprsní kapsy, vyztužené v rozkroku, nastavení
nákolenic, pružný pas i zápěstí, vynikající stálobarevnost.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Barvy: tm. modrá, antracitová
2 breast pockets – adjustable wrist – pen pocket – reinforced
crotch – wide front pockets – back pocket – rule pocket – hammer
loop – adjustable kneepad pockets – elasticated waist.
Material: 65% Polyester, 35% Cotton, 245 g/sqm
Colours: navy, anthracite
2 Brusttaschen – justierbarer Bund bei Ärmel – Stiftfach – verstärkter
Schritt – breite Vordertaschen – Hintertaschecon – Zollstocktasche
– Hammerschlaufe – verstellbare Einfügung der Kniepolsterung
– justierbarer Bund, längere farbstabilität und haltbarkeit.
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/Qm
Farben: navy, anthrazit
Široká predné vrecká, jedno zadné vrecko, vrecko na pravítko, pútko
na kladivko, dve náprsné vrecká, vystužené v rozkroku, nastavenie bandáž
na koleno, pružný pás i zápästia, vynikajúcu stálofarebnosť.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Farby: tm. modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 340

CF BISSAU
Široká přední kapsa, zadní kapsa, kapsa na pravítko, poutko
na kladívko, boční kapsa, pružný pas, vyztužené v rozkroku,
vynikající stálobarevnost.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Barvy: tm. modrá, antracitová
Reinforced crotch – wide front pockets – back pocket – rule
pocket – hammer loop – side pocket – elasticated waist.
Material: 65% Polyester, 35% Cotton, 245 g/sqm
Colours: navy, anthracite
Verstärkter Schritt – breite Vordertaschen – Hintertaschecon
velcro – Zollstocktasche – Hammerschlaufe – Seitentasche – justierbarer
Bund, längere farbstabilität und haltbarkeit.
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/Qm
Farben: navy, anthrazit
Široká predné vrecko, zadné vrecko, vrecko na pravítko, pútko
na kladivko, bočné vrecko, pružný pás, vystužené v rozkroku, vynikajúcu
stálofarebnosť.
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 gr/m2
Farby: tm.modrá, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 340
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CF JEANS BASEL
Dvě přední kapsy, dvě náprsní kapsy, kapsa na levé paži,
odolná proti roztržení a mytí.
Materiál: 70% bavlna, 27% polyester, 3% Spandex®
Barva: jeans modrá
2 lower pockets – 2 breast pockets – 1 left arm little pocket – waist
and cuffs band adjustment – stretch fabric – good resistance to abrasion
and washings.
Material: 70% cotton, 27% polyester, 3% Spandex®, 330 g/sqm
Colours: blue jeans/copper seams
2 Taschen – 2 Brusttaschen – 1 Ärmeltasche – verstellbare Taille
und Manschette – dehnbarer Stoff – gute Abriebfestigkeit – guter
Waschwiderstand.
Mischung: 70% Baumwolle, 27% Polyester, 3% Spandex®, 330 g/Qm
Farbe: jeansblau/kupferrote Nähte
Dve predné vrecká, dve náprsné vrecká, vrecko na ľavej paži,
odolná proti roztrhnutiu a umývanie.
Materiál: 70% bavlna, 27% polyester, 3% Spandex®
Farba: jeans modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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CF DORTMUND
Dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy, na levé nohavici velká kapsa na
nářadí, poutko pro kladívko, kapsy na vložení nákolenic,
odolné proti roztržení a mytí.
Materiál: 70% bavlna, 27% polyester, 3% Spandex®
Barva: jeans modrá
2 front pockets – 2 back pockets – 1 left leg big pocket for tools – kneepad
pocket – rule pocket – hammer loop – adjustable waist – knee and leg
ergonomic design – reinforced seams – YKK zip – stretch fabric – good
resistance to abrasion and washings.
Material: 70% cotton, 27% polyester, 3% Spandex®, 330 g/sqm
Colours: blue jeans/copper seams
2 Taschen vorne – 2 hinten – 1 große Werkzeugtasche am linken
Bein – Zollstocktasche- Hammerfach – verstellbare Taille – ergonomische
Gestaltung – 3-fach Nähte auf besonders beanspruchten Punkten – YKK
Reißverschlüsse – dehnbarer Stoff – gute Abriebfestigkeit – guter
Waschwiderstand.
Mischung: 70% Baumwolle, 27% Polyester, 3% Spandex®, 330 g/Qm
Farbe: jeansblau/kupferrote Nähte
Dve predné vrecká, dve zadné vrecká, na ľavej nohavici veľké vrecko
na náradie, pútko pre kladivko, vrecká na vloženie bandáž na koleno,
odolné proti roztrhnutiu a umývanie.
Materiál: 70% bavlna, 27% polyester, 3% Spandex®
Farba: jeans modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340
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VYSVĚTLIVKY I EXPLANATION I DIE ERKLÄRUNGEN I VYSVETLIVKY
Odolnost vůči průniku vlhkosti
Immunity in face of penetration dampness
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung Feuchtigkeit
Odolnosť voči prieniku vlhkosti
Odolnost působení větru
Immunity incidence wind
Widerstandsfähigkeit Einwirkung Windes
Odolnosť pôsobeniu vetra
Paropropustná úprava pro lepší komfort nošení
Breathable adjustment for better up-to-date facilities wear
Atmungsaktiv Regelung für besser Komfort Tragen
Priepustná pre vodné pary úprava pre lepší komfort nosenia

PŘEHLED NOREM (ODĚVY)
EN 340
EN 471
EN 343
EN 381-5
EN 13034
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Ochranné oděvy – všeobecné požadavky
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
Ochranné oděvy – ochrana proti dešti
Ochranné oděvy pro uživatele ručních pořezových pil
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – požadavky na provedení pro ochranné oděvy
proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím
EN 470-1 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
EN 531
Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu
EN 533
Ochranné oděvy – ochrana proti teplu a ohni
EN 13983-1 Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikáliím
EN 1149-1 Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti
EN 1073-2 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN 368
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím – metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci
(pronikáni) kapalin
EN 14126 Ochranné oděvy – všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
EN 14605 Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím
EN 1511
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalinám – mohou chránit proti silnému a přímému proudu kapalných chemikálií
EN 1512
Ochranné oděvy – ochrana proti postřiku – mohou chránit proti nasycení kapalnými chemikáliemi, kde objem
kapaliny na oděvu vytváří louže a výsledně i potůčky

WINTERBEKLEIDUNG UND WINTERZUBEHöR I ZIMNÉ ODEVY A ZIMNÉ DOPLNKY

LIST OF STANDARDS (CLOTHING)
EN 340
EN 471
EN 343
EN 381-5
EN 13034

Protective clothing – general requirements
High-visibility warning clothing for professional use
Protective clothing – protection against rain
Protective clothing for users of hand-held chain saws
Protective clothing against liquid chemicals – performance requirements for protective clothing
against chemicals with limited protection against liquid chemicals
EN 470-1 Protective clothing for welding and allied processes
EN 531
Protective clothing for industrial workers exposed to heat
EN 533
Protective clothing – protection against heat and fire
EN 13983-1 Protective clothing for use against solid chemical particles
EN 1149-1 Protective clothing – electrostatic properties
EN 1073-2 Protective clothing against radioactive contamination
EN 368
Protective clothing – protection against liquid chemicals – test method for resistance against penetration
(permeation) of liquids
EN 14126 Protective clothing – general requirements and test methods for protective clothing against infectious agents
EN 14605 Protective clothing against liquid chemicals
EN 1511
Protective clothing – protection against liquids – can protect against strong and direct spray of liquid chemicals
EN 1512
Protective clothing – splash protection – can protect against saturation of liquid chemicals, where volume
of the liquid builds up on the suit forming pools, resulting in trickles

ÜBERSICHT DER NORMEN (KLEIDUNG)
EN 340
EN 471
EN 343
EN 381-5
EN 13034

Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen
Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit für den professionellen Gebrauch
Schutzkleidung – Regenschutz
Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Anforderungen an die Ausführung für Schutzkleidung
gegen Chemikalien, die einen begrenzten Schutz gegen flüssige Chemikalien bieten
EN 470-1 Schutzkleidung für die Verwendung beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
EN 531
Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter
EN 533
Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Feuer
EN 13983-1 Schutzkleidung für die Verwendung gegen feste Chemikalienteile
EN 1149-1 Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften
EN 1073-2 Schutzkleidung radioaktive Kontamination
EN 368
Schutzkleidung – Schutz gegen flüssige Chemikalien – Prüfverfahren der Beständigkeit von Materialien
gegen Penetration (Durchdringen) von Flüssigkeiten
EN 14126 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren von Schutzbekleidung gegen Infektionserreger
EN 14605 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
EN 1511
Schutzkleidung – Schutz gegen Flüssigkeiten – können gegen starken und direkten Strom flüssiger Chemikalien schützen
EN 1512
Schutzkleidung – Besprühungsschutz – können gegen eine Sättigung mit flüssigen Chemikalien schützen,
wo das Flüssigkeitsvolumen auf der Kleidung Lachen und anschließend auch Rinnsale bildet

PREHĽAD NORIEM (ODEVY)
EN 340
EN 471
EN 343
EN 381-5
EN 13034

Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
Ochranné odevy – ochrana proti dažďu
Ochranné odevy pre používateľov ručných porezových píl
Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám – požiadavky na vyhotovenie pre ochranné odevy proti chemikáliám
poskytujúci obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám
EN 470-1 Ochranné odevy na použitie pri zváraní a príbuzných postupoch
EN 531
Ochranné odevy pre pracujúcich v priemysle vystavených teplu
EN 533
Ochranné odevy – ochrana proti teplu a ohňu
EN 13983-1 Ochranný odev na použitie proti pevným časticiam chemikálií
EN 1149-1 Ochranné odevy – elektrostatické vlastnosti
EN 1073-2 Ochranné odevy proti radioaktívnej kontaminácii
EN 368
Ochranné odevy – ochrana proti kvapalným chemikáliám – metóda skúšania odolnosti materiálov
proti penetrácii (prenikaniu) kvapalín
EN 14126 Ochranné odevy – všeobecné požiadavky a metódy skúšania ochranných odevov proti infekčným agensom
EN 14605 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám
EN 1511
Ochranné odevy – ochrana proti kvapalinám – môžu chrániť proti silnému a priamemu prúdu kvapalných chemikálií
EN 1512
Ochranné odevy – ochrana proti postreku – môžu chrániť proti nasýteniu kvapalnými chemikáliami, kde objem kvapaliny
na odeve vytvára kaluže a výsledne aj potôčiky
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FINLANDIA
Nepromokavá dvoubarevná bunda s kapucí, vrch nylon / PVC,
podšívka PES, vložka PES.
Barvy: středně modrá s reflexními prvky,
tmavě modrá s černými prvky
Waterproof thermo-insulating jacket with hood, material nylon / PVC,
polyester lining.
Colours: mid blue with reflective details, dark blue with black details
Wasserdichte Kapuzenjacke, zweifarbig, Oberfläche Nylon / PVC,
Futter PES, Einlage PES,
Farben: mittelblue mit reflektorisch Elementen,
dunkelblau mit schwarzen Elementen
Nepremokavá dvojfarebná bunda s kapucňou, vrch nylon / PVC,
podšívka PES, vložka PES,
Farby: strednemodrá s reflexními prvkami,
tmavomodrá s čiernymi prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S-XXXL
EN 340
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FINLANDIA COMBI
Nepromokavá dvoubarevná bunda s kapucí a vyjímatelnou
fleece vložkou, kapsa na mobilní telefon, možnost úpravy
velikosti v pase.
Barvy: zelená s černými prvky, červená s černými prvky,
středně modrá s černými prvky
Waterproof thermo-insulating jacket with hood, material nylon / PVC,
fleece lining, pocket for mobile phone.
Colours: green with black details, red with black details,
mid blue with black details
Wasserdichte Kapuzenjacke, zweifarbig, abnehmbare Fleece-Einlage,
Handy-Tasche, die Taillenweite kann angepasst werden.
Farben: grün mit schwarzen Element, rot mit schwarzen Element,
mittelblau mit schwarzen Element
Nepremokavá dvojfarebná bunda s kapucňou a vyberateľnou fleece
vložkou, vrecko na mobilný telefón, možnosť úpravy veľkosti v páse.
Farby – zelená s čiernými prvkami, červená s čiernými prvkami,
stredne modrá s čiernými prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S-XXXL
EN 340
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MULTI PARKER
Univerzální bunda 4 v 1 s odepínatelnými vnitřními částmi, které
je možno nosit i jednotlivě jako: zateplenou bundu, lehkou bundu,
oboustrannou vestu bez rukávů nebo větrovku. Vrchní část bundy
má nepromokavou PVC úpravu.
Barvy: zelená, modrá, červená
Universal jacket 4 in 1, material polyester with waterproof PVC,
parts of the jacket: thermo-insulating jacket, light jacket, double-sided
vest, wind-jacket.
Colours: green, blue, red
Universaljacke 4 in 1 mit abnehmbaren Innenteilen, auch einzeln
tragbar: Wärmejacke, leichte Jacke, beidseitig tragbare ärmellose Weste
oder Windjacke. Jackenoberfläche in wasserdichter PVC-Ausführung.
Farben: grün, blau, rot
Univerzálna bunda 4 v 1 s odopínateľnými vnútornými časťami,
ktoré možno nosiť aj jednotlivo ako: zateplenú bundu, ľahkú bundu,
obojstrannú vestu bez rukávov alebo vetrovku. Vrchná časť bundy
má nepremokavou PVC úpravu.
Farby: zelená, modrá, červená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S-4XL
EN 340
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DOUBLE PARKER
Nepromokavá univerzální bunda 4 v 1, odepínatelná vnitřní část,
možnost nosit vcelku nebo jednotlivě jako nepromokavý teplý
kabát, lehkou bundu, vestu nebo plášť, vrch nylon, podšívka PES.
Barvy: modrá, zelená
Universal jacket 4 in 1, parts of the jacket: thermo-insulating jacket,
light jacket, vest, material nylon, polyester lining.
Colours: blue, green
Wasserdichte Universaljacke 4 in 1, abnehmbares Innenteil,
als Komplett oder auch einzeln tragbar: Wasserdichter warmer Mantel,
leichte Jacke, Weste oder leichter Mantel, Oberfläche Nylon, Futter PES.
Farben: blau, grün
Nepremokavá univerzálna bunda 4 v 1, odopínateľná vnútorná časť,
možnosť nosiť vcelku alebo jednotlivo ako nepremokavý teplý kabát,
ľahkú bundu, vestu alebo plášť, vrch nylon, podšívka PES.
Farby: modrá, zelená

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S-XXXL
EN 340
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NEPAL
Pohodlná bunda, odepínatelné rukávy, vrch ze speciální
tkaniny obsahující z vnitřní části bavlnu pro lepší komfort nošení
a z vnější části PES pro lepší odolnost, tkanina je upravena proti
vlhkosti a ušpinění. Barva: modrá
Comfortable jacket, detachable sleeves, in a special fabric with cotton
inside for better comfort and outside in PES for better resistance,
the fabric is treated against moisture and dirt. Colour: blue
Bequeme Jacke, abnehmbare Ärmel, Oberfläche aus speziellem
Stoffgewebe, für einen besseren Tragekomfort ist die Innenseite
in Baumwolle und für eine bessere Beständigkeit die Oberfläche
in PES ausgeführt, das Stoffgewebe ist gegen Feuchtigkeit
und Verschmutzung geschützt. Farbe: blau
Pohodlná bunda, odopínateľné rukávy, vrch zo špeciálnej tkaniny
obsahujúci z vnútornej časti bavlnu na lepší komfort nosenia
a z vonkajšej časti PES na lepšiu odolnosť, tkanina je upravená
proti vlhkosti a zašpineniu. Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

VIKTOR
Dvoubarevná pohodlná bunda s kapucí, vrch PES / Ba,
podšívka nylon, vložka PES.
Barva: červeno-černá
Two-colour, comfortable jacket with hood, top PES / Ba, nylon lining,
insert PES.
Colour: red-black
Bequeme Kapuzenjacke, zweifarbig, Oberfläche PES / Ba, Futter Nylon,
Einlage PES.
Farbe: rot-schwarz
Dvojfarebná pohodlná bunda s kapucňou, vrch PES / Ba, podšívka nylon,
vložka PES.
Farba: červeno-čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

SHERPA
Pohodlný vatovaný kabát s kapucí, našitých 9 kapes, vrch PES / Ba.
Barva: modrá
Wool coat with hood, 9 pockets, material polyester / cotton.
Colour: blue
Bequemer gefütterter Mantel mit Kapuze, 9 aufgenähte Taschen,
Oberfläche PES / Ba.
Farbe: blau
Pohodlný vatovaný kabát s kapucňou, našitých 9 vreciek, vrch PES / Ba.
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

140

WINTERBEKLEIDUNG UND WINTERZUBEHöR I ZIMNÉ ODEVY A ZIMNÉ DOPLNKY

DUBLIN
Nepromokavá dvoubarevná bunda, vrch PES / PVC, podšívka PES,
vložka PES.
Barva: šedá s černými prvky
Waterproof jacket, material polyester / cotton, polyester lining,
Colour: grey with black details
Wasserdichte Jacke, zweifarbig, Oberfläche PES / PVC, Futter PES,
Einlage PES.
Farbe: grau mit schwarzen Elementen
Nepremokavá dvojfarebná bunda, vrch PES / PVC, podšívka PES,
vložka PES.
Farba: sivá s čiernymi prvkami
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL

EN 340

NEPTUN SUPER
Zimní bunda s odepínatelnými rukávy, 6 kapes, 2 kapsy na mobilní
telefon či vysílačku, vrch PES / Ba, podšívka nylon, vložka PES.
Barva: modrá
Winter jacket with removable sleeves, 6 pockets, 2 pockets for mobile
phone or transmitter, material polyester / cotton, nylon lining, insert PES.
Colour: blue
Winterjacke mit abnehmbaren Ärmeln, 6 Taschen, 2 Taschen für ein Handy
bzw. für ein Funkgerät, Oberfläche PES / Ba, Nylonfutter, Einlage PES.
Farbe: blau
Zimná bunda s odopínateľnými rukávmi, 6 vreciek, 2 vrecká na mobilný
telefón alebo vysielačku, vrch PES / Ba, podšívka nylon, vložka PES.
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

PIT
Pletená čepice ze 100 % akrylu. Barva: černá
Knitted acryl cap. Colour: black
Strickmütze 100 % Acryl. Farbe: schwarz
Pletená čiapka zo 100 % akrylu. Farba: čierna
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 340
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MERKUR
Komfortní šedomodrá vesta s mnoha funkčními kapsami,
vrch PES / Ba, podšívka fleece, vložka PES.
Barva: šedomodrá
Comfortable grey-blue vest with many functional pockets, Outside
PES / Ba, fleece lining, insert PES.
Colour: grey-blue
Komfortable Weste mit vielen Funktionstaschen, graublau,
Oberfläche PES / Ba, Fleece-Futter, Einlage PES.
Farbe: graublau
Komfortná sivomodrá vesta s mnohými funkčnými vreckami,
vrch PES / Ba, podšívka fleece, vložka PES.
Farba: sivomodrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

MERKUR HV
Komfortní oboustranná vesta s mnoha funkčními kapsami,
vnitřní strana vesty je výstražná s výstražnými pruhy, vrch PES / Ba,
vložka PES,
Barva: černožlutá
Comfortable reversible vest, many pockets, yellow reflective vest inside,
material polyester / cotton.
Colour: black / yellow
Komfortable Weste, beidseitig tragbar, mit vielen Funktionstaschen,
Innenseite mit Warnstreifen versehen, Oberfläche PES / Ba, Einlage PES.
Farbe: schwarzgelb
Komfortná obojstranná vesta s mnohými funkčnými vreckami, vnútorná
strana vesty je výstražná s výstražnými pruhmi, vrch PES / Ba, vložka PES.
Farba: čierno-žltá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

