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LUCIUS 1180-ORBLVV

Pánská blůza, rukáv s nastavitelnou manžetou, kryté zapínání na zip a na druky, multifunkční 
náprsní kapsy, boční kapsy na zip, ramena vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: 
canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²

Men´s jacket, sleeve with adjustable cuff, covered zipper fastening, multifunctional breast 
pockets, side zipper pockets, reinforced shoulders by 600D polyester. Material: canvas 65% 
polyester 35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

NICOLAS 1180-ORKAVV

Pánské kalhoty, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pás s poutky na 
opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopami, boční multifunkční kapsy, spodní část 
nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 
270g/m²

Men´s trousers, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with 
loops for waistbelt, front pockets, multifunctional  side pockets, back flap pockets, bottom of 
legs reinforced by 600D polyester. Material: canvas 65% polyester 35% cotton 270g/m² 

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

PÁNSKÉ KALHOTY SIRIUS
MEN‘S TROUSERS SIRIUS

NICOLAS

Pánské kalhoty, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pás s poutky na 
opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopami, boční multifunkční kapsy, spodní část 
nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. 
270g/m²

Men´s trousers, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with 
loops for waistbelt, front pockets, multifunctional  side pockets, back flap pockets, bottom of 
legs reinforced by 600D polyester. 

norma/norm

pracovní bunda pracovní kalhoty
extra pohodlné

zapínání u krku

neck fastening

multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

kapsa na mobil

cell phone pocket

kryté zapínání na zip a na druky

covered zipper fastening

rukávy do nastavitelné manžety

adjustable cuff

PÁNSKÁ BLŮZA SIRIUS
MEN‘S JACKET SIRIUS

multifunkční náprsní kapsy
multifunctional breast pockets

rukávy do nastavitelné manžety
sleeves to adjustable cuff

místo pro potisk
place for printing

kapsa na metr
folding rule pocket

foto zezadu
photo of back part

kapsa na mobil
cell phone pocket

pevný pas s poutky na opasek
fixed waist with loaps for waistbelt

výztuha 600D polyesterem

reinforced by 600D polyester

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1
i

ii

LOGO
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PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU SIRIUS
MEN‘S BIBPANTS SIRIUS

TRISTAN 1180-ORZAVV

Pánské kalhoty s náprsenkou, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pás 
s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopami, boční multifunkční kapsy, 
náprsenka s velkou kapsou a kapsičkami na tužky, vnitřní náprsenková kapsa na zip,  spodní 
část nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: canvas 65% polyester 35% 
bavlna, 270g/m²

Men´s bibpants, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with 
loops for waistbelt, front pockets, black flap pockets, side multifunctional pockets, shirt with 
big pocket and pencil pockets, inside shirt zipper pocket, bottom of legs reinforced by 600D 
polyester. Material: canvas 65% polyester 35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

ELIAS 1182-ORVV

Pánské kraťasy do pasu s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, 
boční multifunkční kapsy. Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²

Men´s shorts to the waist with loops for waistbelt, front pockets, multifunctional side 
pockets, back flap pockets. Material: canvas 65% polyester 35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

PÁNSKÉ KRAŤASY SIRIUS
MEN‘S SHORTS SIRIUS

TRISTAN

Pánské kalhoty s náprsenkou, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pás 
s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopami, boční multifunkční kapsy, 
náprsenka s velkou kapsou a kapsičkami na tužky, vnitřní náprsenková kapsa na zip,  spodní 
část nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. 
bavlna, 270g/m

Men´s bibpants, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with 
loops for waistbelt, front pockets, black flap pockets, side multifunctional pockets, shirt with 
big pocket and pencil pockets, inside shirt zipper pocket, bottom of legs reinforced by 600D 
polyester. 

norma/norm

pracovní kalhoty
extra pohodlné

pracovní kraťasy
praktický střih

zapínací spona

closing buckle

náprsenka s kapsičkami na tužky

shirt pocket with pencil pockets

kapsa na metr

folding rule pocket

kapsa na metr

folding rule pocket

pevný pás s poutky na opasek

fixed waist with loops for waistbelt

kapsa na mobil

cell phone pocket

foto zezadu
photo of back part

stahovací guma v zadní části pasu
tightening rubber at the rear of waist

kapsa na mobil
cell phone pocket

pevný pas s poutky na opasek
fixed waist with loaps for waistbelt

vnitřní kapsa náprsenky
inside shirt zipper pocket

kapsa na metr
folding rule pocket 

kapsa na mobil
cell phone pocket

i

i
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PÁNSKÁ BLŮZA SIRIUS
MEN‘S JACKET SIRIUS