K7
Pracovní vesta se 7 kapsami, vrch PES / Ba,
podšívka nylon, vložka PES.
Barva: modrá
Working vest with 7 pockets, material polyester / cotton.
Colour: blue
Arbeitsweste mit 7 Taschen, Oberfläche PES / Ba, Nylonfutter, Einlage PES.
Farbe: blau
Pracovná vesta so 7 vreckami, vrch PES / Ba, podšívka nylon, vložka PES.
Farba: modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340
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BW VESTA
Šedozelená vesta zateplená umělou kožešinou, vrch PES / Ba,
podšívka akryl.
Barva: šedozelená
Vest with synthetic fur lining, material polyester / cotton, acryl lining.
Colour: grey-green
Weste mit isolierendem Kunstfell, Oberfläche PES / Ba, Acryl-Futter.
Farbe: graugrün
Sivozelená vesta zateplená umelou kožušinou, vrch PES / Ba,
podšívka akryl.
Farba: sivozelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

KANADA
Zelená komfortní vesta, dvojí zapínání, výrazné zateplení,
flanelová podšívka, vrch Ba / PES, vložka polyamid.
Barva: zelená
Green comfortable vest, double closing, very good insulation,
flannel lining, outside in Ba / PES, insert polyamide.
Colour: green
Komfortable Weste, grün, Doppelverschluss, starke Wärmeisolierung,
Flanellfutter, Oberfläche Ba / PES, Einlage Polyamid.
Farbe: grün
Zelená komfortná vesta, dvojité zapínanie, výrazné zateplenie, flanelová
podšívka, vrch Ba / PES, vložka polyamid.
Farba: zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

ADAM
Flanelová košile, 100 % bavlna. Barvy: šedá, modrá
Cotton flannel shirt. Colours: grey, blue
Flanellhemd, 100 % Baumwolle. Farben: grau, blau
Flanelová košeľa, 100 % bavlna. Farby: sivá, modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: M–XXXL
EN 340
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EN 471
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HORIZONT COMFORT
Bunda čtyři v jednom – univerzální výstražná bunda s odepínatelnou vnitřní částí,
kterou je možno nosit i jednotlivě. Bundu pak můžeme využít jednak jako zateplenou
výstražnou nepromokavou zimní bundu, zateplenou reflexní vestu nebo modrou
prošitou vestu nebo větrovku. Vrch 300D PES s nepromokavou úpravou PU (prodyšná),
úprava proti zašpinění, podšívka 100% PES.
Barva: oranžová
Four in one jacket – a universal warning jacket with detachable inner part, which can be worn
individually. Jacket can be used as a warning waterproof insulated winter jacket, insulated
reflective vest, blue stitched vest, or windbreaker. Outsider in 300D PES with a waterproof
finis PU (breathable), anti-dirt treatment, 100% PES lining.
Colours: orange
Jacke Vier in Eins – Universaljacke mit Warnzeichen, abnehmbares Innenteil, auch einzeln tragbar.
Die Jacke kann als wärmeisolierte wasserdichte Winterjacke, wärmeisolierte Reflexjacke oder blaue
durchgesteppte Jacke oder Windjacke getragen werden. Oberfläche 300D PES, wasserdicht PU
(atmungsaktiv), Verschmutzungsschutz, futter 100% PES.
Farbe: orange
Bunda štyri v jednom – univerzálna výstražná bunda s odopínateľnou vnútornou časťou,
ktorú je možné nosiť aj jednotlivo. Bundu potom môžeme využiť jednak ako zateplenú výstražnú
nepremokavú zimnú bundu, zateplenú reflexnú vestu, alebo modrú prešitú vestu, alebo vetrovku.
Vrch 300D PES s nepremokavou úpravou PU (priedušná), úprava proti zašpineniu,
podšívka 100% PES,
Farba: oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL

EN 471
EN 340
třída 2:2
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SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF ICESTORM
Zimní bunda 2v1. Vnější část: celkem 11 kapes – 3 vnitřní kapsy
jedna z nich na zip, kapsa na mobil, nastavitelný pas s páskem,
nastavitelné zápěstí, odepínací kapuce, 3M reflexní prvky.
Vnitřní část: odepínací rukávy, 2 kapsy, 1 náprsní kapsa
s voděodolným zipem.
Materiál – vnější bunda: 100% polyester potažený PU,
podšívka: 100% polyamid.
Materiál – vnitřní bunda: 100% nylon, podšívka: 100% polyamid.
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
External part: Cordura® elbow patch – telephone pocket with E-CARE
– loop for headset – 3M reflex inserts – thermo welded – 11 external
pockets in total – 3 internal pockets, one of them with zip – arm
ergonomic design – adjustable and detachable hood – adjustable waist
with belt – cuffs band adjustment. Internal part: detachable sleeves
with zip – 3M reflex inserts – 2 front pocket – 1 breast pocket with water
resistant zip.
Material external part: 100% PU-coated polyester weave – 200 g/sqm
lining: 100% polyamide.
Material internal part: 100% Rip-stop nylon, lining: 100% polyamide,
padding: 100% polyester.
Colours: khaki, grey, navy, mud, anthracite, black
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Ausen: strapazierfähiger Ellbogenflecken aus Cordura® – Telefontasche
aus Stoff E-CARE – Kabellasche für Freisprecheinrichtung – 3M Reflex
Einsätze – mit beschichtetem PU en Nähten – 11 Außentaschen
insgesamt – 3 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss – ergonomische
Gestaltung der Ärmel – Justierbare und lösbare Kapuze – justierbarer
Bund – justierbarer Ärmelbündchen.
Innen – Lösbare Ärmel mit Reißverschluss – 3M Reflex Einsätze
– 2 Vordertaschen – 1 Brusttasche mit PU beschichtetem Reißverschluss
Mischung – Außenmischung: 100% Polyester mit PU gestrichen 200 g/Qm
Futter: 100% Polyamid, Innenmischung: 100% Rib-stop Nylon.
Futter: 100% Polyamid, Polsterung: 100% Polyester.
Farben: khaki, grau, navy, schlamm, anthrazid, schwarz
Zimná bunda 2v1. Vonkajšia časť: celkom 11 vreciek – 3 vnútorné vrecká
jedna z nich na zips, vrecko na mobil, nastaviteľný pas s opaskom, nastaviteľné zápästie, odopínacia kapucňa, 3M reflexné prvky. Vnútorná časť:
odopínateľné rukávy, 2 vrecká, 1 náprsné vrecko s vodeodolným zipsom.
Materiál – vonkajší bunda: 100% polyester potiahnutý PU,
podšívka: 100% polyamid.
Materiál – vnútorný bunda: 100% nylon, podšívka: 100% polyamid.
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 342 EN 343
EN 340

0,435 (B) X2X 3:3
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CF POLAR
Zimní vesta s 3M reflexními prvky, kapsa na mobil, široká přední kapsa,
náprsní kapsy s nepromokavámi zipy, široká zadní kapsa, vnitřní kapsa
na zip, podšívka v ramení části vyrobená z fleece, nastavitelná kapuce.
Materiál: 100% polyester potažený PU, podšívka: 100% polyamid
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
3M reflex inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves
insulating fabric and loop for headset – wide front pockets – hand pockets with
fleece lining – breast pocket with waterproof zip – wide back pocket – internal
pocket with zip – lining with shoulder part made of fleece – adjustable foldaway
hood – side splits – longer back side.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm.
Linning: 100% polyamide, Padding: 100% polyester.
Colours: khaki, grey, navy, mud, anthracite, black
3M Reflex Einsätze – Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff
E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – breite Vordertaschen
– Brusttaschen mit Fleecefutter – Obertasche mit wasserdichtem Reißverschluss
– große Hintertasche – Innentasche mit Reißverschluss – Innenfutter mit Oberteil
aus Fleece – verstellbare Kapuze im Kragen – Seitenschlitze – verlängerter Rücken.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid. Polsterung: 100% Polyester.
Farben: khaki, grau, navy, schlamm, anthrazid, schwarz
Zimná vesta s 3M reflexnými prvkami, vrecko na mobil, široká predné vrecko,
náprsné vrecká s nepremokavé zipsy, široké zadné vrecko, vnútorné vrecko
na zips, podšívka v ramenné časti vyrobená z fleece, nastaviteľná kapuca.
Materiál: 100% polyester potiahnutý PU, podšívka: 100% polyamid.
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 340

CF FROZEN
Zateplené pracovní kalhoty s reflexními prvky, dvě přední kapsy na zip,
zadní kapsy s klopou, na pravé straně nohavice kapsa s klopou, zesílená
kolena, nastavitelný pas, ve spodní části nohavic zip.
Materiál: 100% polyester potažený PU, podšívka: 100% polyamid, 200 gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
3M reflex inserts – welded seams – knee patches – knee and leg ergonomic
design for unrestricted movement – wide front pockets with zip – 2 back
pockets with flap – right side pocket – reinforced leg end – bottom zip and rain
gaisters – adjustable waist, certified EN 342 together with parka ICESTORM.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm.
Lining: 100% polyamide. Padding: 100% polyester.
Colours: khaki, grey, navy, mud, anthracite, black
3M Reflex Einsätze – thermoisolierte Nähte - Knieflecken – ergonomische
Gestaltung an den Knien für eine bessere Bewegungsfreiheit – 2 breite
Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss - rechte Seitentasche – spezielle
Verstärkungen – regenabweisende Gamaschen - justierbare Weite.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid. Polsterung: 100% Polyester.
Farben: khaki, grau, navy, schlamm, anthrazid, schwarz
Zateplené pracovné nohavice s reflexnými prvkami, dve predné vrecká na zips,
zadné vrecká s príklopkou, na pravej strane nohavice vrecko s chlopňou,
zosilnená kolená, nastaviteľný pas, v spodnej časti nohavíc zips.
Materiál: 100% polyester potiahnutý PU, podšívka: 100% polyamid, 200 gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 342 EN 343
EN 340

0,435 (B) X2X 3:3
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SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF ICEBERG
Zimní bunda s reflexními prvky, telefonní kapsa, kapsa na nářadí, dvě
náprsní kapsy z toho jedna na zip, podšívka v ramení části z fleece,
kapuce, v podpaží otvory pro větrání.
Materiál: 100% polyester potažený PU, podšívka: 100% polyamid, 200 gr/m2
Barvy: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnědá, antracitová, černá
3M reflex inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic waves
insulating fabric and loop for headset – welded seams – wide front pockets
– 2 breast pocket, one of them with zip – tool pocket – lining with shoulder part
made of fleece – foldaway hood – arm ergonomic design – holes for ventilation.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm.
Lining: : 100% polyamide. Padding: 100% polyester
Colours: khaki, grey, navy, mud, anthracite, black
3M Reflex Einsätze – mit PU gestrichenen Nähten – breite Vordertasche
– 2 Brusttaschen davon eine mit wasserdichtem Reißverschluss – 2 innentaschen
davon eine mit Reißverschluss – Telefontasche aus elektromagnetisch
isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung
– Werkzeugfach – Innenfutter mit Oberteil aus Fleece – Kapuze im
Kragen – ergonomische Gestaltung für die Ärmel.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid. Polsterung: 100% Polyester.
Farben: khaki, grau, navy, schlamm, anthrazid, schwarz
Zimná bunda s reflexnými prvkami, telefónne vrecko, vrecko na náradie, dve
náprsné vrecká z toho jedna na zips, podšívka v ramenné časti z fleece, kapucňa,
v podpazuší otvory pre vetranie.
Materiál: 100% polyester potiahnutý PU, podšívka: 100% polyamid, 200 gr/m2
Farby: khaki, šedá, tm. modrá, sv. hnedá, antracitová, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340

3:3

CF SWEDEN SOFTSHELL
Bunda s voděodolné textilie, odepínací kapuce, dvě vnitřní kapsy,
náprsní kapsa na zip, nastavitelný obvod zápěstí (suchý zip).
Materiál: 94% polyester, 6% Spandex®, podšívka: 100% polyester.
Barvy: žlutá/tm. modrá, černá/červená, st. modrá/černá, sv. hnědá/černá,
černá/černá
Bielastic fabric with wind – protecting membrane – fleece inner lining
– detachable hood – 2 lower pockets – 1 breast pocket – zipped opening – cuffs
with velcro adjustment – bottom with cord adjuster – water – repellent YKK zip.
Material – external softshell: 94% polyester, 6% Spandex®.
Material – internal: 100% polyester 345 g/sqm.
Colours: yellow/navy, black/red, mud/black, royal/black, black/black
Dehnbarer Stoff mit windabweisender – Membrane – Innenseite
aus Fleece – trennbare Kapuze – 2 Taschen – 1 Brusttasche- Reißverschluss
– verstellbare Manschette mit Klettverschluss – verstellbare Weite
in der Taille – wasserabweisende YKK Reißverschlüsse.
Mischung – Aussen: 94% Polyester, 6% Spandex®.
Mischung – Innen: 100% Polyester 345 g/Qm.
Farben: gelb/navy, schwarz/rot, royal/schwarz, schlamm/schwarz,
schwarz/schwarz
Bunda s vodeodolné textílie, odopínacia kapucňa, dve vnútorné vrecká,
náprsné vrecko na zips, nastaviteľný obvod zápästia (suchý zips).
Materiál: 94% polyester, 6% Spandex®, podšívka: 100% polyester.
Farby: žltá/tm. modrá, čierna/červená, st. modrá/čierna, sv. hnedá/čierna,
čierna/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
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CF NORWAY SOFTSHELL
Bunda s voděodolné textilie, nastavitelná kapuce, dvě vnitřní kapsy,
dvě přední kapsy na zip, nastavitelný obvod zápěstí (suchý zip), fleece
podšívka, v podpaží otvory pro lepší větrání.
Materiál: 84% polyamid, 16% Spandex®, membrána odolná proti větru,
podšívka: 100% polyester.
Barvy: černá/černá, černá/červená, st. modrá/černá, sv. hnědá/černá
Softshell bielastic fabric with windproof membrane – wide front zipped
pockets – 2 internal pockets – napoleon pocket – fleece lining – adjustable
foldaway hood - adjustable cuffs – coulisse for adjustable waist – holes
for ventilation under the sleeves – reflex insert.
Material: 84 % polyamide, 16 % Spandex® windproof membrane,
inner part: 100 % polyester 350 g/mq.
Colours: black/black, black/red, black/royal, mud/black
Dehnbares Stoff Softshell mit windabweisender Membrane – breite Vordertaschen
mit Reißverschluss – 2 Innentaschen – Napoleontasche – Innenseite aus Fleece
– justierbare Kapuze im Kragen - justierbare Ärmelbündchen – justierbare Weite
in der Taille – Ventilation unter der Ärmel durch Löcher – Reflex Streifen.
Mischung: Außenmischung 84% Polyamid, 16% Spandex®, windabweisender
Membrane. Innenmischung: 100% Polyester 350 g/Qm.
Farben: schwarz/schwarz, schwarz/rot, schwarz/royal, schlamm/schwarz
Bunda s vodeodolné tkaniny, nastaviteľná kapucňa, dve vnútorné vrecká,
dve predné vrecká na zips, nastaviteľný obvod zápästia (suchý zips), fleece
podšívka, v podpazuší otvory pre lepšie vetranie.
Materiál: 84% polyamid, 16% Spandex®, membrána odolná proti vetru,
podšívka: 100% polyester.
Farby: čierna/čierna, čierna/červená, st. modrá/čierna, sv. hnedá/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64

EN 340

CF ST. MORITZ MEMBRANE
Zimní budna s dvěmi širokými kapsami na zip, další dvě náprsní kapsy
na zip, nastavitelná kapuce, reflexní prvky.
Materiál: 94% polyester, 6% elasten + Cofratex membrána,
podšívka: 100% nylon.
Barvy: černá/antracitová, st. modrá/tm. modrá, sv. hnědá/černá, černá/černá
2 breast pockets with zip – 2 wide front pockets with zip – adjustable foldaway
hood – reflex inserts.
Material – External: 94% polyester, 6% elastan + COFRATEX membrane.
Material – Internal: 100% nylon. Padding: 100% polyester.
Colours: black/anthracite, royal/navy, mud/black, black/black
2 Brusttaschen mit Reißverschluss – 2 breite Vordertaschen mit Reißverschluss
– Verstellbare Kapuze im Kragen – 3M Einsätze
Mischung: 94% Polyester, 6% elastan + COFRATEX membrane.
Innen: 100% nylon. Polsterung: 100% Polyester 160 g/Qm.
Farben: schwarz/anthrazid, royal/navy, schlamm/schwarz, schwarz/schwarz
Zimná bunda s dvoma širokými vreckami na zips, ďalšie dve náprsné vrecká
na zips, nastaviteľná kapucňa, reflexné prvky.
Materiál: 94% polyester, 6% elasten + Cofratex membr., podšívka: 100% nylon.
Farby: čierna/antracitová, st. modrá/tm. modrá, sv. hnedá/čierna, čierna/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340

3:3
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ZIMNÍ ODĚVY A ZIMNÍ DOPLŇKY I WINTER AND WINTER CLOTHING ACCESSORIES
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF STRASBOURG MEMBRANE
Zimní budna s dvěmi širokými kapsami na zip, další dvě náprsní kapsy
na zip, nastavitelná kapuce, reflexní prvky.
Materiál: 94% polyester, 6% elasten + Cofratex membrána,
podšívka: 100% nylon.
Barvy: černá/antracitová, st. modrá/tm. modrá, sv. hnědá/černá, černá/černá
2 breast pockets with zip – 2 wide front pockets with zip – adjustable foldaway
hood – reflex inserts.
Material: 94% polyester 6% elastan + COFRATEX membrane.
Internal: 100% nylon. Padding: 100% polyester 160 g/sqm.
Colours: black/anthracite, royal/navy, mud/black, black/black
2 Brusttaschen mit Reißverschluss – 2 breite Vordertaschen mit Reißverschluss
– Verstellbare Kapuze im Kragen – 3M Einsätze.
Mischung: 94% Polyester, 6% elastan + COFRATEX membrane.
Innen: 100% nylon. Polsterung: 100% Polyester 160 g/Qm.
Farben: schwarz/anthrazid, royal/navy, schlamm/schwarz, schwarz/schwarz.
Zimná bunda s dvoma širokými vreckami na zips, ďalšie dve náprsné
vrecká na zips, nastaviteľná kapucňa, reflexné prvky.
Materiál: 94% polyester, 6% elasten + Cofratex membrána,
podšívka: 100% nylon.
Farby: čierna/antracitová, st. modrá/tm. modrá, sv. hnedá/čierna, čierna/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340

3:3

CF BYLOT
Zimní bunda se širokými předními kapsami na zip, dvě náprsní kapsy
na zip s klopou, odepínací kapuce, zip s dvojtou klopou, nastavitelné
manžety na zápěstí, nastavitelné větrání v podpaží, reflexní prvky.
Materiál: 100% polyamid potažený PU, podšívka: 100% polyester.
Barvy: červená, tm. modrá, oranžová, sv. hnědá, černá
2 wide zipped front pockets – 2 breast zipped pockets with flap – internal
pocket with velcro – napoleon pocket – net lining – welded seams– zip with
double storm-flap – adjustable, detachable, zip fold away hood – adjustable
cuffs – coulisse for adjustable waist – adjustable ventilation aperture under
the sleeves – reflex insert.
Material: 100% Pu-coated polyamide weave, 180 g/sqm.
Lining: 100% polyester.
Colours: red, navy, orange, mud, black
2 breite Taschen mit Reißverschluss – 2 Brusttaschen mit Klappen und
Reißverschluss – Innentasche mit Filz – Napoleontasche – Netzfutter – thermisch
verbundene Nähte – Doppelvorderklappen für den Reißverschluss – justierbare
trennbare Kapuze im Kragen – justierbare Ärmelbündchen – justierbare Weite
in der Taille – Ventilation unter der Ärmel – Reflex Streifen.
Mischung: 100% Polyamid mit gestrichenem PU, 180 g/Qm.
Futter: 100% Polyester.
Farben: rot/schwarz, himmelblau/schwarz, orange/schwarz, schlamm/schwarz
Zimná bunda so širokými prednými vreckami na zips, dve náprsné vrecká
na zips s klopou, odopínateľná kapucňa, zips s dvojitou chlopňou, nastaviteľné
manžety na zápästí, nastaviteľné vetranie v podpaží, reflexné prvky.
Materiál: 100% polyamid potiahnutý PU, podšívka: 100% polyester.
Farby: červená, tm. modrá, oranžová, sv. hnedá, čierna.
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343

150

EN 340

3:3

WINTERBEKLEIDUNG UND WINTERZUBEHöR I ZIMNÉ ODEVY A ZIMNÉ DOPLNKY

CF MOTOR
4 rozsáhlé přední kapsy na zip, dvě náprsní kapsy na zip (potažený PU),
vnitřní kapsa na zip, hlavní zip potažený PU, nastavitelná kapuce.
Materiál: 100% polyamid potažený PU, podšívka: 100% polyester.
Barvy: khaki, st. modrá, sv. hnědá, černá
4 wide front pocket with flap – 2 chest pocket with PU coated zips – internal
pocket with zip – welded seams – PU coated frontal zip – adjustable
hood – without padding.
Material: 100% Pu-coated polyamide weave, 180 g/qm.
Lining: 100% polyester.
Colours: khaki, royal blue, mud, black
4 breite Vordertaschen mit Patte – 2 Brusttaschen mit wasserdichtem
Reissverschluß – Innentasche mit Reissverschluß – PU gestrichene
Reissverschlüsse – wasserdichter Reissverschluß – verstellbare
Kapuze – keine Futterung.
Mischung: 100% PU gestrichener Polyamid, 180 g/qm.
Futter: 100% Polyester.
Farben: khaki, navy, schlamm, schwarz
4 rozsiahle predné vrecká na zips, dve náprsné vrecká na zips (potiahnutý PU),
vnútorné vrecko na zips, hlavný zips potiahnutý PU, nastaviteľná kapuca.
Materiál: 100% polyamid potiahnutý PU, podšívka: 100% polyester.
Farby: khaki, st. modrá, sv. hnedá, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 343
EN 340

3:3

CF MAYEN
Vyrobený ze tří vrstev Gorotex látky, reflexní 3M prvky,
2 široké přední kapsy, 1 vnitřní kapsa
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE – 320gr/m2
Podšívka: 100% polyester
Barva: tm. modrá
Entirely made of 3 layer Gore Windstopper® – 3M reflective
inserts – 2 wide front pockets – 1 breast pocket – coulisse for adjustable
waist – interactive zip,
Material: 100% pes + membrane 100% PTFE +100% pes - 320 g/sqm
Lining: 100% pes
Colour: navy
Komplett aus zwei Schichten Gore Windstopper® gefertigt – 3M Reflex
Einsätze – 2 breite Vordertaschen – 1 Brusttasche mit Reißverschluss
– justierbare Weite in der Taille.
Mischung: 100% pes + Membrane 100% PTFE +100% pes – 320 g/Qm
Futter: 100% pes
Farbe: navy
Vyrobené z troch vrstiev Gorotex látky, reflexné 3M prvky,
2 široké predné vrecká, 1 vnútorné vrecko
Materiál: 100% polyester + membrána 100% PTFE - 320gr/m2
Podšívka: 100% polyester
Farba: tm. modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64

EN 340
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY I WARNING CLOTHING

TIM
Lehká výstražná vesta se dvěma výstražnými pásky,
zapínání klasický zip.
Barva: žlutá, oranžová
Lightweight safety vest with two warning tapes, classic zip fastening.
Colours: yellow, orange
Leichte Warnweste mit zwei Warnstreifen, klassischer Reißverschluss.
Farben: gelb, orange
Ľahká výstražná vesta s dvoma výstražnými pásikmi,
zapínanie klasický zips.
Farba: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: L, XL
EN 471
EN 340

třída 2:2

TIM ECO
Lehká výstražná vesta se dvěma výstražnými pásky,
zapínání velcro.
Barva: žlutá, oranžová
Lightweight safety vest with two warning tapes, Velcro.
Colours: yellow, orange
Leichte Warnweste mit zwei Warnstreifen, Velcro-Verschluss.
Farben: gelb, orange
Ľahká výstražná vesta s dvoma výstražnými pásikmi, zapínanie velcro.
Farba: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: L, XL
EN 471
EN 340

třída 2:2

MERKUR HV
Komfortní oboustranná vesta s mnoha funkčními kapsami,
vnitřní strana vesty je výstražná s výstražnými pruhy, vrch PES / Ba,
vložka PES.
Barva: černožlutá
Comfortable reversible vest, many pockets, yellow reflective vest inside,
material polyester / cotton.
Colours: – black / yellow
Komfortable Weste, beidseitig tragbar, mit vielen Funktionstaschen,
Innenteil mit Warnstreifen versehen, Oberfläche PES / Ba, Einlage PES.
Farbe: schwarz und gelb
Komfortná obojstranná vesta s mnohými funkčnými vreckami,
vnútorná strana vesty je výstražná s výstražnými pruhmi, vrch PES / Ba,
vložka PES.
Farba: čierno-žltá

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 340

152

WARNBEKLEIDUNG I VÝSTRAŽNÉ ODEVY

HORIZONT COMFORT
Bunda čtyři v jednom – univerzální výstražná bunda s odepínatelnou
vnitřní částí, kterou je možno nosit i jednotlivě. Bundu pak můžeme
využít jednak jako zateplenou výstražnou nepromokavou zimní bundu,
zateplenou reflexní vestu nebo modrou prošitou vestu nebo větrovku.
Vrch 300D PES s nepromokavou úpravou PU (prodyšná), úprava proti
zašpinění, podšívka 100% PES.
Barva: oranžová
Four in one jacket – a universal warning jacket with detachable inner part,
which can be worn individually. Jacket can be used as a warning waterproof
insulated winter jacket, insulated reflective vest, blue stitched vest,
or windbreaker. Outsider in 300D PES with a waterproof finis PU (breathable),
anti-dirt treatment, 100% PES lining.
Colours: orange
Jacke Vier in Eins – Universaljacke mit Warnzeichen, abnehmbares Innenteil,
auch einzeln tragbar. Die Jacke kann als wärmeisolierte wasserdichte
Winterjacke, wärmeisolierte Reflexjacke oder blaue durchgesteppte Jacke
oder Windjacke getragen werden. Oberfläche 300D PES, wasserdicht PU
(atmungsaktiv), Verschmutzungsschutz, futter 100% PES.
Farbe: orange
Bunda štyri v jednom – univerzálna výstražná bunda s odopínateľnou vnútornou časťou, ktorú je možné nosiť aj jednotlivo. Bundu potom môžeme využiť
jednak ako zateplenú výstražnú nepremokavú zimnú bundu, zateplenú
reflexnú vestu, alebo modrú prešitú vestu, alebo vetrovku. Vrch 300D PES
s nepremokavou úpravou PU (priedušná), úprava proti zašpineniu,
podšívka 100% PES,
Farba: oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL

EN 471
EN 340

EN 343

třída 3:2 třída 3:1

EN 471
EN 340
třída 2:2
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY I WARNING CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF PROTECTION
Vnější část: 3M reflexní pruhy, kapsička na mobil, čtyři široké kapsy,
náprsní kapsa, vnitřní kapsy na zip, odnímatelná a nastavitelná
kapuce, nastavitelné zápěstí, dvojité krytí na zip.
Materiál: 100% polyester potažený PU.
Vnitřní část: 3M reflexní pruhy, odepínací rukávy, nepromokavé
kapsy, elastické zápěstí a límec.
Materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid.
Barvy: žlutá, oranžová
External part: 3M reflex stripes and inserts - telephone pocket with E-CARE
electromagnetic waves insulating fabric and loop for headset – welded
seams – 4 wide front pockets – breast pockets – internal pockets with
zip – detachable and adjustable hood - elbow patches – adjustable
wrist – double covering for zip.
Internal part: detachable sleeves with zip – 3M reflex stripes
and inserts – pocket with waterproof zip – elastic wrists and collar.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm,
lining: 100% polyamide.
Colors: yellow, orange
Außenjacke: Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff
E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – 3M Reflex Einsätze
und Bänder – mit PU beschichteten Nähten – 4 große Vordertasche
– Brusttaschen - Innentasche mit Reißverschluss – Ellbogenflecken
– ergonomische Gestaltung der Ärmel – justierbare und lösbare
Kapuze – Ärmelbündchen – Doppelpatte.
Innenjacke: Lösbare Ärmel mit Reißverschluss – 3M Reflex Einsätze und
Bänder – Tasche mit PU beschichtetem Reißverschluss – Ärmel – und
Kragenbündchen.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid.
Farben: gelb, orange
Vonkajšia časť: 3M reflexné pruhy, vrecko na mobil, štyri široké vrecká,
náprsné vrecko, vnútorné vrecká na zips, odnímateľná a nastaviteľná
kapucňa, nastaviteľné zápästie, dvojité krytie na zips.
Materiál: 100% polyester potiahnutý PU.
Vnútorná časť: 3M reflexné pruhy, odopínateľné rukávy, nepremokavé
vrecká, elastické zápästie a golier.
Materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid.
Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 342 EN 343 EN 471
EN 340

0,416 (B) 0X2X 3:3

154

třída 3:2

WARNBEKLEIDUNG I VÝSTRAŽNÉ ODEVY

CF SIGNAL
Zateplená výstražná bunda s 3M reflexními pruhy, kapsička na mobil,
široká přední kapsa, kapsička na pero, náprsní kapsy s nepromokavým
zipem, vnitřní kapsa na zip, odepínací fleece rukávy, nastavitelná kapuce.
Materiál: 100% polyester potažený PU, podšívka: 100% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
3M reflex stripes and inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic
waves insulating fabric and loop for headset – wide front pockets – breast
pocket with waterproof zip – pen pocket - internal zipped pocket – zip
detachable fleece sleeves - lining with shoulder part made of fleece – adjustable
foldaway hood – side splits – longer back side.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm, lining: 100% polyamide.
Colors: yellow, orange
3M Reflex Einsätze und Bänder – Telefontasche aus elektromagnetisch
isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – breite
Vordertaschen – Brusttasche mit Reißverschluss – Stiftfach – Innentasche mit
Reißverschluss – lösbare Ärmel aus Fleece mit Reißverschluss – Innenfutter mit
Oberteil aus Fleece – Kapuze im Kragen – Seitenschlitze – verlängerter Rücken.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm, Futter: 100% Polyamid.
Farben: gelb, orange
Zateplená výstražné bunda s 3M reflexnými pruhmi, vrecko na mobil, široká
predné vrecko, vrecko na pero, náprsné vrecká s nepremokavým zipsom,
vnútorné vrecko na zips, odopínateľná fleece rukávy, nastaviteľná kapuca.
Materiál: 100% polyester potiahnutý PU, podšívka: 100% polyester.
Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 471
EN 340
třída 2:2

CF RESCUE
Bunda s reflexními prvky, široká přední kapsa, dvě náprsní kapsy
s nepromokavým zipem, kapsa na pero, vnitřní kapsa, nastavitelná
a odepínací kapuce, nastavitelné zápěstí, dvojité krytí zipu.
Materiál: 100% PU potažený polyesterem, 200 gr/m2.
Podšívka: 100% polyamid.
Barvy: žlutá/tm. šedá, oranžová/tm. šedá
3M reflex stripes and inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic
waves insulating fabric and loop for headset – welded seams – wide front
pockets – 2 breast pockets with waterproof zip – pen pocket – internal pocket
– detachable and adjustable hood – elbow patches – adjustable wrists – double
covering for zip – lining with shoulder part made of fleece.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm.
Lining: 100% polyamide. Padding: 100% polyester.
Colours: fluorescent yellow/dark grey, fluorescent orange/dark grey
3M Reflex Einsätze und Bänder – Telefontasche aus elektromagnetisch
isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – mit
PU beschichteten Nähten – breite Vordertaschen – 2 Brusttaschen mit PU
beschichtetem Reißverschluss – Stiftfach – justierbare und lösbare
Kapuze – Ellbogenflecken – Ärmelbündchen – Doppelpatte – Innenfutter
mit Oberteil aus Fleece.
Mischung: 100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid. Polsterung: 100% Polyester.
Farben: leuchtgelb/grau, leuchtorange/grau
Bunda s reflexnými prvkami, široká predné vrecko, dve náprsné vrecká s nepremokavým zipsom, vrecko na pero, vnútorné vrecko, nastaviteľná a odopínateľná
kapucňa, nastaviteľné zápästie, dvojité krytie zipsu
Materiál: 100% PU potiahnutý polyesterom 200 gr/m2. Podšívka: 100% polyamid.
Farby: žltá/tm. šedá, oranžová/tm. šedá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 342 EN 343 EN 471
EN 340

0,389 (B) 0X2X 3:3

třída 3:2
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY I WARNING CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CS SAFE
Kalhoty s reflexními prvky, velké přední kapsy, dvě zadní kapsy s klopou,
boční kapsa s klopou, nastavitelný pas, dole na nohavicích zip.
Materiál: 100% PU potažený polyesterem, 200 gr/m2.
Podšívka: 100% polyamid.
Barvy: žlutá/tm. šedá, oranžová/tm. šedá
3M reflex stripes and inserts – welded seams – knee patches – knee and leg
ergonomic design for unrestricted movement – wide front pockets with
zip – 2 back pocket with flap – side pocket – bottom zip and rain
gaisters – adjustable waist.
Material: 100% PU-coated polyester weave, 200 g/sqm.
Lining: 100% polyamide. Padding: 100% polyester
Colours: fluorescent yellow/dark grey, fluorescent orange/dark grey
3M Reflex Einsätze und Bänder – thermoisolierte Nähte – Knieflecken
– ergonomische Gestaltung an den Knien für eine bessere Bewegungsfreiheit
– breite Vordertasche mit Patte und Reißverschluss – Seitentasche
– regenabweisende Gamaschen – justierbare Weite.
Mischung:100% Polyester mit PU gestrichen, 200 g/Qm.
Futter: 100% Polyamid. Polsterung: 100% Polyester.
Farben: leuchtgelb/grau, leuchtorange/grau
Nohavice s reflexnými prvkami, veľké predné vrecká, dve zadné vrecká
s príklopkou, bočné vrecko s klopou, nastaviteľný pas, dole na nohaviciach zips.
Materiál: 100% PU potiahnutý polyesterom 200 gr/m2.
Podšívka: 100% polyamid.
Farby: žltá/tm. sivá, oranžová/tm. sivá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 342 EN 343 EN 471
EN 340

0,389 (B) 0X2X 3:3

třída 3:2

CF SIGHT, WARNING
Pracovní bunda s 3M reflexními pruhy, telefonní kapsa, náprsní kapsy
na zip, široká přední kapsa, dvě vnitřní kapsy, nastavitelný pas a zápěstí.
Materiál: SIGHT – 60% bavlna, 40% polyester.
WARNING – 40% bavlna, 60% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
3M reflex stripes and inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic
waves insulating fabric and loop for headset – wide front pocket - breast pockets
with zip – 2 internal pockets – adjustable waist and wrist – arm ergonomic design.
Material: SIGHT 240 g/sqm: 60% cotton, 40% polyester.
WARNING 290 g/sqm: 40% cotton, 60% polyester.
Colors: yellow, orange
3M Reflex Einsätze und Bänder – Telefontasche aus elektromagnetisch
isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – breite
Vordertaschen – Brusttaschen mit Reißverschluss – Stiftfach – lösbare Ärmel
mit Reißverschluss – innenfutter mit Oberteil aus Fleece – Kapuze
im Kragen – Seitenschlitze – verlängerter Rücken.
Mischung: SIGHT 240 g/Qm: 60% Baumwolle, 40% Polyerster.
WARNING 290 g/Qm: 40% Baumwolle, 60% Polyester.
Farben: gelb, orange
Pracovná bunda s 3M reflexnými pruhmi, telefónne vrecko, náprsné vrecká
na zips, široká predné vrecko, dve vnútorné vrecká, nastaviteľný pas a zápästie.
Materiál: SIGHT – 60% bavlna, 40% polyester.
WARNING – 40% bavlna, 60% polyester.
Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 471
EN 340
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CF RAY, LIGHT
Pracovní kalhoty s 3M reflexními pruhy pod koleny, ergonomický design
pro neomezený pohyb, široká přední kapsa, kapsa na mince, dvě zadní
kapsy (z toho jedna s klopou), kapsa na pravítko, poutko na kladívko,
nastavitelný pas.
Materiál: RAY 60% bavlna, 40% polyester, 240 gr/m2,
LIGHT 40% bavlna, 60% polyester 290 gr/m2. Barvy: žlutá, oranžová
3M reflex stripes and inserts – knee and leg ergonomic design for unrestricted
movement – reinforced crotch (Light version) – wide front pockets – coin
pocket – 2 back pockets, one of them with flap - side pocket – rule
pocket – hammer loop – adjustable waist.
Material: RAY 240 g/sqm – 60% cotton, 40% polyester,
LIGHT 290 g/Qm – 40% Baumwolle, 60% Polyerster. Colors: yellow, orange
3M Reflex Einsätze und Bänder – ergonomische Gestaltung an den Knien für
eine bessere Bewegungsfreiheit – verstärkter Schritt (LIGHT) – Zollstocktasche
– breite Vordertaschen – Münztasche – Hammerschlaufe – rechte
Seitentasche – 2 Hintertaschen eine davon mit Patte – Bundweite justierbar.
Mischung: RAY 240 g/Qm – 60% Baumwolle, 40% Polyester,
LIGHT 290 g/Qm – 40% Baumwolle, 60% Polyerster. Farben: gelb, orange
Pracovné nohavice s 3M reflexnými pruhmi pod kolenami, ergonomický dizajn
pre neobmedzený pohyb, široká predné vrecko, vrecko na mince, dve zadné
vrecká (z toho jedna s chlopňou), vrecko na pravítko, pútko na kladivko,
nastaviteľný pas.
Materiál: RAY 60% bavlna, 40% polyester, 240 gr/m2,
LIGHT 40% bavlna, 60% polyester 290 gr/m2. Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 471
EN 340

třída 2:2

CF BRIGHT, SPARK
Pracovní kalhoty s laclem s 3M reflexními pruhy pod koleny, ergonomický
design pro neomezený pohyb, zesílení v rozkroku, na náprsence kapsička
na mobil, široká přední kapsa, kapsa na mince, dvě zadní kapsy (z toho
jedna s klopou), kapsa na pravítko, poutko na kladívko, nastavitelné šle
s rychloupínacím systémem. Materiál: BRIGHT – 40% bavlna, 60% pol.,
290 gr/m2, SPARK – 60% bav., 40% pol. 240 gr/m2. Barvy: žlutá, oranžová
3M reflex stripes and inserts – telephone pocket with E-CARE electromagnetic
waves insulating fabric – knee and leg ergonomic design for unrestricted
movement – reinforced crotch (Bright version) – breast pocket with zip – pen
pocket – wide front pockets – coin pocket – side pocket – 2 back pockets, one
of them with flap – rule pocket – hammer loop – elasticated waist - adjustable
braces with quick release system. Material: BRIGHT 290 g/sqm – 40% cotton,
60% polyester, SPARK 240 g/Qm – 60% Baum., 40% Pol. Colors: yellow, orange
3M Reflex Einsätze und Bänder – ergonomische Gestaltung an den Knien für
eine bessere Bewegungsfreiheit – verstärkter Schritt (BRIGHT) – Brusttaschen
mit Reißverschluss – Telefontasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff
E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung – Stiftfach – breite Vordertaschen – Münzetasche – Hammerschlaufe – Bundweite justierbar – Seitentasche
mit Werkzeugfach – 2 Hintertaschen davon eine mit Patte – elastische Träger
mit Schnellverschlußsystem. Mischung: BRIGHT 290 g/Qm – 40% Baumwolle,
60% Polyester, SPARK 240 g/Qm – 60% Baum., 40% Pol. Farben: gelb, orange
Pracovné nohavice s trakmi s 3M reflexnými pruhmi pod kolenami, ergonomický
dizajn pre neobmedzený pohyb, zosilnenie v rozkroku, na náprsence vrecko
na mobil, široká predné vrecko, vrecko na mince, dve zadné vrecká (z toho jedna
s chlopňou), vrecko na pravítko, pútko na kladivko, nastaviteľné traky
s rýchloupínacím systémom. Materiál: BRIGHT – 40% bavlna, 60% polyester
290 gr/m2, SPARK – 60% bavlna, 40% polyester 240 gr/m2. Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 471
EN 340

třída 2:2
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY I WARNING CLOTHING
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF VISIBLE
Široká přední kapsa, dvě široké zadní kapsy, kapsa na pravítko,
poutko na kladívko.
Materiál: 60% bavlny, 40% polyester.
Barvy: oranžová/tm. modrá, žlutá/tm. modrá
Wide front pockets – 2 wide back pockets – rule pocket – hammer
loop – YKK zip.
Material: 60% cotton, 40% polyester 245 g/sqm
Colours: orange/marine, yellow/marine
Breite Vordertaschen – 2 Breite hinten – Zollstocktasche
– Hammerschlaufe – YKK Reißverschlüsse.
Mischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245 g/Qm.
Farben: gelb/navy, orange/navy
Široká predné vrecko, dve široké zadné vrecká, vrecko na pravítko,
pútko na kladivko.
Materiál: 60% bavlny, 40% polyester.
Farby: oranžová/tm. modrá, žltá/tm. modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 44–64
EN 471
EN 340

třída 1:2

CF DRIVER
Reflexní vesta s dvěma horizontálními reflexními pruhy,
na levé straně kapsa.
Materiál: 100% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
Double horizontal reflex stripe – left pocket – well finished edges.
Material: 100% polyester, 135 g/sqm.
Colours: fluorescent yellow, fluorescent orange
2 Reflexstreifen – linke Tasche – Randverkleidung.
Mischung: 100% Polyerster, 135 g/Qm.
Farben: Leuchtgelb, leuchtorange
Reflexná vesta s dvomi horizontálnymi reflexnými pruhmi,
na ľavej strane vrecko.
Materiál: 100% polyester
Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 471
EN 340
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třída 2:2