LUCIUS 1180-BLVV

 Pánská blůza, rukávy do nastavitelné manžety, kryté zapínání na zip a na druky, multifunkční 
náprsní kapsy, boční kapsy na zip, ramena vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: 
canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²        

 Men´s jacket, sleeves with adjustable cuff, covered zipper fastening, multifunctional  breast 
pockets, side zipper pockets, reinforced shoulders by 600D polyester. Material: canvas 65% 
polyester 35% cotton 270g/m²  

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

PÁNSKÉ KALHOTY SIRIUS
MEN‘S TROUSERS SIRIUS

pracovní
bunda

kapsa na mobil

cell phone pocket

multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

kryté zapínání na zip a na druky

covered zipper fastening

rukávy do nastavitelné manžety

adjustable cuff

rukávy do nastavitelné manžety
sleeves to adjustable cuff

místo pro potisk
place for printing

zapínání ke krku
neck fastening

multifunkční náprsní kapsy
multifunctional breast pockets

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

NICOLAS 1180-KAVV

Pánské kalhoty do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pas s 
poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, boční multifunkční kapsy, 
spodní část nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: canvas 65% polyester 
35% bavlna, 270g/m²

Men´s trousers to the waist, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed 
waist with loops for waistbelt, front pockets, multifunctional side pockets, back flap pockets, 
bottom of legs reinforced by 600D polyester. Material: canvas 65% polyester 35% cotton 
270g/m² 

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

NICOLAS

Pánské kalhoty do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pas s 
poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, boční multifunkční kapsy, 
spodní část nohavic vyztužena materiálem 600D polyester. 
35% bavlna, 270g/m

Men´s trousers to the waist, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed 
waist with loops for waistbelt, front pockets, multifunctional side pockets, back flap pockets, 
bottom of legs reinforced by 600D polyester. 
270g/m² 

pracovní kalhoty
extra pohodlné

kapsa na metr

folding rule pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

kapsa na metr
folding rule pocket 

foto zezadu
photo of back part

kapsa na mobil

cell phone pocket

pevný pás s poutky na opasek

fixed waist with loops for waistbelt

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

flexi vložka do specíální kapsy

Flexi-Insert for knee pocket

výztuha 600D polyesterem

reinforced by 600D polyester

i

i

LOGO
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PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU SIRIUS
MEN‘S BIBPANTS SIRIUS

PÁNSKÁ KOŠILE SIRIUS
MEN‘S SHIRT SIRIUS

TRISTAN 1180-ZAVV

Pánské s náprsenkou, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pas s poutky 
na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, boční multifunkční kapsy, náprsenka 
s velkou kapsou a kapsičkami na tužky, vnitřní náprsenková kapsa na zip, spodní část nohavic 
vyztužena materiálem 600D polyester. Materiál: canvas 65% polyester 35%, bavlna 270g/m²     

Men´s bibpants, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with
loops for waistbelt, front pockets, black flap pockets, multifunctional side pockets, shirt with
big pocket and pencil pockets, inside shirt zipper pocket, bottom of legs reinforced by 600D
polyester. Material: canvas 65% polyester 35% cotton 270g/m²  

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

TRISTAN

Pánské s náprsenkou, zesílená kolena s možností vložení kolenních výztuh, pevný pas s poutky 
na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, boční multifunkční kapsy, náprsenka 
s velkou kapsou a kapsičkami na tužky, vnitřní náprsenková kapsa na zip, spodní část nohavic 
vyztužena materiálem 600D polyester. 

Men´s bibpants, reinforced knees with possibility to insert knee protectors, fixed waist with
loops for waistbelt, front pockets, black flap pockets, multifunctional side pockets, shirt with
big pocket and pencil pockets, inside shirt zipper pocket, bottom of legs reinforced by 600D
polyester. 

norma/norm

pracovní kalhoty
funkční kapsy

zapínací spona

closing buckle

náprsenka s
kapsičkami na tužky

shirt pocket
with pencil pockets

kapsa na metr

folding rule pocket

flexi vložka do specíální kapsy

Flexi-Insert for knee pocket

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees
kapsa na metr
folding rule pocket

stahovací guma v zadní části pasu
tightening rubber at the rear of waist

vnitřní kapsa náprsenky
inside shirt zipper pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

košile v elegantním 
provedení

ATANAS 1181-VV

Pánská košile, dlouhý rukáv s vnitřním páskem pro regulaci délky, dvě náprsní kapsy s klopama 
a kapsičkou na tužku. Materiál: 100% česaná bavlna 130 g/m².