WARNBEKLEIDUNG I VÝSTRAŽNÉ ODEVY

CF HELPWAY
Tričko s límečkem a krátkým rukávem, 3M reflexní pruhy,
náprsní kapsa. Materiál: 25% bavlna, 75% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
Short sleeved high visibility polo – rib collar and sleeve edge – sweat
band – side splits –3M reflex stripes – breast pocket.
Material: 25% cotton, 75% polyester, 185 g/sqm.
Colors: yellow, orange
Kurzärmeliges Warnschutz Polo-Shirt – dehnbares Gewebe auf dem
Kragen und auf der Manschette – Ventilation der Schulterpartie – Seitenschlitze –3M Reflex Bände – Brusttasche.
Mischung: 25% Baumwolle, 75% Polyester, 185 g/Qm.
Farben: gelb, orange
Tričko s golierom a krátkym rukávom, 3M reflexné pruhy, náprsné vrecko.
Materiál: 25% bavlna, 75% polyester. Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 471
EN 340

třída 1:2

CF SHINE
Tričko s krátkým rukávem, límeček, vysoká viditelnost,
náprsní kapsa. Materiál: 100% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
Short sleeved high visibility polo – rib collar and sleeve edge – sweat band
– side splits –3M reflex stripes –Cooldry® treated textile – breast pocket.
Material: 100% Polyerster, 200 g/Qm.
Colours: fluorescent yellow, fluorescent orange
Kurzärmeliges Warnschutz Polo-Shirt – dehnbares Gewebe auf dem
Kragen und auf der Manschette – Ventilation der Schulterpartie
– Seitenschlitze – 3M Reflex Bände – Cooldry® Gewebe – Brusttasche.
Mischung: 100% Polyerster, 200 g/Qm. Farben: leuchtgelb, leuchtorange
Tričko s krátkym rukávom, golier, vysoká viditeľnosť, náprsné vrecko.
Materiál: 100% polyester. Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 471
EN 340

třída 1:2

CF RADAR
Tričko s dlouhým rukávem, 3M reflexní pruhy.
Materiál: 100% polyester.
Barvy: žlutá, oranžová
Long sleeved T-shirt – 3M reflex stripes – 3D breathable fabric – side splits.
Material: 100% polyester, 140 g/sqm.
Colours: yellow, orange
Kurzämeliges T-Shirt – 3M Reflex Bänder – 3D atmungsaktives
Gewebe – Ventilation der Schulterpartie.
Mischung: 100% Polyester, 140 g/Qm.
Farbe: gelb, orange
Tričko s dlhým rukávom, 3M reflexné pruhy.
Materiál: 100% polyester.
Farby: žltá, oranžová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 471
EN 340
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159

TRIČKA, KOŠILE, MIKINY I T-SHIRT, POLOSHIRTS, SWEATERS

6092 WORKSHOP
Pracovní tričko bez límečku, 100 % bavlna
Barvy: černá, bílá, šedá, stř. modrá, tm. modrá,
jiné barvy na objednávku
Cotton t-shirt with short sleeves, rounded neckline,
100 % cotton
Colours: black, white, grey, royal, dark, other colours on order
T-Shirt, 100 % Baumwolle
Farben: schwarz, weiß, grau, mittelblau, dunkelblau,
verschiedene Farben auf Aftrag
Pracovné tričko bez goliera, 100 % bavlna
Farby: čierna, biela, sivá, strednemodrá, tmavomodrá,
iné farby na objednávku

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–XXXL
EN 420

6228 MARS WORKSHOP
Tričko ze 100 % bavlny, krátký rukáv, s límečkem
Barvy: černá, červená, zelená, jiné barvy na objednávku
T-shirt 100 % cotton, short sleeve with collar
Colours: black, red, green, other colours on order
Polo-Shirt, 100 % Baumwolle, kurze Ärmel
Farben: schwarz, rot, grün, verschiedene Farben auf Aftrag
Tričko zo 100 % bavlny, krátky rukáv, s golierom
Farby: čierna, červená, zelená, iné farby na objednávku
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: XS–XXL
EN 420
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T-SHIRTS, HEMDEN, PULLOVERN I TRIČKÁ, KOŠELE, MIKINY
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF ALMADA
Mikina z přírodního vlákna, na bocích rozparky
Materiál: 30% bavlna, 70% modal
Barvy: tm. modrá, tm. zelená, černá
Natural fibre ribbed fabric – side slits
Material: 30% cotton, 70% Modal®, 230 g/sqm
Colours: navy, mud, black
Stoff aus Naturfaser mit Rippenoptisch – Seitenschlitze
Mischung: 30% Baumwolle, 70% Modal®, 230 g/Qm
Farben: navy, schlamm, schwarz
Mikina z prírodného vlákna, na bokoch rázporky
Materiál: 30% bavlna, 70% modal
Farby: tm. modrá, tm. zelená, čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420

CF AGADIR
Mikina s úpletem na rukávech a v pase
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Barvy: tm. modrá, tm. zelená, černá, červená, antracitová
Stretch ribbed bottom and cuffs
Material: 65% polyester, 35% cotton, 280 g/sqm
Colours: navy, mud, black, red, anthracite
Dehnbares Gewebe auf der Manschette und auf der Weite
Mischung: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 280 g/Qm
Farben: navy, schlamm, schwarz, rot, anthrazid
Mikina s úpletom na rukávoch a v páse
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Farby: tm. modrá, tm. zelená, čierna, červená, antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420

CF MADEIRA
Tričko s dlouhým rukávem s rozparky na bocích
Materiál: 100% bavlněný úplet
Barvy: khaki/černá, šedá/černá, sv. modrá/černá,
st. modrá/tm. modrá, antracitová/černá, tm. zelená
Long sleeved v-neck T-shirt – side splits
Material: 100% cotton jersey, 200 g/sqm
Colours: khaki, grey, light blue, royal, anthracite, mud
Langärmiges T-Shirt – V-Ausschnitt – Seitenschlitze
Mischung: Jersey 100% Baumwolle, 200 g/Qm
Farben: khaki/schwarz, grau/schwarz, Hellblau/schwarz,
navy/Hellblau, anthrazid/schwarz, schlamm/schwarz
Tričko s dlhým rukávom s rozparkami na bokoch
Materiál: 100% bavlnený úplet
Farby: khaki/čierna, šedá/čierna, sv. modrá/čierna,
st. modrá/tm. modrá, antracitová/čierna, tm. zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420
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TRIČKA, KOŠILE, MIKINY I T-SHIRT, POLOSHIRTS, SWEATERS
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU

CF CLASSIC
Tričko polo s dlouhým rukávem, límeček, elastické
zápěstí, náprsní kapsa. Materiál: 100% bavlna
Barvy: khaki, šedá, sv. modrá, tm. modrá, antracitová,
tm. zelená
Long sleeved poloshirt – breast pocket – fabric collar – side
splits – elastic wrists. Material: piquet 100% cotton, 250 g/sqm
Colours: khaki, grey, light blue, navy, anthracite, mud
Langärmiges Polo-Shirt – Brusttasche – Kragen aus
Stoff – Seitenschlitze – dehnbare Manschetten
Mischung: piquet 100% Baumwolle, 250 g/Qm
Farben: Khaki, Grau, Himmelblau, Marineblau, anthrazit,
schlamm
Tričko polo s dlhým rukávom, golier, elastické zápästie,
náprsné vrecko. Materiál: 100% bavlna
Farby: khaki, šedá, sv. modrá, tm. modrá, antracitová, tm. zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420

CF JAVA
Tričko s krátkým rukávem, výstřih do „V“, boční
strany jsou prodyšné a rychloschnoucí
Materiál: 92% bavlna, 8% elasten
Barvy: khaki/černá, červená/černá, modrá/černá,
tm. modrá/černá, černá/antracitová,
tm. modá/antracitová
Short sleeved v-neck T-shirt – stretch material – side
splits – Cooldry® side inserts breathable and quick drying
Material: 92% cotton, 8% Elastan, 180 g/sqm
Colours: khaki/black, red/black, blue/black, mud/black,
black/anthracite, navy/anthracite
Kurzärmeliges T-Shirt – V-Ausschnitt – dehnbarer Stretch
– Seitenschlitze – Cooldry® Einsätze an den Seiten – hoeh
Transpiration
Mischung: 92% Baumwolle, 8% Elastahn, 180 g/Qm
Farben: khaki/schwarz, rot/schwarz, himmelblau/schwarz,
schwarz/anthrazid, schlamm/schwarz, navy/anthrazit
Tričko s krátkym rukávom, výstrih do „V”, bočné strany
sú priedušné a rýchloschnúci.
Materiál: 92% bavlna, 8% elasten
Farby: khaki/čierna, červená/čierna, modrá/čierna,
tm. modrá/čierna, čierna/antracitová, tm. modá/antracitová
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420
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T-SHIRTS, HEMDEN, PULLOVERN I TRIČKÁ, KOŠELE, MIKINY

CF LUXEMBOURG
Tričko polo s dlouhým rukávem, elastické zápěstí,
boční rozparky. Materiál: 100% bavlna
Barvy: tm. modrá/sv. modrá, tm. zelená/černá,
antracitová/černá
Brest pocket, elastic wrists and bortím, side slits
Material: 100% cotton, 200 g/sqm
Colours: navy/light blue, mud/black, anthracite/black
Brusttasche, dehnbares Gewebe auf der Manschette und
auf der Weite, Seitenschlitze
Mischung: 100% Baumwolle, 200 g/Qm
Farben: navy/Hellblau, schlamm/schwarz, anthrazid/schwarz
Tričko polo s dlhým rukávom, elastické zápästie,
bočné rozparky. Materiál: 100% bavlna
Farby: tm. modrá/sv. modrá, tm. zelená/čierna,
antracitová/čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420

CF MARTINIQUE
Tričko polo s krátkým rukávem, náprsní kapsa, boční
rozparky. Materiál: 65% bavlna, 35% polyester
Barvy: khaki, červená, modrá, písková, antracitová/černá,
tm. modrá/sv. modrá
Short sleeved poloshirt – breast pocket – side splits
Material: piquet 65% cotton, 35% polyester, 190 g/sqm
Colours: khaki, red, blue, sand, anthracite/black, navy/light blue
Kurzärmeliges polo-Shirt – Brusttasche – Seitenschlitze
Mischung: piquet 65% Baumwolle, 35% Polyester, 190 g/Qm
Farben: khaki, rot, himmelblau, sandfarben, anthrazit/schwarz,
navy/Hellblau
Tričko polo s krátkym rukávom, náprsné vrecko, bočné rozparky
Materiál: 65% bavlna, 35% polyester
Farby: khaki, červená, modrá, piesková, antracitová/čierna,
tm. modrá/sv. modrá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420

CF HAWAII
Košile s krátkým rukávem, dvě náprsní kapsy na zip,
boční rozparky. Materiál: 95% bavlna, 5% lykra
Barvy: khaki, modrá, tm. červená, tm. zelená
Short sleeved shirt – stretch material – double breast pocket
with side folds and concealed zip – Cooldry® insert on the
inner collar – side splits
Material: 95% cotton, 5% Lycra®, 120 g/sqm
Colours: khaki, blue, purple red, mud
Kurzärmeliges Hemd – dehnbares Gewebe – zwei
Brusttaschen mit Reißverschluss – Cooldry® Einsatz auf dem
Kragen – Seitenschlitze
Mischung: 95% Baumwolle, 5% Lycra®, 120 g/Qm
Farben: khaki, himmelblau, dunkel rot, schlamm
Košeľa s krátkym rukávom, dve náprsné vrecká na zips,
bočné rozparky. Materiál: 95% bavlna, 5% lykra
Farby: khaki, modrá, tm. červená, tm. zelená
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S–4XL
EN 420
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
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ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
PŘEHLED NOREM (OBUV)
EN 345 Bezpečnostní obuv – obuv s ocelovou nebo kompozitní špicí na ochranu prstů, která zabezpečuje ochranu
proti nárazu při dopadové zkušební energii 200 J.
SB – základní model s ocelovou tužinkou ve špici
S1 – provedení s tužinkou ve špici uzavřená patní část
S1P – S1 + ocelová planžeta v podešvi
S2 – S1 + materiál z kvalitní usně nepropouštějící vodu
S3 – S2 + ocelová planžeta v podešvi
EN 346 Ochranná obuv – obuv s plastovou nebo kompozitní špicí na ochranu prstů, která zabezpečuje ochranu proti
nárazu při dopadové zkušební energii 100 J.
EN 347 Pracovní obuv – obuv bez speciálních požadavků na ochranu prstů.
12 MONDOPOINT – širší komfortní tužinka ve špici

LIST OF STANDARDS (FOOTWEAR)
EN 345 Safety shoes – shoes with steel or composite toecap protection against impact of energy up to 200 J.
SB – basic model with steel toe cap in the tip
S1 – with the top closed toe cap heel
S1P – S1 + steel insert in the soles
S2 – S1 + material impermeable to water-quality leather
S3 – + S2 steel insert in the soles
EN 346 Safety shoes – shoes with plastic or composite toecap protection against impact of energy up to 100 J.
EN 347 Working shoes – shoes without special requirements for toe protection.
12 MONDOPOINT – larger comfortable toe cap

ÜBERSICHT DER NORMEN (SCHUHE)
EN 345 Sicherheitsschuhe – Schuhe mit einer Stahl- oder Verbundstoff-Zehenschutzkappe, die einen Aufprallschutz
mit einer Prüfenergie von 200 J gewährleisten.
SB – Basismodell mit Stahlkappe in der Spitze
S1 – mit geschlossenem Verdeck Zehenkappe Ferse
S1P – S1 + Stahlplatte in den Sohlen
S2 –S1 + Material undurchlässig für Wasser-Leder
S3 – S2 + Stahlplatte in den Sohlen
EN 346 Sicherheitsschuhe – Schuhe mit einer Kunststoff- oder Verbundstoff-Zehenschutzkappe, die einen Aufprallschutz
bei einer Prüfenergie von 100 J gewährleisten.
EN 347 Berufsschuhe – Schuhe ohne spezielle Anforderungen an eine Zehenschutzkappe.
12 MONDOPOINT – grossere komfort Kappe

PREHĽAD NORIEM (OBUV)
EN 345 Bezpečnostná obuv – obuv s oceľovou alebo kompozitnou špicou na ochranu prstov, ktorá zabezpečuje ochranu
proti nárazu pri dopadovej skúšobnej energii 200 J.
SB – základný model s oceľovou tužinkou v špici
S1 – prevedenie s tužinkou v špici uzavretá pätnej časť
S1P – S1 + oceľová planžeta v podošve
S2 – S1 + materiál z kvalitnej usne neprepúšťajúci vodu
S3 – S2 + oceľová planžeta v podošve
EN 346 Ochranná obuv – obuv s plastovou alebo kompozitnou špicou na ochranu prstov, ktorá zabezpečuje ochranu
proti nárazu pri dopadovej skúšobnej energii 100 J.
EN 347 Pracovná obuv – obuv bez špeciálnych požiadaviek na ochranu prstov
12 MONDOPOINT – širšia komfortná špica

TABULKA VELIKOSTÍ PRO PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I SIZE TABLE FOR WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
GRÖSSENTABELLEN FÜR ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRE PRACOVNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OBUTÍ

Metrická l Metric l Metric l Metrická / mm
Metrická l Metric l Metric l Metrická / cm
Anglická l Englisch l Englische l Anglická
Francouzská l French l Französische l Francúzska

ŽENY – čísla skupiny velikostí 5 I WOMEN – number of group size 5
FRAUEN – Anzahl der Gruppe Größe 5 I ŽENY – čísla skupiny veľkostí 5
215
220
225
230
235
240
245
22½
23
23½
24
24½
25
25½
1½
2
2
3
4
4½
5
34
–
35
36
37
–
38

Metrická l Metric l Metric l Metrická / mm
Metrická l Metric l Metric l Metrická / cm
Anglická l Englisch l Englische l Anglická
Francouzská l French l Französische l Francúzska

255
26½
6½
40

SOUSTAVA I SCHEME I SYSTEM I SÚSTAVA

260
27
7
41

265
27½
–
–

250
26
6
39

270
28
8
42

Metrická l Metric l Metric l Metrická / mm
Metrická l Metric l Metric l Metrická / cm
Anglická l Englisch l Englische l Anglická
Francouzská l French l Französische l Francúzska

MUŽI – čísla skupiny velikostí 7 I MEN – numer of group size 7
MÄNNER – Anzahl der Gruppe Größe 7 I MUŽI – čísla skupiny veľkostí 7
245
250
255
260
265
270
275
280
25½
26
26½
27
27½
28
28½
29
5
6
6½
7
–
8
9
9½
38
39
40
41
–
42
43
44

Metrická l Metric l Metric l Metrická / mm
Metrická l Metric l Metric l Metrická / cm
Anglická l Englisch l Englische l Anglická
Francouzská l French l Französische l Francúzska

285
29½
10
45

SOUSTAVA I SCHEME I SYSTEM I SÚSTAVA

290
30
10½
45

295
30½
11
46

300
31
11½
–

305
31½
12
47

310
32
13
48

320
33
14
–
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PARMA 01
Pracovní kotníková obuv, podešev z polyuretanu dvojí hustoty,
svršek z kvalitní povrstvené hovězinové usně
Working ankle footwear, soles in dual-density polyurethane,
uppers from high quality cow leather
Arbeits-Knöchelschuhe, doppeldichte Polyurethan-Sohle, Oberfläche
aus beschichtetem Rindleder, starke Qualität
Pracovná členková obuv, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty,
zvršok z kvalitnej potiahnutej hovädzej usne
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–49
EN 347

PARMA S1P
Bezpečnostní kotníková obuv s podešví z polyuretanu, s ocelovou
planžetou v podešvi proti nášlapnému průrazu a s tužinkou ve špici
Safety ankle shoes with soles in polyurethane, with a steel insert at the toe
Sicherheits-Knöchelschuhe, Polyurethan – Sohle, mit einer Stahlplatte
in der Schuhsohle gegen das Durchtreten, Spitzenüberkappe
Bezpečnostná členková obuv s podrážkou z polyuretánu, s oceľovou planžetou
v podrážke proti nášľapnému prepichnutiu a s tužinkou v špici
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–49
EN 345 S1P

PARMA TPU/PU 01
Pracovní kotníková obuv, podešev z polyuretanu TPU/PU dvojí hustoty,
svršek z kvalitní povrstvené hovězinové usně, modrá podšívka
a prošité modrou nití
Working ankle footwear, soles in dual-density polyurethane TPU/PU, uppers
from high quality cow leather, blue quilted lining with blue stitch
Arbeits-Knöchelschuhe, doppeldichte Polyurethan TPU/PU-Sohle, Oberfläche
aus beschichtetem Rindleder, starke Qualität, Steppfutter blau, mit
blaufarbenem Faden durchgenäht
Pracovná členková obuv, podošva z polyuretánu TPU/PU dvojitej hustoty, zvršok
z kvalitnej potiahnutej hovädzej usne, modrá podšívka a prešité modrou niťou
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–48
EN 347