Men´s shirt, long sleeve with adjustable inside belt for length, two front pockets with pencil 
pocket. Material: 100% brushed cotton 130 g/m². 

velikost/size 39-48 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

nastavitelná délka rukávu
adjustable length of sleeve

prostor pro logo
place for printing

kapsička na tužku
pen pocket

nastavitelná délka rukávu

adjustable length of sleeve

i

LOGO
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ELIAS 1182-VV

Pánské kraťasy do pasu s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopama, 
boční multifunkční kapsy. Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²

Men´s shorts to the waist with loops for waistbelt, front pockets, multifunctional side 
pockets, back flap pockets. Material: canvas 65% polyester 35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

DÁMSKÁ BLŮZA A KALHOTY SIRIUS
LADIES´ JACKET AND TROUSERS SIRIUS

pracovní kraťasy
praktický střih

kapsa na metr

folding rule pocket

pevný pás s poutky na opasek

fixed waist with loops for waistbelt

kapsa na mobil

cell phone pocket

foto zezadu
photo of back part

pevný pas s poutky na opasek
fixed waist with loaps for waistbelt

multifunkční kapsa
multifunctional pocket 

multifunkční kapsa
multifunctional pocket 

PÁNSKÉ KRAŤASY SIRIUS
MEN‘S SHORTS SIRIUS

NIKÉ 1185-BLVV

Dámská blůza, rukávy do pružné manžety, kryté zapínání na zip a na druky, multifunkční 
náprsní kapsy, boční kapsy. Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²

Ladies’ jacket , sleeves to elastic cuff, covered zipper fastening, multifunctional breast 
pockets, side pockets. Material: canvas 65% polyester 35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

AISHA 1185-KAVV

Dámské kalhoty do pasu, pevný pas s poutky na opasek, přední vakové kapsy, dvojité zadní 
kapsy, boční multifunkční kapsa. Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270g/m²

Ladies´ trousers to waist, fixed waist with loops for waistbelt, front sac pockets, 
multifunctional side pocket, back double pockets.  Material: canvas 65% polyester
35% cotton, 270g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

kapsa na metr
folding rule pocket

místo pro potisk
place for printing

kapsa na mobil
cell pohone pocket

stahovací guma v zadní části pasu
tightening rubber at the rear of waist

rukávy z pružné manžety

sleeves to elastic cuff

výztuha 600D
polyesterem

reinforced by 600D
polyester

zapínání u krku

neck fastening

i

i

i

LOGO
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PÁNSKÁ BLŮZA ORION
MEN‘S JACKET ORION

OTAKAR 1144-BLVV

Pánská blůza, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní 
doplňky. Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 280g/m²

Men´s jacket covered fastening, sleeves with cuff, pockets and loops for various using, 
reflective accessories. Material: twill 60% cotton 40% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

zapínání u krku

neck fastening

reflexní doplňky

reflective accessories

rukávy do manžety

adjustable cuff

pracovní
bunda

místo pro potisk
place for printing

logo

multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

1150-BLVV
vel./size: 46-64

1147-BLVV
vel./size: 46-64

1145-BLVV
vel./size: 46-64

1146-BLVV
vel./size: 46-64

iLOGO
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PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU ORION
MEN‘S BIBPANTS ORION

TEODOR 1144-KAVV

Pánské kalhoty, do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité 
kapsy, klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na nářadí, 
reflexní doplňky. Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 280g/m²

Men´s trousers to waist with loops, reinforced knees for knee patch, pockets and 
hanger introversible removable zipper pockets with loops for tools, reflective 
accessories. Materiál: twill 60% cotton 40% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

TEODOR

Pánské kalhoty, do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité 
kapsy, klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na nářadí, 
reflexní doplňky. 

Men´s trousers to waist with loops, reinforced knees for knee patch, pockets and 
hanger introversible removable zipper pockets with loops for tools, reflective 
accessories. 

norma/norm

pracovní kalhoty

zasunovací kapsy na zip
zipped hanger introversible pockets

zasunovací kapsy na zip
zipped hanger introversible pockets

1146-KAVV
vel./size: 46-64

1147-KAVV
vel./size: 46-64

1150-KAVV
vel./size: 46-64

1145-KAVV
vel./size: 46-64

kapsa na metr
folding rule pocket

kapsa na metr
folding rule pocket

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

1146-K1146-KAVV1146-KAVV1146-K AVV 1150-KAVV1150-KAVV1150-K

PÁNSKÉ KALHOTY ORION
MEN‘S TROUSERS ORION

KRYŠTOF 1144-ZAVV

Pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy, klínové přední 
kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na nářadí, náprsenka s kapsami 
rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky. Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 280g/m²