PARMA TPU/PU S1P
Bezpečnostní kotníková obuv s podešví z polyuretanu TPU/PU, s ocelovou
planžetou v podešvi proti nášlapnému průrazu a s tužinkou ve špici,
modrá podšívka a prošité modrou nití
Safety ankle shoes with soles in polyurethane TPU/PU, with a steel insert
at the toe, blue quilted lining with blue stitch
Sicherheits-Knöchelschuhe, Polyurethan TPU/PU-Sohle, mit einer Stahlplatte
in der Schuhsohlegegen das Durchtreten, Spitzenüberkappe, Steppfutter blau,
mit blaufarbenem Faden durchgenäht
Bezpečnostná členková obuv s podrážkou z polyuretánu TPU/PU, s oceľovou
planžetou v podrážke proti nášľapnému prepichnutiu a s tužinkou v špici,
modrá podšívka a prešité modrou niťou
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–48
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ROMA S3 NEW
Bezpečnostní kotníková obuv, podešev z polyuretanu dvojí hustoty.
V provedení s tužinkou ve špici, ocelovou planžetou proti propíchnutí
v podešvi, uzavřená patní část, svrškový materiál z kvalitní hydrofobní
usně nepropouštějící vodu
Barva: černá s modrým prošíváním, výstražný pásek na patě
Safety shoes, sole in dual-density polyurethane. The design with a steel insert
at the toe, closed heel part, uppers in, quality hydrophobic leather impermeable
to water
Colour: black with blue stitching, reflective tape at heel
Sicherheits-Knöchelschuhe, doppeldichte Polyurethan-Sohle, mit einer
Stahlplatte in der Schuhsohle gegen das Durchtreten, Spitzenüberkappe,
geschlossenes Fersenteil, Obermaterial aus wasserdichtem Leder, starke Qualität
Farbe: schwarz mit blauen Nähten, Reflexband an der Ferse
Bezpečnostná členková obuv, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty.
Vo vyhotovení s tužinkou v špici, oceľovou planžetou proti prepichnutiu
v podrážke, uzavretou pätnou časťou, zvrškový materiál z kvalitnej hydrofóbnej
usne neprepúšťajúcej vodu
Farba: čierna s modrým prešívaním, reflexná páska na päte
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
EN 345 S3 SRA

FIRENZE SIP
Bezpečnostní polobotka, svrchní materiál ze semišové usně,
podešev z polyuretanu dvojí hustoty. v provedení s kompozitní
tužinkou ve špici a antiperforační stélkou WELMAX (nekovové)
Barva: šedá
Safety shoe, upper: suede leader, sole in dual-density polyurethane.
The design with composite toe cap and antiperforation WELMAX midsole
(nonmetalic). Colour: grey
Sicherheits-Knöchelschuhe, Schaft: velours Leder, doppeldichte
Polyurethan-Sohle, mit einer Kompositekappe und antiperforation WELMAX
Platte (nicht Metal). Farbe: grau
Bezpečnostná poltopánka, vrchný materiál: semišová useň, podošva
z polyuretánu dvojitej hustoty. Vo vyhotovení s kompozitnou špicou
a antiperforačnou WELMAX stielkou (nekovové)
Farba: sivá
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
EN 345 S1P
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VENEZIA 01
Pracovní polobotka, podešev z polyuretanu dvojí hustoty.
Svrškový materiál z kvalitní usně
Barva: černá s modrým prošíváním
Working shoe, sole in dual-density polyurethane.
Uppers in, quality leather
Colour: black with blue stitching
Arbeitsschuhe, doppeldichte Polyurethan-Sohle.
Geschlossenes Fersenteil, Leder, starke Qualität
Farbe: schwarz mit blauen Nähten
Pracovná poltopánka, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty.
Zvrškový materiál z kvalitnej usne
Farba: čierna s modrým prešívaním
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
EN 347

VENEZIA S1P
Bezpečnostní polobotka, podešev z polyuretanu dvojí hustoty.
V provedení s tužinkou ve špici, ocelovou planžetou proti propíchnutí
v podešvi, uzavřená patní část, svrškový materiál z kvalitní usně
Barva: černá s modrým prošíváním
Safety shoe, sole in dual-density polyurethane. The design with a steel insert
at the toe, closed heel part, uppers in, quality leather
Colour: black with blue stitching
Sicherheits-Knöchelschuhe, doppeldichte Polyurethan-Sohle, mit einer
Stahlplatte in der Schuhsohle gegen das Durchtreten, Spitzenüberkappe,
geschlossenes Fersenteil, Leder, starke Qualität
Farbe: schwarz mit blauen Nähten
Bezpečnostná poltopánka, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty.
Vo vyhotovení s tužinkou v špici, oceľovou planžetou proti prepichnutiu
v podrážke, uzavretou pätnou časťou, zvrškový materiál z kvalitnej usne
Farba: čierna s modrým prešívaním
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
EN 345 S1P

VENEZIA S3 NEW
Bezpečnostní polobotka, podešev z polyuretanu dvojí hustoty.
V provedení s tužinkou ve špici, ocelovou planžetou proti propíchnutí
v podešvi, uzavřená patní část, svrškový materiál z kvalitní hydrofobní
usně nepropouštějící vodu
Barva: černá s modrým prošíváním, výstražný pásek na patě
Safety shoe, sole in dual-density polyurethane. The design with a steel insert
at the toe, closed heel part, uppers in, quality hydrophobic leather impermeable
to water
Colour: black with blue stitching, reflective tape at heel
Sicherheits-Knöchelschuhe, doppeldichte Polyurethan-Sohle, mit einer
Stahlplatte in der Schuhsohle gegen das Durchtreten, Spitzenüberkappe,
geschlossenes Fersenteil, wasserdichtes Leder, starke Qualität
Farbe: schwarz mit blauen Nähten, Reflexband an der Ferse
Bezpečnostná poltopánka, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty.
Vo vyhotovení s tužinkou v špici, oceľovou planžetou proti prepichnutiu
v podrážke, uzavretou pätnou časťou, zvrškový materiál z kvalitnej hydrofóbnej
usne neprepúšťajucej vodu
Farba: čierna s modrým prešívaním, reflexná páska na päte
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
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PALERMO 01
Pracovní sandál s perforací, podešev z polyuretanu dvojí hustoty
Working sandal with perforation, sole in dual-density polyurethane
Arbeitssandalen, perforiert, doppeldichte Polyurethan-Sohle
Pracovné sandále s perforáciou, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–48
EN 347

PALERMO S1
Bezpečnostní sandál s perforací, podešev z polyuretanu dvojí hustoty,
v provedení s tužinkou ve špici
Barva: černá
Safety sandal with perforation, sole in double-density polyurethane,
lining in the toe
Colour: black
Arbeitssandalen, perforiert, doppelte Polyurethan-Sohle, Spitzenüberkappe,
Farbe: schwarz
Bezpečnostné sandále s perforáciou, podošva z polyuretánu dvojitej hustoty,
vo vyhotovení s tužinkou v špici
Farba: čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–47
EN 345 S1P

LIVORNO S1P
Bezpečnostní sandál se zapínáním na suchý zip, s kompozitní tužinkou
ve špici a kevlarovou vložkou proti nášlapnému průrazu, uzavřená patní
část, svršek obuvi je z hovězí lícové usně
Barva: černá
Safety sandal with Velcro, with a composite lining in the toe and Kevlar-lined
anti-penetration, closed heel part, upper in cow grain leather
Colour: black
Sicherheitssandalen mit Klettverschluss, Kompositkappe an der Schuhspitze,
Kevlareinlage gegen das Durchbrechen, geschlossenes Fersenteil, Oberfläche
aus beschichtetem Rindoberleder
Farbe: schwarz
Bezpečnostné sandále so zapínaním na suchý zips, s kompozitnou tužinkou
v špičke a kevlarovou vložkou proti nášlapnému prepichnutiu, uzavretá pätná
časť, zvršok obuvi je z hovädzej lícovej usne
Farba: čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 37–49
EN 345 S1P
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ISOLA S1P
Bezpečnostní sandál se zapínáním na suchý zip, s kompozitní tužinkou
ve špici a kevlarovou vložkou proti nášlapnému průrazu, uzavřená patní
část, svršek obuvi je z povrstvené hovězí štípenky
Barva: černá
Safety sandal with Velcro, with a composite lining in the toe and Kevlar-lined
anti-penetration, closed heel part, the upper is from cow split leather
Colour: black
Sicherheitssandalen mit Klettverschluss, Kompositkappe an der Schuhspitze,
Kevlareinlage gegen das Durchbrechen, geschlossenes Fersenteil, Oberfläche
aus beschichtetem Rindspaltleder
Farbe: schwarz
Bezpečnostné sandále so zapínaním na suchý zips, s kompozitnou tužinkou
v špičke a kevlarovou vložkou proti nášlapnému prepichnutiu, uzavretá pätná
časť. Zvršok obuvi je z potiahnutej hovädzej štiepenky
Farba: čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1P

ISOLA STEEL S1P
Bezpečnostní sandál se zapínáním na suchý zip, s ocelovou tužinkou
ve špici a ocelovou vložkou proti nášlapnému průrazu, uzavřená patní
část. Svršek obuvi je z povrstvené hovězí štípenky
Barva: černá
Safety sandal with Velcro, with a steel insert at the toe and Steel midsole
anti-penetration, closed heel part. The upper is from cow split leather
Colour: black
Sicherheitssandalen mit Klettverschluss, mit einer Stahlplatte in der Schuhsohle,
Stahleplatte gegen das Durchbrechen, geschlossenes Fersenteil. Oberfläche
aus beschichtetem Rindspaltleder
Farbe: schwarz
Bezpečnostné sandále so zapínaním na suchý zips, s oceľovou tužinkou v špičke
a oceľovou vložkou proti nášlapnému prepichnutiu, uzavretá pätná časť. Zvršok
obuvi je z potiahnutej hovädzej štiepenky
Farba: čierna
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1P
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7017
Gumové holínky, vnitřní podšívka z bavlny, barva: černá
Gumshoes, internal lining in cotton fabric, colour: black
Gummistiefel, das Innenfutter aus Baumwolle, Farbe: schwarz
Gumové čižmy, vnútorná podšívka z bavlny, farba: čierná
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–47
EN 347

MADRID
Holínky pro potravinářské odvětví bez ocelové špice, antistatické,
podešev odolná olejům, tukům a mírně i kyselinám, podešev
ze směsi PVC / nitril
Barva: bílá
Shoes for the food industry without steel toe, antistatic, sole resistant
to oil, grease and even slightly to acids, sole in a mixture of PVC / nitrile
Colour: white
Gummistiefel für die Lebensmittelindustrie, ohne Stahlkappe,
antistatisch, Sohle gegen Öle, Fette und in kleinerem Ausmaß auch
gegen Säuren beständig, Schuhsohle aus PVC / Nitril-Gemisch
Farbe: weiß
Čižmy pre potravinárske odvetvia bez oceľovej špice, antistatické,
podošva odolná proti olejom, tukom a mierne aj proti kyselinám,
podrážka zo zmesi PVC / nitril
Farba: biela
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 347
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RODANO S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní ušeň
Podšívka: prodyšný textil pohlcující a odvádějící vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: AIR vložky vyrobené z EVA tkaniny, anatomické,
antistatické, zaručují vysokou stabilitu. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: water reppelent printed leather. Lining: TEXELLE breathable, it absorbs
and releases moisture, abrasion resistant. Footbed: AIR footbed, made of EVA
and fabric, anatomic, holed, antistatic. It guarantees high stability thanks to its
different thicknesses in the plantar area. Outsole: Duo PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder. Futter: abriebfestes TEXELLE
Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Fußbett: AIR anatomisches,
gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch. Durch ihre anatomisch
angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt. Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbna ušeň. Podšívka: priedušný textil pohlcujúci
a odvádzajúci vlhkosť, odolný proti oderu. Vkladacia stielka: AIR vložky
vyrobené z EVA tkaniny, anatomické, antistatické, zaručujú vysokú stabilitu
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48
EN 345 S3 SRC

BARENTS S3 CI SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšná ekologická srst, odolná proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: water reppelent printed leather
Lining: ecological fur, highly cold insulating, abrasion resistant, breathable
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: dual density PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder. Futter: Wollfutter, optimale
Kälteisolierungsfähigkeit, abriebfest, atmungsaktiv. Fußbett: AIR anatomisches,
gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch. Durch ihre anatomisch
angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt. Laufsohle: Duo Pu
Vrchný materiál: hydrofóbna usen
Podšívka: priedušná ekologická srsť, odolná proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48
EN 345 S3 CI SRC

STRONG A E P FO WRU HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň s ochranou SAWTECH®
Podšívka: 100% polyamid, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolné proti oděru
Vkládací stélka: z měkkého PU, anatom. antistatická, izolace vůči prostupu
chladu a zvýšené teploty. Podešev: nitril odolný +300 °C (kontakt 1 min.)
Upper: water repellent grain leather with SAWTECH® protection
Lining: 100% polyamide, breathable, absorbing and releasing moisture, abrasion
resistant. Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic,
removable, antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation. Outsoele:
Stitched sole fully made of Nitrile rubber resistant to +300°C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes Volleder mit Schutz aus SAWTECH®. Futter: 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Fußbett:
SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar,
antistatisch, mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: genähte
Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbná useň s ochranou SAWTECH®. Podšívka: 100% polyamid,
pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolné proti oderu. Vkladacia stielka: vyrobená
z mäkkého PU, anatomická, antistatická, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej
teploty. Podrážka: nitril odolný +300 °C (kontakt 1 min.)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48
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CIAD CI HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: ekologická kůže, pohlcuje
a odvádí vlhkost, odolné proti oděru. Vkládací stélka: AIR vložka, anatomická,
antistatická, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty.
Podešev: PU/nitrilkaučuk odolný +300 °C (kontakt 1 minuta)
Upper: water repellent printed leather. Lining: ecological fur, it absorbs and
releases moisture, abrasion resistant, THINSULATE® cold insulation
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: PU/Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder. Futter: Innerfutter aus künstlichem
Fell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, THINSULATE® mit höher
Kälteisolierenden Eigenschaften. Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett
aus EVA und Stoff, antistatisch. Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie
für einen optimalen Halt. Laufsohle: PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig
(1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: na hydrofóbná useň. Podšívka: ekolog. koža, pohlcuje a odvádza
vlhkosť, odolné proti oderu. Vkladacia stielka: AIR vložka, anatomická, antistatická,
izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty. Podošva: PU/nitrilkauč. odolný
+300 °C (kontakt 1 min.)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48

12 MONDOPOINT

EN 345 S3

FORCE A E P FO WRU HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň s ochranou SAWTECH®. Podšívka: prodyšný
textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru. Vkládací stélka: vyrobená
z měkkého PU, antistat., anatom., odnímatelná, potažená látkou, to zaručuje
max. komfort a tlumení nárazů. Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené
teploty. Podešev: nitrilkaučuk odolný teplotě +300 °C (kontakt 1 min.)
Upper: water repellent grain leather with SAWTECH® protection
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable, antistatic,
covered with cloth. Cold and heat insulation. Outsole: Stitched sole fully made
of Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes Volleder mit Schutz aus SAWTECH®. Futter: abriebfestes
TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Fußbett: SOFT-BED
ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch,
mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: genähte Sohle aus
Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbná useň s ochranou SAWTECH®. Podšívka: priedušný
textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu. Vkladacia stielka: vyrobená
z mäkkého PU, antistatická, anatomická, odnímateľná, potiahnuté látkou, to zaručuje max. komfort a tlmenie nárazov. Izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej
teploty. Podrážka: nitrilkaučuku odolný teplote + 300 °C (kontakt 1 min.)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48

EN 345 SRC

POWER A E P FO WRU HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň s ochranou SAWTECH®. Podšívka: prodyšný
textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru. Vkládací stélka: vyrobená
z měkkého PU, antistat., anatom., odnímatelná, potažená látkou, to zaručuje
max. komfort a tlumení nárazů. Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené
teploty. Podešev: nitrilkaučuk odolný teplotě + 300 °C (kontakt 1 min.)
Upper: water repellent grain leather with SAWTECH® protection
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable, antistatic,
covered with cloth. Cold and heat insulation. Outsole: Stitched sole fully made
of Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes Volleder mit Schutz aus SAWTECH®. Futter: abriebfestes
TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Fußbett: SOFT-BED
ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch,
mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: genähte Sohle aus
Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbná useň s ochranou SAWTECH®. Podšívka: priedušný
textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu. Vkladacia stielka: vyrobená
z mäkkého PU, antistatická, anatomická, odnímateľná, potiahnuté látkou, to zaručuje
max. komfort a tlmenie nárazov. Izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty.
Podrážka: nitrilkaučuku odolný teplote +300 °C (kontakt 1 min.)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48

EN 345 SRC
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SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
SECURITY 02 HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň + CORDURA®. Podšívka: 100% polyamid,
pohlcuje a odvádí vlhkost, prodyšný, odolný proti oděru, vložky vyrobeny
z velmi měkkého PU, anatomické, antistatické, izolace vůči prostupu chladu
a zvýšené teploty. Podešev: PU/nitril odolný až +300 °C (kontakt 1 min.)
Upper: Water repellent grain leather and CORDURA®
Lining: 100% polyamide, breathable, absorbing and releasing moisture, abrasion
resistant. Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation
Outsole: PU/Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes Volleder und CORDURA®
Futter: 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe,
abriebfest. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch,
auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation
Laufsohle: PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbna useň + CORDURA®. Podšívka: 100% polyamid, pohlcuje a odvádza vlhkosť, priedušný, odolný proti oderu, vložky vyrobené z veľmi
mäkkého PU, anatomické, antistatické, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej
teploty. Podošva: PU/nitril odolný až +300 °C (kontakt 1 min.)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 347 SRC

URAL S3 CI UK SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
anatomická, antistatická, odnímatelná, izolační
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Water repellent leather
Lining: Ecological fur, highly cold insulating, abrasion resistant, breathable
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: wasserabweisendes Leder
Futter: Innenfutter aus künstlichem Fell, abriebfest, atmungsaktiv
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-Sole
Vrchný materiál: : hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
anatomická, antistatická, odnímateľná, izolačné
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–48
EN 345 S3

DACHDECKER 03
Svrchní materiál: hydrofobní semišová useň
Podšívka: z měkkého PU, anatomická, antistatická, odolné proti oděru,
izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty
Podešev: PU/nitrilkaučuk
Upper: water reppelent suede leather
Lining: Breathable suede leather, abrasion resistant
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation
Outsole: PU/Nitrile rubber
Schaft: wasserabweisendes Velourleder. Futter: aus Velourleder atmungsaktiv,
abriebfest. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch,
auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation
Laufsohle: PU/Nitrilgummi
Vrchný materiál: hydrofóbná semišová useň
Podšívka: z mäkkého PU, anatomická, antistatická, odolné proti oderu, izolácia voči
priechodu chladu a zvýšenej teplot
Podošva: PU/nitrilkaučuku
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
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MOSCOW S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: prodyšná textilní, pohlcuje
a odvádí vlhkost. Vkládací stélka: z měkkého PU, anatomická, antistatická,
odolné proti oděru, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty
Podešev: PU/TPU
Upper: water reppelent leather. Lining: Breathable textile, it absorbs and releases
moisture, abrasion resistant. Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU,
anatomic, removable, antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation
Outsole: PU/TPU
Schaft: wasserabweisendes Leder. Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig,
aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe
Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation
Laufsohle: PU/TPU
Vrchný material: hydrofóbná useň. Podšívka: priedušná textilná obuv, pohlcuje
a odvádza vlhkosť. Vkladacia stielka: z mäkkého PU, anatomická, antistatická,
odolné proti oderu, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty
Podošva: PU / TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47

12 MONDOPOINT

EN 345 S3

GLASGOW S3
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: prodyšná textilní
Vkládací stélka: pohlcuje a odvádí vlhkost, odolná proti oděru, antistatická,
anatomická, pohlcuje pot
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: water reppelent leather
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full FELTEC, antistatic, anatomic, made of felt; the smocking fabric
top layer absorbs perspiration
Outsole: Duo PU
Schaft: wasserabweisendes Leder. Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Fußbett: FELTEC aus Filz,
ganzflächig, antistatisch, anatomisch, mit wabenförmigem Gewebe Oberfläche
Laufsohle: Duo PU
Vrchný material: hydrofóbná useň. Podšívka: priedušná textilná
Vkladacia stielka: pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolná proti oderu, antistatická,
anatomická, pohlcuje pot
Podošva: Duo PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S3

VALZER S3 WR SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: GORE-TEX®
Vkládací stélka: vyrobená z měkkého PU, antistatická, anatomická,
zaručuje maximální pohodlí, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené
teploty. Podešev: PU/TPU
Upper: water reppelent grain leather
Lining: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Footbed: METATARSAL SUPPORT, made of soft PU, full piece, antistatic,
anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum comfort
and shock absorption. Cold and heat insulation. Outsole: PU/TPU
Schaft: wasserabweisendes Volleder. Futter: GORE-TEX® Performance Comfort
Footwear. Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatom., ausziehbares, METATARSAL
SUPPORT Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: GORE-TEX®
Vkladacia stielka: vyrobená z mäkkého PU, antistatická, anatomická, zaručuje
maximální pohodlí, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty
Podošva: PU/TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3
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MISSION S1P
Svrchní materiál: prodyšný textil, semišová useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: antistatická, anatomická, odnímatelná
Podešev: PU/nitrilkaučuk
Upper: breathable textile and suede leather
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with cloth
Outsole: PU/Nitrile rubber
Schaft: Velourleder und atmungsaktiver Stoff. Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganz, anatomisch, gelocht, auswechselbar, antistatisch, Stoffverkleidung
Laufsohle: PU/Nitrilgummi
Vrchný material: priedušný textil, semišová useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: antistatická, anatomická, odnímateľná
Podošva: PU/nitrilkaučuku
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S1P

ZAGABRIA S1P SRC
Svrchní materiál: semišová useň
Podšívka: 100% polyamid, prodyšný, vysoce odolný proti roztržení a oděru
Vkládací stélka: vyrobena z velmi měkkého PU, anatomická, odnímatelná,
antistatická, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty
Podešev: PU/TPU
Upper: suede leather. Lining: SPHERA, 100% polyamide, breathable and highly
resistant to tear and abrasion thanks to its structure
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation. Outsole: PU/TPU
Schaft: Velourleder. Futter: SPHERA, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Riß- und
Abriebfest dank seiner besonderen Webart. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus
weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe
Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: semišová useň. Podšívka: 100% polyamid, priedušný, vysoko
odolný proti roztrhnutiu a oderu. Vkladacia stielka: vyrobená z veľmi mäkkého PU,
anatomická, odnímateľná, antistatická, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej
teploty. Podošva: PU/TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47

12 MONDOPOINT

EN 345 S1P

RIGA S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water repellent printed leather
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, removable, it absorbs and releases moisture, covered with
textile. Outsole: Dual density PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe,
abriebfest
Fußbett: ganz, auswechselbar, antistatisch, Stoffverkleidung.
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: vodeodolná koža
Vkladacia stielka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
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TIRRENIAN S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
AIR vložky – antistatické, anatomické
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water repellent printed leather. Lining: Water repellent printed leather
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: dual density PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie
eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe
Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.
Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
AIR vložky – antistatické, anatomické. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3

PIRENEI S3 HRO WR SRC
Svrchní materiál: hydrofobný PULL-UP nubuk. Podšívka: prodyšný textil,
pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru, vložky vyrobené z měkkého
PU, antistatické, anatomické, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty.
Podešev: PU / nitrilkaučuk (odolný +300 °C – kontakt 1 minuta)
Upper: Water repellent PULL-UP nubuck. Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs
and releases moisture, abrasion resistant. Footbed: Full SOFT-BED, made of
extremely soft PU, anatomic, removable, antistatic, covered with cloth. Cold and
heat insulation. Outsole: PU/Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes PULL-UP nubukleder. Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
und-abgabe. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch,
auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation
Laufsohle: PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbny PULL-UP nubukový materiál
Podšívka: priedušný textil pohlcujúci a odvádzajúci vlhkosť, odolný oderu
Vkladacia stielka: komfortný PU, anatomická a antistatická úprava.
Izolácia proti prieniku chladu a proti prieniku zvýšenej teploty
Podošva: PU/Nitrilkaučuk (odolný do +300 °C – kontakt 1 minúta)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S3

KAIBAB S3
Svrchní materiál: hydrofobný Nubuk
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
vložky vyrobené z měkkého PU, antistatické, anatomické, izolace vůči
prostupu chladu a zvýšené teploty. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water resistant nubuck
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, made of extremely soft PU, anatomic, removable, antistatic,
covered with TEXELLE. Cold and heat insulation. Outsole: dual density PU
Schaft: wasserabweisendes Nubukleder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches Fußbett aus weichem, bequemem
und duftendem Polyurethan; Stoffverkleidung mit TEXELLE-Oberfläche.
Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbna nubuková useň
Podšívka: Priedušný textil pohlcujúci a odvádzajúci vlhkosť, odolný oderu
Vkladacia stielka: komfortný PU, anatomická a antistatická úprava.
Izolácia proti prieniku chladu a proti prieniku zvýšenej teploty
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3
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SIUSLOW 01
Svrchní materiál: hydrofobný Nubuk
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
vložky vyrobené z měkkého PU, antistatické, anatomické, studená
a teplá izolace. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water resistant nubuck
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, made of extremely soft PU, anatomic, removable, antistatic,
covered with TEXELLE. Cold and heat insulation. Outsole: dual density PU
Schaft: wasserabweisendes Nubukleder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches Fußbett aus weichem, bequemem
und duftendem Polyurethan; Stoffverkleidung mit TEXELLE-Oberfläche.
Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbný Nubuk
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu, vložky
vyrobené z mäkkého PU, antistatické, anatomické, izolácia voči priechodu chladu
a zvýšenej teploty. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 347

WELDER S3 HRO SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: SANY-DRY® – prodyšný,
pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru, AIR odnímatelné, antistatické,
anatomické vložky. Podešev: PU/nitril odolný až +300 °C (kontakt 1minuta)
Upper: Water repellent printed leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: PU/Nitrile rubber resistant to +300 °C (1 minute contact)
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie
eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.
Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt
Laufsohle: PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
Vrchný materiál: hydrofóbná useň. Podšívka: SANY-DRY® – priedušný, pohlcuje
a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu, AIR odnímateľné, antistatické, anatomické
vložky. Podošva: PU/nitril odolný až +300 °C (kontakt 1minuta)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48
EN 345 S3

RENO S3 SRC / S2 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Water repellent leather
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: wasserabweisendes Leder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-sole
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
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WARSAW S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšná textilní, pohlcuje a odvádí vlhkost
Podšívka: z měkkého PU, anatomická, antistatická, odolná proti oděru,
izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty. Podešev: PU/TPU
Upper: water reppelent leather
Lining:Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth. Cold and heat insulation. Outsole: PU/TPU
Schaft: wasserabweisendes Leder. Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Fußbett: SOFT-BED ganzflächig,
aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe
Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation. Laufsohle: PU/TPU
Vrchný material: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušná textilná, pohlcuje a odvádza vlhkosť
Podšívka: z mäkkého PU, anatomická, antistatická, odolná proti oderu,
izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty. Podošva: PU/TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47

12 MONDOPOINT

EN 345 S3

LEEDS S3
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšná textilní, pohlcuje a odvádí vlhkost
Vkládací stélka: pohlcuje a odvádí vlhkost, odolná proti oděru, antistatická,
anatomická, pohlcuje pot. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: water reppelent leather
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full FELTEC, antistatic, anatomic, made of felt; the smocking fabric top
layer absorbs perspiration. Outsole: Duo PU
Schaft: Velourleder und atmungsaktiver Stoff. Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: FELTEC aus Filz, ganzflächig, antistatisch, anatomisch,
mit wabenförmigem Gewebe Oberfläche. Laufsohle: Duo PU
Vrchný material: hydrofóbná useň. Podšívka: priedušná textilná
Vkladacia stielka: pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolná proti oderu, antistatická,
anatomická, pohlcuje pot
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S3

DOGVILLE S1P
Svrchní materiál: useň a prodyšný textil
Podšívka: prodyšné textilie
Vkládací stélka: pohlcuje a odvádí vlhkost, odolná proti oděru, anatomická,
antistatická. Podešev: PU/nitrilkaučuk
Upper: Suede leather and breathable textile
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with cloth
Outsole: PU/Nitrile rubber
Schaft: wasserabweisendes Leder.
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganz, anatomisch, gelocht, auswechselbar, antistatisch, Stoffverkleidung
Laufsohle: PU/Nitrilgummi
Vrchný materiál: useň a priedušný textil
Podšívka: priedušný textil pohlcujúci a odvádzajúci vlhkosť, odolný oderu
Vkladacia stielka: anatomická a antistatická úprava
Podošva : PU/Nitrilkaučuk
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S1P
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RUMBA S3 WR SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň. Podšívka: GORE-TEX®
Vkládací stélka: vyrobená z měkkého PU, antistatická, anatomická, zaručuje
max. pohodlí, izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty
Podešev: PU/TPU
Upper: water reppelent grain leather
Lining: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Footbed: METATARSAL SUPPORT, made of soft PU, full piece, antistatic,
anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum comfort
and shock absorption.Cold and heat insulation. Outsole: PU/TPU
Schaft: wasserabweisendes Volleder. Futter: GORE-TEX® Performance Comfort
Footwear. Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, ausziehbares, METATARSAL
SUPPORT Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.
Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: hydrofóbná useň. Podšívka: GORE-TEX®
Vkladacia stielka: vyrobená z mäkkého PU, antistatická, anatomická, zaručuje
max. pohodlí, izolácia voči priechodu chladu a zvýšenej teploty. Podošva: PU/ TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3

JEANS
Svrchní materiál: prodyšný textil, semišová useň
Podšívka: SANY-DRY® prodyšný, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti
oděru. Vkládací stélka: z plsti, antistatická, horní textilní vrstva pohlcuje pot
Podešev: PU/nitrilkaučuk
Upper: breathable textile and suede leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full FELTEC, antistatic, made of felt; the smocking fabric top layer
absorbs perspiration. Outsole: PU/Nitrile rubber
Schaft: Velourleder und atmungsaktiv Stoff. Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv.
Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
und-abgabe. Fußbett: FELTEC aus Filz, ganzflächig, antistatisch, mit wabenförmigem
Gewebe Oberfläche. Laufsohle: PU/Nitrilgummi
Vrchný materiál: priedušný textil a semišová useň
Podšívka: SANY-DRY® priedušný, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: z plsti, antistatická, horná textilná vrstva pohlcuje pot
Podošva: PU/nitrilkaučuk
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 347

RAFFAELLO S1 P SRC
Svrchní materiál: prodyšný textil a useň
Podšívka: 100% polyamid, prodyšný, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný
proti oděru. Vkládací stélka: AIR vložky, antistatické, anatomické, zaručují
vysokou stabilitu díky rozdílným tloušťkám. Podešev: PU/TPU
Upper: leather and breathable textile
Lining: 100% polyamide, breathable, absorbing and releasing moisture, abrasion
resistant. Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: PU/TPU
Schaft: Leder und atmungsaktiv Stoff. Futter: 100% Polyamid, atmungsaktiv,
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Fußbett: AIR anatomisches,
gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch. Durch ihre anatomisch
angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt. Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: priedušný textil a useň
Podšívka: 100% polyamid, priedušný, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti
oderu. Vkladacia stielka: AIR vložky, antistatické, anatomické, zaručujú vysokú
stabilitu vďaka rozdielnym hrúbkam. Podošva: PU/TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
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TALLIN S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water repellent printed leather
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, removable, it absorbs and releases moisture,
covered with textile
Outsole: Dual density PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganz, auswechselbar, antistatisch, Stoffverkleidung.
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3

CELTIC S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
AIR vložky – antistatické, anatomické. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Water repellent printed leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: dual density PU
Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit
sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.
Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
AIR vložky – antistatické, anatomické. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S3

PERSIAN S1P SRC
Svrchní materiál: perforovaná hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru,
AIR vložky – antistatické, anatomické. Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Punched printed leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: AIR footbed, made of EVA and fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its different thicknesses in the plantar area
Outsole: dual density PU
Schaft: gelochtes Geprägtes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit
sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.
Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: perforovaná hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
AIR vložky – antistatické, anatomické. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1P
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SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
SAILOR S1 SRC / S1P SRC
Svrchní materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: SANY-DRY® – prodyšný, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti
oděru, odnímatelné, antistatické, anatomické vložky
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Punched suede leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full POLY-BED, removable, it absorbs and releases moisture, covered
with SANY-DRY®. Outsole: dual density PU
Schaft: gelochtes Velourleder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit
sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: POLY-BED ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar,
Feuchtigkeitsaufnahme- und abgabe, mit SANY-DRY® Oberfläche
Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: SANY-DRY® – priedušný, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
odnímateľné, antistatické, anatomické vložky. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–47
EN 345 S1/S1P

FOXTROT S1 P ESD SRC
Svrchní materiál: extrémně prodyšný nylon a MICROTECH®, vysoká pevnost
Podešev: PU/TPU (ESD)
Upper: High tenacity, extremely breathable nylon AIR FREEDOM Fabric
and MICROTECH®.
Outsole: PU/TPU Sole with low electric resistence
Schaft: wiederstandfähiges AIRFREEDOM FABRIC, atmungsaktiv und MICROTECH®
Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: extrémne priedušný nylon a MICROTECH®, vysoká pevnosť
Podošva: PU/ TPU (ESD)
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1P

MALMOE S1 / S1P
Svrchní materiál: useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: Printed leader
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full FELTEC, antistatic, made of felt; the smocking fabric top layer
absorbs perspiration. Outsole: dual density PU
Schaft: Geprägtes Leder
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: FELTEC aus Filz, ganzflächig, antistatisch, anatomisch, mit wabenförmigem
Gewebe Oberfläche, Laufsohle: Duo PU
Vrchný materiál: useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S1/S1P
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VOLGA S2 SRC / S3 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: water repellent leather
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: wasserabweisendes Leder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-sole
Vrchný materiál: hydrofóbná useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–48
EN 345 S2/S3

TICINO S1 SRC
Svrchní materiál: useň a prodyšný textil
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Suede leather and breathable textile
Lining: Breathable textile, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-SOLE
Schaft: Velourleder und atmungsaktiver Stoff
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche. Laufsohle: PU FLEX-SOLE
Vrchný materiál: useň a priedušný textil
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
EN 345 S1

ARNO S1 SRC / S1P SRC
Svrchní materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Punched suede leather
Lining: Breathable textile, absorbing and releasing moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: gelochtes Velourleder
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-sole
Vrchný materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1/S1P
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
TIGRI S1P SRC
Svrchní materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Punched suede leather
Lining: Breathable textile, absorbing and releasing moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: gelochtes Velourleder
Futter: aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-SOLE
Vrchný materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1P

BEAT S1P SRC (NON ESD) / JUNGLE S1P SRC (ESD)
Svrchní materiál: perforovaná useň
Vkládací stélka: vyrobená z měkkého PU, antistatická, anatomická, odnímatelná, potažená látkou, to zaručuje maximální komfort a tlumení nárazů.
Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty. Podešev: PU/TPU
Upper: punched leather.
Footbed: METATARSAL SUPPORT, made of soft PU, full piece, antistatic,
anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum comfort and
shock absorption. Cold and heat insulation. Outsole: PU/TPU Sole
Schaft: Gelochtes Leder.
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, ausziehbares, METATARSAL
SUPPORT Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.
Laufsohle: PU/TPU
Vrchný materiál: perforovaná useň
Vkladacia stielka: vyrobená z mäkkého PU, antistatická, anatomická, odnímateľná,
potiahnuté látkou, to zaručuje maximálny komfort a tlmenie nárazov. Izolácia voči
priechodu chladu a zvýšenej teploty. Podošva: PU/ TPU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48
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BRENTA S1P SRC
Svrchní materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: Punched suede leather
Lining: Breathable textile, absorbing and releasing moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: gelochtes Velourleder
Futter: Aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-Sole
Vrchný materiál: perforovaná semišová useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
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SW X-LITE X810 S1P Creta
Ultralehká komfortní bezpečnostní obuv, extra široká
Nekovové – kompozitní tužinka ve špici (200J) a kevlarová vložka proti
nášlapnému průrazu. Svrchní materiál: perforovaná syntetická useň/textil
Podšívka: prodyšný textil. Vložka: anatomická. Podešev: PU
Ultra-light comfortable safety shoes, extra large
Non metalic – composite toe cap, KEVLAR anti-perforation midsole
Upper: perforated microfiber material/breathable textile
Lining: breathable textile. Footbed: anatomic. Sole: PU
Ultra Leicht Komfort Sicherheitschuhe, extra Breit
Ohne Stahl – Komposite Spitze, KEVLAR anti-perforation Brandsohle
Schaft: syntetisch fasserstoff Leder/atmungsaktiver Stoff
Futter: atmungsaktiver Stoff. Fussbett: anatomisch. Laufsohle: PU
Ultraľahká komfortná bezpečnostná obuv, extra široká
Nekovové - kompozitná tužinka, kevlarová vložka proti prierazu pri našlapnutí
Zvrškový materiál: syntetická mikrovláknitá useň/priedušný textil
Podšívka: priedušný textil. Vložka: anatomická. Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1P

DON S1 SRC / S1P SRC
Svrchní materiál: useň
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU FLEX sole
Upper: leather
Lining: TEXELLE breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full piece, anatomic, holed, removable, antistatic, covered with TEXELLE
Outsole: PU FLEX-Sole
Schaft: Leder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fußbett: ganzflächig, gelochtes, auswechselbar, anatomisch, antistatisch,
mit TEXELLE Oberfläche
Laufsohle: PU FLEX-sole
Vrchný materiál: useň
Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická
Podošva: PU FLEX sole
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345 S1/S1P

OAK S5
Holínky PVC/nitril, podrážka odolná proti oděru, pohlcuje a odvádí vlhkost, protiskluzná. Obuv je odolná vůči minerálním olejům a uhlovodíku,
reflexní pásek pro dostatečnou viditelnost, zesílená špička boty.
Využití: lesnictví, botanické zahrady, zemědělství, zootechnika
Lining: abrasion and slip resistant polyester fabric. Footbed: Full piece, removable,
it absorbs and releases moisture, with textile covering. Outsole: PVC ergo-nitril;
8-mm cleats; resistant to mineral oils and to hydrocarbons.
Plus: reflex insert for long-distance visibility, ample mini-spurs for removal, reinforced
toe-cap and stress areas; also available with inner lining in THERMO-DRY®.
Areas of use: botanical nurseries, woods, forests, agriculture, zootechnics
Futter: Stoff aus Polyester, rutschfest und strapazierfähig. Fußbett: ganzflächig,
auswechselbar, antistatisch, antibakteriell und antimykotisch. Laufsohle: PVC
ergo-nitril mit 8 mm-Stollen, resistent gegen Mineralöle und Kohlenwasserstoffe.
Plus: erhöhte Sichtbarkeit aus Distanz durch reflektierende Einsätze, großzügiger
Sporn zum mühelosen Ausziehen des Stiefels, Verstärkungen im Zehenbereich
und in den verletzungsgefährdeten Zonen. Auch mit THERMO-DRY®. Verwendungsweck: Baumschulen, Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Tierzucht
Čižmy PVC/nitril, podrážka odolná proti oderu, pohlcuje a odvádza vlhkosť,
protišmyková. Obuv je odolná voči minerálnym olejom a uhľovodíka, reflexná
páska pre dostatočnú viditeľnosť, zosilnená špička topánky.
Využitie: lesníctvo, botanickej záhrady, poľnohospodárstvo, zootechnika

12 MONDOPOINT

Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–47
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
THERMIC GREEN S5 CI HRO SRC
Podšívka: polyester odolný proti oděru
Vkládací stélka: anatomické a parfémované vložky, izolace proti
nízkým teplotám. Tepelný komfort uvnitř boty je poskytován díky
speciální směsi z PU.
Podešev: vnitřní – PU odolný teplotě -25 °C, vnější – nitrilkaučuk
Lining: ambrasion resistant polyester
Footbed: cold barrier, anatomic and perfumed footbed, insulating against
low temperatures. The thermal comfort inside the footwear is granted thanks
to the specials PU compound devised to give high insulation
Outsole: insole – Cold Defender PU resistant to -25 °C, outer sole – Nitrile rubber
Futter: abriebfestes aus polyester. Fußbett: cold barrier, anatomisches, duftendes
Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine
optimale Innentemperatur. Laufsohle: Cold Defender aus PU -25 °C beständig
Zwischensohle. Laufsohle: Nitril Gummi
Podšívka: polyester odolný proti oderu
Vkladacia stielka: anatomické a parfumované vložky, izolácia proti nízkym
teplotám. Tepelný komfort vnútri topánky je poskytovaný vďaka špeciálnej zmesi
z PU. Podrážka: vnútorná – PU odolný teplote -25 °C, vonkajší – nitrilkaučuku
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 39–48

12 MONDOPOINT

EN 345

COUNTRY S4/04
Svrchní materiál: speciální směs POLIAXID – vysoce odolný proti
organickým látkám, lehký, pružný
Podšívka: prodyšný textil, pohlcuje a odvádí vlhkost, vyjímatelná vložka
Podešev: POLIAXID, tlumí nárazy, odolný vůči olejům
Upper: expanded POLIAXID, special compound highly resistant to organic
substances; light, flexible. Lining: abrasion and slip resistant polyester fabric
Footbed: Full POLY-BED, removable, antistatic, it absorbs and releases moisture,
covered with SANY-DRY®.
Ooutsole: compact POLIAXID, with an effective shock absorber; resistant to oils
Schaft: Niederdruck-Polyurethan POLIAXID; spezielle Mischung, besonders
resistent gegen organisme ubstanzen; leicht und flexibel
Futter: Stoff aus Polyester, rutschfest und strapazierfähig
Fußbett: POLY-BED ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar, atmungsaktiv,
waschbar, mit Sany Dry® Oberfläche. Laufsohle: Hochdruck-Polyurethan POLIAXID,
mit leistungsfähigem Shock. Absorber, resistent gegen Mineralöle
Vrchný materiál: špeciálna zmes POLIAXID – vysoko odolný proti organickým
látkam, ľahký, pružný. Podšívka: priedušný textil, pohlcuje a odvádza vlhkosť, vyberateľná vložka. Podrážka: POLIAXID, tlmí nárazy, odolný voči olejom
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48

12 MONDOPOINT

EN 345

SAFEST ORANGE S5 CI SRC
Svrchní materiál: PU odolný do -25 °C
Podšívka: polyester, parfémované vložky z měkkého PU, potažené látkou,
to zaručuje maximální komfort a tlumení nárazů, odnímatelné, antistatické,
anatomické. Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty.
Podešev: PU odolný do -25 °C
Upper: Cold Defender PU resistant to -25 °C. Lining: poliester
Footbed: metatarsal support, perfumed footbed made of soft PU, full piece,
antistatic, anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum
comfort and shock absorption. Cold and heat insulating
Outsole: Cold Defender PU resistant to -25 °C
Schaft: Cold Defender aus PU -25° C beständig. Futter: polyester
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, duftendes, ausziehbares, metatarsal
support Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.
Laufsohle: Cold Defender aus PU -25 °C beständig
Vrchný materiál: PU odolný do -25 °C. Podšívka: polyester, parfumované vložky
z mäkkého PU, potiahnuté látkou, to zaručuje maximálny komfort a tlmenie
nárazov, odnímateľné, antistatické, anatomické. Izolácia voči priechodu chladu
a zvýšenej teploty. Podošva: PU odolný do -25 °C
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Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
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SAFEST GREEN S5 CI SRC
Svrchní materiál: PU odolný do -25 °C
Podšívka: polyester, parfémované vložky z měkkého PU, potažené látkou,
to zaručuje maximální komfort a tlumení nárazů, odnímatelné, antistatické,
anatomické. Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty.
Podešev: PU odolný do -25 °C
Upper: Cold Defender PU resistant to -25 °C. Lining: poliester
Footbed: metatarsal support, perfumed footbed made of soft PU, full piece,
antistatic, anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum
comfort and shock absorption. Cold and heat insulating
Outsole: Cold Defender PU resistant to -25 °C
Schaft: Cold Defender aus PU -25 °C beständig. Futter: polyester
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, duftendes, ausziehbares, metatarsal
support Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.
Laufsohle: Cold Defender aus PU -25 °C beständig
Vrchný materiál: PU odolný do -25 °C. Podšívka: polyester, parfumované vložky
z mäkkého PU, potiahnuté látkou, to zaručuje maximálny komfort a tlmenie
nárazov, odnímateľné, antistatické, anatomické. Izolácia voči priechodu chladu
a zvýšenej teploty. Podošva: PU odolný do -25 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48

12 MONDOPOINT

EN 345

SAFEST BLACK S5 CI SRC
Svrchní materiál: PU odolný do -25 °C
Podšívka: polyester, parfémované vložky z měkkého PU, potažené látkou,
to zaručuje maximální komfort a tlumení nárazů, odnímatelné, antistatické,
anatomické. Izolace vůči prostupu chladu a zvýšené teploty.
Podešev: PU odolný do -25 °C
Upper: Cold Defender PU resistant to -25 °C. Lining: poliester
Footbed: metatarsal support, perfumed footbed made of soft PU, full piece,
antistatic, anatomic, removable, covered with cloth; it guarantees maximum
comfort and shock absorption. Cold and heat insulating.
Outsole: Cold Defender PU resistant to -25 °C
Schaft: Cold Defender aus PU -25 °C beständig. Futter: polyester
Fußbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, duftendes, ausziehbares, metatarsal
support Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff.
Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.
Laufsohle: Cold Defender aus PU -25 °C beständig
Vrchný materiál: PU odolný do -25 °C. Podšívka: polyester, parfumované vložky
z mäkkého PU, potiahnuté látkou, to zaručuje maximálny komfort a tlmenie
nárazov, odnímateľné, antistatické, anatomické. Izolácia voči priechodu chladu
a zvýšenej teploty. Podošva: PU odolný do -25 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 38–48

12 MONDOPOINT

EN 345

ECLYPSE SB E / E ORO
Svrchní materiál: PVC potažený nitrilem
Podšívka: vložky z měkkého PU, potažené látkou, to zaručuje max. komfort
a tlumení nárazů, odnímatelné. Vkládací stélka: antistatická, anatomická
Podešev: PVC/nitril, odolná minerálním olejům a uhlovodíkům, protiskluzová
Upper: PVC ergo-nitril, flexible; smooth to maxime the run-off of liquid and food
residue. Lining: abrasion and slip resistant polyester fabric. Footbed: full piece, removable, made of soft polyuret., lined with TEXELLE, with TEXON® support Outsole: PVC
ergo-nitril; resistant to skidding, mineral oils and hydrocarbons; self-cleaning
Schaft: PVC ergo-nitril, flexibel, mit glatter Oberfläche für ein optimales
Abgleiten von Flüssigkeiten und Lebensmittelrückständen Futter: Stoff aus
Polyester, rutschfest und strapazierfähig. Fußbett: ganzflächig, anatomisch
geformt, auswechselbar, aus weichem Polyurethan mit TEXELLE-Oberfläche
und Unterschicht aus TEXON®. Laufsohle: PVC ergo-nitril, rutschfest, resistent
gegen Mineralöle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigend
Vrchný materiál: PVC potiahnutý nitrilom
Podšívka: vložky z mäkkého PU, potiahnuté látkou, to zaručuje max. komfort
a tlmenie nárazov, odnímateľné. Vkladacia stielka: antistatická, anatomická
Podrážka: PVC/nitril, odolná minerálnym olejom a uhľovodíkom, protišmyková
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48

12 MONDOPOINT

EN 345
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER I WARE AUF BESTELLUNG I TOVAR NA OBJEDNÁVKU
SW S504 – S4 SAFETY
Svrchní materiál: PVC/nitril. Podrážka: PVC/nitril, ocelová tužinka
odolná 200J. Antistatické, mimořádně odolné vůči olejům, živočišným
tukám a mířně kyselinám
Boot leg: PVC/nitrile rubber. Sole: PVC/nitrile rubber
Antistatic, particulary resistant to oils, animal fats and moderately acid
substances. Steel resistant to 200J
Obermaterial: PVC/Nitrilkautschuk
Sohle: PVC/Nitrilkautschuk, Stahlkappe resistent gegen 200J
Antistatisch, besonders beständig gegen Öle, tierische Fette und schwache Säuren
Vrchný materiál: PVC/nitril. Podrážka: PVC/nitril, oceľová tužinka odolná 200J
Antistatické, mimoriadne odolné voči olejom, živočíšnym tukom
a mierne kyselinám
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 345

SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU – PRO ŽENY
RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER FOR WOMEN I WARE AUF BESTELLUNG FÜR FRAUEN I TOVAR NA OBJEDNÁVKU PRE ŽENY
INGRID S2 SRC
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: SANY-DRY® – prodyšný, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti
oděru, odnímatelné, antistatické, anatomické vložky
Podešev: PU, protiskluzový
Upper: Water repellent leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: Full POLY-BED, removable, antistatic, it absorbs and releases moisture,
covered with SANY-DRY®. Outsole: slip resistant single density PU
Schaft: wasserabweisendes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie
eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: POLY-BED ganzflächig, antibakteriell, auswechselbar,
Feuchtigkeitsaufnahme- und abgabe, mit SANY-DRY® Oberfläche
Laufsohle: Mono PU rutschfest
Vrchný materiál: hydrofobná useň
Podšívka: SANY-DRY® – priedušný, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
odnímateľné, antistatické, anatomické vložky. Podošva: PU, protišmykový
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–42
EN 345 S2

MONIQUE S1 SRC
Svrchní materiál: useň
Podšívka: oděruvzdorná useň, vložky vyrobeny z velmi měkkého PU
Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU, protiskluzový
Upper: Leather
Lining: Breathable abrasion resistant leather
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth
Outsole: slip resistant single density PU
Schaft: Leder
Futter: atmungsaktives und abriebfestes Leder
Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch,
auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche
Laufsohle: Mono PU rutschfest
Vrchný materiál: useň
Podšívka: oderuvzdorný ušeň, vložky vyrobené z veľmi mäkkého PU
Vkladacia stielka: anatomická, antistatická. Podošva: PU, protišmykový
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–42

188

EN 345 S1

ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

NEW LIZ S1 SRC
Svrchní materiál: nubuk
Podšívka: oděruvzdorná prodyšná kůže, vložky vyrobeny z velmi
měkkého PU. Vkládací stélka: anatomická, antistatická
Podešev: PU
Upper: Nubuck
Lining: breathable leather, abrasion resistant
Footbed: Full SOFT-BED, made of extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth
Outsole: single density PU
Schaft: Nubuck
Futter: atmungsaktives und abriebfestes Leder
Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch,
auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche
Laufsohle: Mono PU rutschfest
Vrchný materiál : nubuk
Podšívka: usňová, odolná oderu. Vkládacia stielka: Komfortný PU, anatomická
a antistatická úprava. Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–42
EN 345 S1

GAJA S2
Svrchní materiál: hydrofobní useň
Podšívka: oděruvzdorná prodyšná useň
Podešev: PU
Upper: water repellent grain leather
Lining: Breathable leather, abrasion resistant
Footbed: Half leather insock, padded in the heel area
Outsole: Single density PU
Schaft: wasserabweisendes Volleder
Futter: atmungsaktives und abriebfestes Leder
Fußbett: Halbdecksohle aus Leder, im Fersenbereich gepolstert
Laufsohle: Mono PU
Vrchný materiál: hydrofobní useň
Podšívka: oderuvzdorný priedušná useň
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–42
EN 345 S2

BLUE STAR S1P SRC
Svrchní materiál: BreaTEX, 3D textury, vysoce prodyšná
Podšívka: SANY-DRY® – prodyšný, pohlcuje a odvádí vlhkost, odolný proti
oděru, AIR odnímatelné, antistatické, anatomické vložky
Podešev: PU dvojí hustoty
Upper: BreaTEX, 3D texture, highly breathable
Lining: BreaTEX, 3D texture, highly breathable
Footbed: AIR made of EVA and fabric, antistatic. It guarantees high stability
thanks to its different thicknesses in the plantar area. Outsole: dual density PU
Schaft: Breatex mit besonderer dreidimensionalen Webart, extrem atmungsaktiv
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv. Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie
eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.
Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt
Laufsohle: Duo PU
Povrchový materiál: BreaTEX, 3D textúry, vysoko priedušná
Podšívka: SANY-DRY® - priedušný, pohlcuje a odvádza vlhkosť, odolný proti oderu,
AIR odnímateľné, antistatické, anatomické vložky. Podošva: PU dvojakej hustoty
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–38
EN 345 S1P

189

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU – BÍLÁ OBUV I RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER – WHITE SHOES
WARE AUF BESTELLUNG – WEISSE SCHUHE I TOVAR NA OBJEDNÁVKU – BIELA OBUV
REUBEN E A ORO
Svrchní materiál: useň
Vkládací stélka: semišová useň, pohlcuje a odvádí vlhkost, prodyšná
Podšívka: 100% polyamid
Podešev: PU, protiskluzový
Upper: Fly leather
Lining: 100% polyamide, breathable, absorbing and releasing moisture,
abrasion resistant. Footbed: Soft and anatomic, made of suede leather, breathable,
it absorbs and releases moisture. Outsole: slip resistant single-density PU
Schaft: Fly-Leder
Futter: 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe,
abriebfest. Fußbett: weiches und anatomisches Fußbett aus Velourleder.
Garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Laufsohle: Mono PU, rutschfest
Vrchný materiál: useň
Vkladacia stielka: semišová useň, pohlcuje a odvádza vlhkosť, priedušná
Podšívka: 100% polyamid
Podošva: PU, protišmykový
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

RICHARD E A ORO
Svrchní materiál: perforovaná useň
Vkládací stélka: semišová useň, pohlcuje a odvádí vlhkost, prodyšná
Podšívka: 100% polyamid
Podešev: PU, protiskluzový
Upper: Punched FLY leather
Lining: CAMBRELLE® 100% polyamide, breathable, absorbing and releasing
moisture, abrasion resistant. Footbed: Soft and anatomic, made of suede leather,
breathable, it absorbs and releases moisture
Outsole: slip resistant single-density PU
Schaft: gelochtes Fly-Leder
Futter: CAMBRELLE® aus 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme
und -abgabe, abriebfest. Fußbett: weiches und anatomisches Fußbett
aus Velourleder. Garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Laufsohle: Mono PU, rutschfest
Vrchný materiál: perforovaná useň
Vkladacia stielka: semišová useň, pohlcuje a odvádza vlhkosť, priedušná
Podšívka: 100% polyamid
Podošva: PU, protišmykový
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347
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ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
OMYVATELNÁ OBUV ZE SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE MICROFIBRE FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I FASSERSTOFF SCHUHE MIT WASCHMOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG)
OMÝVATEĽNÁ OBUV ZO SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW B411 – S1
Svrchní materiál: voděodolný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: waterproof texfiber (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: wasserfestes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/nicht gewoben
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: vodeodolný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW B422 – S2
Svrchní materiál: voděodolný lorisafe (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: waterproof lorisafe (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: Wasserfestes Lorisafe (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/ungewoben
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: vodeodolný lorisafe (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S2

SW H524 – S3
Svrchní materiál: voděodolný lorisafe (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: waterproof lorisafe (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
PU overtoecap
Obermaterial: Wasserfestes Lorisafe (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/ungewoben
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
PU overtoecap
Vrchný materiál: vodeodolný lorisafe (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S3
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
OMYVATELNÁ OBUV ZE SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE MICROFIBRE FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I FASSERSTOFF SCHUHE MIT WASCHMOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG)
OMÝVATEĽNÁ OBUV ZO SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW P303 – 01
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU
Upper: texfibre (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/nicht gewoben
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW E303 – 01
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: texfibre (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW P313 – S1
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: texfibre (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/nicht gewoben
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1
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SW E313 – S1
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: texfibre (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe widerstandsfähig gegen 200J
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW P323 – S2
Svrchní materiál: voděodolný
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: waterproof lorisafe (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: wasserfest
Obermaterial: Textil gewoben/nicht gewogen
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: vodeodolný
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S2

SW T901 – 01
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU
Upper: perforated texfibre (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben/nicht gewoben
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
OMYVATELNÁ OBUV ZE SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE MICROFIBRE FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I FASSERSTOFF SCHUHE MIT WASCHMOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG)
OMÝVATEĽNÁ OBUV ZO SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW E901 – 01
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: perforated texfibre (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW T911 – S1
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: perforated texfiber (microfibre material)
Lining: woven unwoven fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: Textil gewoben / nicht gewoben
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: kombinace tkaná/netkaná textilie
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW E911 – S1
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: perforated texfiber (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

194

ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

SW E903 – 01
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: perforated texfiber (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW E913 – S1
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: perforated texfiber (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW A101 – EA ORO
Svrchní materiál: perforovaný texfibre (mikrovláknitý materiál),
odnímatelný pásek. Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: perforated texfibre (microfibre material), removable belt
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material),
abnehmbarer Gürtel
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál),
odnímateľný opasok. Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
OMYVATELNÁ OBUV ZE SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE MICROFIBRE FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I FASSERSTOFF SCHUHE MIT WASCHMOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG)
OMÝVATEĽNÁ OBUV ZO SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW E101 – EA ORO
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý
materiál), odnímatelný pásek. Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: perforated texfibre (microfibre material), removable belt
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material),
abnehmbarer Gürtel
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU Monodensity
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál),
odnímateľný opasok
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW A111 – SB EA
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý
materiál), odnímatelný pásek. Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: perforated texfibre (microfibre material), removable belt
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material),
abnehmbarer Gürtel
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál),
odnímateľný opasok
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345

SW E113 – SB EA
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý
materiál), odnímatelný pásek. Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: perforated texfibre (microfibre material), removable belt
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, steel resistant to 200J
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material),
abnehmbarer Gürtel
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál),
odnímateľný opasok
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345
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SW E103 – EA ORO
Svrchní materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý
materiál), odnímatelný pásek. Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: perforated texfibre (microfibre material), removable belt
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: perforiertes Texfiber (fasserstoff material),
abnehmbarer Gürtel
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity
Vrchný materiál: perforovaný texfiber (mikrovláknitý materiál),
odnímateľný opasok
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW L707 – 01 FO
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriální tkanina
Podešev: PU
Upper: texfiber (microfibre material)
Lining: antibacterial fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: antibakterielles Gewebe
Sohle: PU
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriálna tkanina
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347

SW EL707 – 01 FO
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU
Upper: texfiber (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 347
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
OMYVATELNÁ OBUV ZE SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE MICROFIBRE FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I FASSERSTOFF SCHUHE MIT WASCHMOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG)
OMÝVATEĽNÁ OBUV ZO SYNTETICKÝCH MIKROVLÁKNITÝCH MATERIÁLOV (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW L717 – S1
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriální tkanina
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: texfiber (microfibre material)
Lining: antibacterial fabric
Sole: monodensity PU, synthetic resistant to 200J
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: antibakterielles Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriálna tkanina
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW N717 – S1
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriální tkanina
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: texfiber (microfibre material)
Lining: antibacterial fabric
Sole: monodensity PU, synthetic resistant to 200J
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: antibakterielles Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: antibakteriálna tkanina
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345 S1

SW EL710 – SBEA
Svrchní materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: paropropustná
Podešev: PU, ocelová tužinka odolná 200J
Upper: texfiber (microfibre material)
Lining: breathable fabric
Sole: monodensity PU, synthetic toecap resistant to 200J
Obermaterial: Texfiber (fasserstoff material)
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU monodensity, Stahlkappe resistent gegen 200J
Vrchný materiál: texfiber (mikrovláknitý materiál)
Podšívka: priepustná pre vodné pary
Podošva: PU, oceľová tužinka odolná 200J
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–47
EN 345
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ARBEITS-UND SICHERHEITSSCHUHE I PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ANTISTATICKÁ OMYVATELNÁ OBUV S MOŽNOSTÍ STERILIZACE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
WASHABLE STERILIZABLE ANTISTATIC FOOTWEAR (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I ANTISTATISCH SCHUHE MIT WASCH UND STERILISATION
MOGLICHKEIT (WARE AUF BESTELLUNG) I ANTISTATICKÁ OMÝVATEĽNÁ OBUV S MOŽNOSŤOU STERILIZÁCIE (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

SW K014 – AE-Green
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizace při 135 °C, možno prát při 90 °C
Produced in thermoplastic, antistatic sole unit
Sterilizable in autoclave at 135 °C, machina washable at 90 °C
Hergestellt aus Thermoplast, antistatisch
Sterilisierbar bei 135 °C, waschbar bei 90 °C
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizácia pri 135 °C, možné prať pri 90 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 347

SW K013 – AE-Black
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizace při 135 °C, možno prát při 90 °C
Produced in thermoplastic, antistatic sole unit
Sterilizable in autoclave at 135 °C, machina washable at 90 °C
Hergestellt aus Thermoplast, antistatisch
Sterilisierbar bei 135 °C, waschbar bei 90 °C
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizácia pri 135 °C, možné prať pri 90 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 347

SW K011 – AE-White
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizace při 135 °C, možno prát při 90 °C
Produced in thermoplastic, antistatic sole unit
Sterilizable in autoclave at 135 °C, machina washable at 90 °C
Hergestellt aus Thermoplast, antistatisch
Sterilisierbar bei 135 °C, waschbar bei 90 °C
Vyrobené z termoplastu, antistatické,
Sterilizácia pri 135 °C, možné prať pri 90 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 347

SW K015 – AE-Blue
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizace při 135 °C, možno prát při 90 °C
Produced in thermoplastic, antistatic sole unit
Sterilizable in autoclave at 135 °C, machina washable at 90 °C
Hergestellt aus Thermoplast, antistatisch
Sterilisierbar bei 135 °C, waschbar bei 90 °C
Vyrobené z termoplastu, antistatické
Sterilizácia pri 135 °C, možné prať pri 90 °C
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 36–48
EN 347
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PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV I WORKING AND SAFETY FOOTWEAR
PRACOVNÍ OBUV
WORKING FOOTWEAR I ARBEITSCHUHE I PRACOVNÁ OBUV

FARMÁŘKY
Pracovní kotníčková obuv z přírodní hovězí usně
a bandážovým límečkem
Svrchní materiál: hovězí useň
Podešev: olejivzdorná
Barvy: písková, tm. hnědá, černá
Varianty: bez zateplení, se zateplením
Working ankle boot from natural cow leather
Upper material: cowhide
Sole: oil-resistant
Colors: sand, dark brown, black
Variants: without insulation, with insulation
Arbeits-Stiefelette aus natürlichem Rindsleder
mit Bandage-Stulpe
Obermaterial: Rindsleder
Sole: ölbeständig
Farben: Sand, dunkelbraun, schwarz
Varianten: ohne oder mit Wärmefütterung
Pracovná členková obuv z prírodnej hovädzej usne
Vrchný materiál: hovädzia useň
Podrážka: olejuvzdorná
Farby: piesková, tmavohnedá, čierna
Varianty: bez zateplenia, so zateplením
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–48
EN 347
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FARMÁŘKY – POLOBOTKA
Pracovní polobotka z přírodní hovězí usně
a bandážovým límečkem
Svrchní materiál: hovězí useň
Podešev: olejivzdorná
Barvy: písková, tm. hnědá, černá
Varianty: bez zateplení, se zateplením
Work shoe from natural cow leather
Upper material: cowhide
Sole: oil-resistant
Colours: sand, dark brown, black
Variants: without insulation, with insulation
Arbeits-Halbschuh aus natürlichem Rindsleder
mit Bandage-Stulpe
Obermaterial: Rindsleder
Sole: ölbeständig
Farben: Sand, dunkelbraun, schwarz
Varianten: ohne oder mit Wärmefütterung
Pracovná poltopánka z prírodnej hovädzej usne
Vrchný materiál: hovädzia useň
Podrážka: olejuvzdorná
Farby: piesková, tmavohnedá, čierna
Varianty: bez zateplenia, so zateplením
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: 35–48
EN 347
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DOPLŇKY I ACCESSORIES
PONOŽKY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
SOCKEN (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I SOCKEN (WARE AUF BESTELLUNG) I PONOŽKY ( TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

CF TOP WINTER
Složení: 58% Thermolite®, 20% CoolMax® Fresh®, 10% nylon,
4% merino vlna, 4% akryl, 2% Lycra® elastan, 2% uhlíkových vláken
Barva: modrá. Minimální objednávka: 3 páry od velikosti
Composition: 58% Thermolite®, 20% CoolMax®Fresh®, 10% nylon,
4% merino wool, 4% acrylic, 2% Lycra® elastane, 2% carbon fibre
Colour: blue
Minimum order: 3 pairs per size
Mischung: 58% Thermolite®, 20% CoolMax®Fresh®, 10% Nylon,
4% Merinowolle, 4% Acryl, 2% Lycra® elastan, 2% Kohlenstoff faser
Farbe: blau
Mindestbestellmenge: 3 Paar pro Größe
Zloženie: 58% Thermolite®, 20% CoolMax® Fresh®, 10% nylon,
4% merino vlna, 4% akryl, 2% Lycra® elastan, 2% uhlíkových vlákien
Farba: modrá. Minimálna objednávka: 3 páry od veľkosti
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:
S (39–41), M (42–44), L (45–47), XL (48–50)
EN 340

CF TOP SUMMER
Složení: 76% CoolMax® Fresh®, 18% nylon, 3% Lycra® elastan,
3% uhlíkové vlákno
Barva: modrá. Minimální objednávka: 3 páry od velikosti
Composition: 76% CoolMax®Fresh®, 18% nylon, 3% Lycra® elastane,
3% carbon fibre
Colour: blue. Minimum order: 3 pairs per size
Mischung: 76% CoolMax®Fresh®, 18% Nylon, 3% Lycra® elastan,
3% Kohlenstoff faser
Farbe: blau. Mindestbestellmenge: 3 Paar pro Größe
Zloženie: 76% CoolMax® Fresh®, 18% nylon, 3% Lycra® elastan,
3% uhlíkové vlákno
Farba: modrá. Minimálna objednávka: 3 páry od veľkosti
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti:
S (39–41), M (42–44), L (45–47), XL (48–50)
EN 340

CF DUAL ACTION WINTER
Santized – antibakteriální úpravou zabraňuje vzniku bakterií,
plísní a nepříjemného zápachu
Složení: bavlna 62%, Coolmax® 33%, 2% nylon, Lenpur 2%, Lycra® 1%
Barvy: modrá, šedá. Minimální objednávka: 3 páry od velikosti
The Sanitized® antibacterial treatment prevents the development
of bacteria, fungi and nasty odours – transpiration evaporates in a very
short time – Lycra® insert for a perfect moulding to the leg – insert in
antistatic yarn in the flexion point
Composition: cotton 62%, Coolmax® 33%, nylon 2%, Lenpur 2%, Lycra® 1%
Colours: blue, grey. Minimum order: 3 pairs per size
Antibakterielle Ausstattung Sanitzed® verhindert die Bildung von Bakterien,
Pilzen und unangenehmem Geruch – Feuchtigkeit wird schnell vom Fuß
weg transportiert – Lycra® Einsatz zum besten Haft – antistatische Faser
im Flexionspunkt des Fußes
Mischung: Baumwolle 62%, Coolmax® 33%, Nylon 2%, Lenpur 2%, Lycra® 1%
Farben: blau, grau. Mindestbestellmenge: 3 Paar pro Größe
Santized – antibakteriálnou úpravou zabraňuje vzniku baktérií, plesní
a nepríjemného zápachu. Zloženie: bavlna 62%, Coolmax® 33%, 2% nylon,
Lenpur 2%, Lycra® 1%. Farby: modrá, sivá. Min. obj.: 3 páry od veľkosti
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S (39–41), M (42–44), L (45–47)
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ZUBEHöR I DOPLNKY

CF DUAL ACTION SUMMER
Santized – antibakteriální úpravou zabraňuje vzniku bakterií, plísní
a nepříjemného zápachu
Složení: bavlna 80%, 15% polyamid, Lycra® 3%, 2% Lenpur
Barva: modrá. Minimální objednávka: 3 páry od velikosti
The Sanitized® antibacterial treatment prevents the development
of bacteria, fungi and nasty odours – elasticized fabric – insert in antistatic
yarn in the flexion point
Composition: cotton 80%, polyamide 15%, Lycra® 3%, Lenpur 2%
Colour: blue. Minimum order: 3 pairs per size
Antibakterielle Ausstattung Sanitzed® Bildung von Bakterien, Pilzen und
unangenehmem Geruch – Lycra® Einsatz zum besten Haft – antistatische
Faser im Flexionspunkt des Fußes. Mischung: Baumwolle 80%, Pol. 15%,
Lycra® 3%, lenpur 2%. Farbe: blau. Mindestbestellmenge: 3 Paar pro Größe
Santized - antibakteriálnou úpravou zabraňuje vzniku baktérií, plesní
a nepríjemného zápachu
Zloženie: bavlna 80% , 15% polyamid, Lycra® 3%, 2% Lenpur
Farba: modrá. Minimálna objednávka: 3 páry od veľkosti
Velikosti I Sizes I Größen I Veľ kosti: S (39–41), M (42–44), L (45–47)
EN 340

ČEPICE (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU)
CAP (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER) I MÜTZE (WARE AUF BESTELLUNG) I ČIAPKA (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

CF COLD
Nepromokavá nastavitelná čepice
Materiál: 60% vlna, 40% nepromokavý polyester, Thinsulate® podšívka
Barvy: šedá, tm. modrá
Waterproof adjustable cap, thinsulate lining
Material: external 60% wool, 40% polyester, waterproof, Thinsulate® lining
Colours: grey, navy
Mütze aus wasserabweisendem Stoff, mit Thinsulate® gefüttert, verstellbar
Mischung: aussen 60% wolle, 40% Polyester
Farben: marineblau, grau
Nepremokavá nastaviteľná čiapka
Materiál: 60% vlna, 40% nepremokavý polyester, Thinsulate® podšívka
Farby: šedá, tm. modrá
Velikost I Size I Größe I Veľ kosť: UNI
EN 340
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DOPLŇKY I ACCESSORIES
KAPSÁŘ (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I POCKET (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)REMESELNÍCKE TAŠKY
TASCHEN FÜR HANDWERKER (WARE AUF BESTELLUNG) I REMESELNÍCKE TAŠKY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

RN 116052 CARPENTER
Kapsář pro veliké hřebíky, vyrobený z vysoce kvalitní tkaniny
Barva: hnědá
Pocket for large nails, in technical highly resistant fabric
Colour: brown
Taschendieb großen Nägeln, gefertigt aus hochwertigen Stoffen
Farbe: Braun
Remeselnícka taška s vreckami pre veľké klince, vyrobená
z vysoko kvalitnej tkaniny
Farba: hnedá

RN 116066 CARPENTER
Kapsář s mnoha kapsami, vyrobený z vysoce kvalitní tkaniny
Barva: hnědá
Large tool pocket, in technical highly resistant fabric
Colour: brown
Taschendieb mit vielen Taschen, gefertigt aus hochwertigen Stoffen
Farbe: Braun
Remeselnícka taška s mnohými vreckami, vyrobená
z vysoko kvalitnej tkaniny
Farba: hnedá

RN 116051 CARPENTER
Malý kapsář, vyrobený z vysoce kvalitní tkaniny
Barva: hnědá
Small pocket for nails, in technical highly resistant fabric
Colour: brown
Little Taschendieb, gefertigt aus hochwertigen Stoffen
Farbe: Braun
Malá remeselnícka taštička s vreckami, vyrobená z vysoko
kvalitnej tkaniny
Farba: hnedá

RN 116078 CARPENTER
Textilní pásek, elastický, kovová spona
Barva: černá
Textile strap belt, elasticated, metal buckle fastening
Colour: black
Stoffgürtel, elastisch, Metallschnalle
Farbe: Schwarz
Textilný opasok, elastický, kovová spona
Farba: čierna
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ZUBEHöR I DOPLNKY
ČISTÍCÍ HADRY (SORTIMENT NA OBJEDNÁVKU) I CLEANING RAGS (RANGE OF GOODS AVAILABLE TO ORDER)
PUTZLAPPEN (WARE AUF BESTELLUNG) I ČISTIACE HANDRY (TOVAR NA OBJEDNÁVKU)

STANDART TEX
Řezaný barevný textil STANDART (100% bavlna – trikot, košilovina)
– nejprodávanější sortiment
STANDARD-cut coloured fabrics (100% cotton – jersey, shirting)
– Best-selling range
Geschnittenes farbiges Textil STANDARD (100% Baumwoll – Jersey, Leinen)
– meistverkauftes Sortiment
Rezaný farebný textil STANDART (100% bavlna – trikot, košeľovina)
- Najpredávanejší sortiment

MIX TEX
Neřezaný barevný textil MIX (100% bavlna – trikot, košilovina)
Uncut coloured textiles MIX (100% cotton – jersey, shirting)
Nicht geschnittenes farbiges Textil MIX (100% Baumwoll – Jersey, Leinen)
Nerezaný farebný textil MIX (100% bavlna – trikot, košeľovina)

WHITE TEX
Řezaný bílý textil (100% bavlna – trikot, plátno)
Cut white fabric (100% cotton – jersey, canvas)
Geschnittenes weißes Textil (100% Baumwoll – Jersey, Leinen)
Rezaný biely textil (100% bavlna – trikot, plátno)
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1) Příjem objednávek
- osobně
- e-mailem: trio@trio.cz
- e-shop: www.trio.cz
(registrovaným zákazníkům posíláme každý měsíc akční nabídky na jejich e-mail)
- poštou

1) Annahme der Bestellungen
- persönlich
- per E-Mail: trio@trio.cz
- E-Shop: www.trio.cz
(registrierte Kunden erhalten jeden Monat Aktionsangebote auf ihre E-Mail zugesendet)
- per Post

2) Realizace objednávek
Na účet odběratele:
- expresní přepravní službou přímo do Vašeho skladu!
- osobní odběr (výdejní doba skladu Po-Pá 7:15 – 15:45)
Na účet dodavatele (po dohodě)
- dopravou zabezpečenou TRIO export-import, a.s.

2) Umsetzung der Bestellungen
Auf das Konto des Abnehmers:
- Expresszustelldienst direkt zu Ihrem Lager!
- persönliche Abholung (Lagerausgabe Mo-Fr 7:15 – 15:45)
Auf das Konto des Lieferanten (nach Vereinbarung)
- Zustellung durch TRIO export-import, a.s.

3)
-

3)
-

Ceny
ceny uvedené v katalogu jsou bez dopravy a bez DPH
při odběru nad 100.000,- Kč bez DPH možnost individuální ceny
slevy a provize zprostředkovatelům
individuální podmínky pro další prodej
maloobchodní přirážka 15% při odběru do 1.000,- bez DPH

4) Dodací podmínky
Většina zboží je skladem
U neskladových položek je obvyklá dodací lhůta do 2 týdnů
U zakázkové výroby (zakázkové oděvy, zakázkové rukavice) je obvyklá dodací lhůta do 4 týdnů
5) Platební podmínky
Splatnost faktury dle dohody
Platba předem (záloha 50-100% - zakázková výroba)
Platba v hotovosti
6) Záruční doba
Záruční doba dle platných předpisů

Preise
die im Katalog enthaltenen Preise verstehen sich excl. Zustellung und MwSt.
individuelle Preise bei Abnahme über 100.000,- CZK excl. MwSt.
Preisnachlass und Provisionen für Vermittler
individuelle Bedingungen für den Weiterverkauf
Einzelhandelszuschlag 15% bei Abnahme bis 1.000,- excl. MwSt.

4) Lieferbedingungen
Die meisten Waren sind am Lager vorhanden
Lieferungen von Positionen, die nicht am Lager vorhanden sind, binnen 2 Wochen
Lieferungen von Auftragsproduktion (Auftragsbekleidung, Auftragshandschuhe)
gewöhnlich binnen 4 Wochen
5) Zahlungsbedingungen
Fälligkeitsfristen je nach Vereinbarung
Vorauszahlung (Anzahlung 50-100% - Auftragsproduktion)
Barzahlung
6) Garantiezeit
Garantiezeit gemäß geltenden Vorschriften

1) Order receipt
- in person
- by e-mail: trio@trio.cz
- via our e-shop: www.trio.cz
(each month registered clients can receive sales offers by e-mail)
- by mail

1) Príjem objednávok
- osobne
- e-mailom: trio@trio.cz
- e-shop: www.trio.cz
(registrovaným zákazníkom posielame každý mesiac akčné ponuky na ich e-mail)
- poštou

2) Order processing
To the account of the customer:
- express transport service directly to your warehouse!
- Personal collection (warehouse hours are Mon-Fri 7:15 – 15:45)
To the account of the supplier (after agreement)
- transport ensured by TRIO export-import, a.s.

2) Realizácia objednávok
Na účet odberateľa:
- expresnou prepravnou službou priamo do vášho skladu!
- osobný odber (výdajná doba skladu Po – Pi 7.15 – 15.45)
Na účet dodávateľa (po dohode)
- dopravou zabezpečenou spoločnosťou TRIO export-import, a.s.

3)
-

3)
-

Prices
prices stated in the catalogue do not include transport or VAT
individual prices can be agreed for orders of CZK 100,000 or more without VAT
discounts and commissions for mediators
individual terms for further orders
additional retail sales charge of 15% for orders below 1,000 CZK without VAT

Ceny
ceny uvedené v katalógu sú bez dopravy a bez DPH
pri odbere nad 100 000,- Kč bez DPH možnosť individuálnej ceny
zľavy a provízie sprostredkovateľom
individuálne podmienky pre ďalší predaj
maloobchodná prirážka 15 % pri odbere do 1 000,- bez DPH

4) Delivery terms
The majority of items are in stock
Items not in stock can be delivered within two weeks
Custom made items (custom made clothes, custom made gloves) can be delivered within four weeks

4) Dodacie podmienky
Väčšina tovaru je skladom
U neskladových položiek je obvyklá dodacia lehota do 2 týždňov
U zákazkovej výroby (zákazkové odevy, zákazkové rukavice) je obvyklá dodacia lehota do 4 týždňov

5) Payment terms
Invoice maturity according to agreement
Payment in advance (advance 50-100% - custom production)
Payment in cash

5) Platobné podmienky
Splatnosť faktúry podľa dohody
Platba vopred (záloha 50 – 100 % – zákazková výroba)
Platba v hotovosti

6) Warranty period
The warranty period is in accordance with the valid regulations

6) Záručná doba
Záručná doba podľa platných predpisov

Aktuální ceník naleznete na www.trio.cz, nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou či e-mailem.
The current price list is available at www.trio.cz or can be sent by mail or e-mail upon request.
Die aktuelle Preisliste finden Sie unter www.trio.cz oder falls gewünscht, werden wir Ihnen diese gerne per Post bzw. per E-Mail zukommen lassen.
Aktuálny cenník nájdete na www.trio.cz, alebo vám ho na vyžiadanie pošleme poštou či e-mailom.

Adresa a kontakty:

Poland

(registered office and contact,
kontakte und firmensitz,
adresa a kontakt spoločnosti)

Germany

Czech Republic

Zlín

Slovakia

Austria

TRIO export–import, a. s.
třída T. Bati 393
763 02 Zlín
GPS: 49°12'40.719"N, 17°37'1.407"E
tel.: +420 577 102 620
fax: +420 577 119 229
trio@trio.cz
www.trio.cz

Malenovice

tř. Tomáše Bati

budova VITAR

Zlín

budova
Krajského soudu

N

Provozní doba kanceláře
Po - Pá 7.00 - 15.30hod.
Výdejní doba skladu
Po - Pá 7.15 - 15.45 hod.
Office hours
Mon - Fri 7.00 - 15.30
Warehouse hours
Mon - Fri 7:15 - 15:45
Bürozeiten
Mo - Fr 7.00 - 15.30 Uhr
Lagerausgabe
Mo - Fr 7.15 - 15.45 Uhr
Prevádzková doba kancelárie
Po – Pi 7.00 – 15.30 hod.
Výdajná doba skladu
Po – Pi 7.15 – 15.45 hod.

TRIO export-import, a. s.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9279, IČ: 27141985, DIČ: CZ27141985
TRIO export-import, a. s.
registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague,
Part B, insert 9279, Company ID number (IČ) 27141985, VAT number CZ27141985
TRIO export-import, a. s.
Eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag,
Abteil B, Einlageblatt 9279, HRB 27141985, Ust.-IdNr. CZ27141985
TRIO export-import, a. s.
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel B vložka 9279, IČ: 27141985, DIČ: CZ27141985