Men´s bibpants, reinforced knees for knee patch, pockets and hanger introversible removable 
zipper with loops for tools, bib with pockets and opening in middle, reflective accessories. 
Material: twill 60% cotton 40% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

pracovní kalhoty
praktické

1145-ZAVV
vel./size: 46-64

1147-ZAVV
vel./size: 46-64

1146-ZAVV
vel./size: 46-64

1150-ZAVV
vel./size: 46-64

1146-ZAVV 1150-ZAVVZAVV

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

reflexní doplňky

reflective accessories

reflexní doplňky

reflective accessories

i

i
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PÁNSKÁ KOMBINÉZA ORION
MEN‘S OVERALL ORION

ADRIAN 1145-KOVV

Pánská kombinéza, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, 
zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy, klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné 
kapsy na zip s poutky na nářadí, reflexní doplňky. Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 
280g/m²

Men’s overall covered fastening, sleeves with cuff, pockets and loops for various using, 
reinforced knees for knee patch, pockets and hanger pockets introversible removable zipper 
pockets with loops, reflective accessories. Material: twill 60% cotton 40% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 48-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

PÁNSKÉ KRAŤASY ORION
MEN‘S SHORTS ORIONMEN‘S OVERALL ORION

ADRIAN

Pánská kombinéza, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, 
zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy, klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné 
kapsy na zip s poutky na nářadí, reflexní doplňky. 
280g/m

Men’s overall covered fastening, sleeves with cuff, pockets and loops for various using, 
reinforced knees for knee patch, pockets and hanger pockets introversible removable zipper 
pockets with loops, reflective accessories. 

norma/norm

pracovní kombinéza
odnímatelné kapsy

zasunovací kapsy na zip
zipped hanger introversible pockets

kapsa na tužku
pencil pocket

zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees

místo pro potisk
place for printing

DAVID 1160-SCVV

Pánské kraťasy, do pasu s poutky na opasek, klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné 
kapsy na zip s poutky na nářadí. Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 240g/m²

Men´s short, to waist with loops, pockets and hanger introversible removable zipper pockets 
with loops for tools. Material: twill 60% cotton 40% polyester, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

pracovní kraťasy
extra pohodlné

pracovní kraťasy
extra pohodlné

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

zasunovací kapsy na zip
zipped hanger introversible pockets

kapsa na metr
folding rule pocket

1160-MCVV
vel./size: 46-64

1160-SOVV
vel./size: 46-64

1160-HCVV
vel./size: 46-64

reflexní doplňky

reflective accessories

i

i

LOGO
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pracovní blůza
zateplená

PÁNSKÁ ZIMNÍ BLŮZA ORION
MEN‘S WINTER JACKET ORION

OTAKAR 1145-BLZIVV

Pánská blůza, zateplená, kryté zapínaní, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, 
zateplená fleecem, reflexní doplňky. Svrchní materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester, 
podšívka: fleece 100% polyester, 280g/m²

Men´s, padded, covered fastening, sleeves with cuff, pockets and loops for various using, 
fleece lining, reflective accessories. Men´s winter jacket, padded, covered fastening, sleeves 
with cuff, pockets and loops for various using, fleece lining, reflective accessories.
Shell material: twill 60% cotton 40% polyester, lining: 100% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-62 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

PÁNSKÉ ZIMNÍ ZAHRADNÍKY ORION
MEN‘S WINTER BIBPANTS ORION

pracovní blůza
zateplená

kapsa na tužku

pencil pocket

kapsa na tužku
pencil pocket

místo pro potisk
place for printing

KRYŠTOF 1145-ZAZIVV

Pánské zimní zahradníky s náprsenkou, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy, klínové 
přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na nářadí, náprsenka s kapsami
a rozepínáním uprostřed, zateplení flanelem, reflexní doplňky. Svrchní materiál: kepr 60% 
bavlna 40% polyester, podšívka: fleece 100% polyester, 280g/m²

Men´s bibpants, winter, reinforced knees for knee patch, pockets and hanger pockets 
introversible removable zipper with loops for tools, bib with pockets and opening in middle, 
flannel lining, reflective accessories. Shell material: twill 60% cotton 40% polyester, lining: 
100% polyester, 280g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-62 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

KRYŠTOF

Pánské zimní zahradníky s náprsenkou, zdvojená kolena pro nákoleníky, našité kapsy, klínové 
přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na nářadí, náprsenka s kapsami
a rozepínáním uprostřed, zateplení flanelem, reflexní doplňky. 
bavlna 40% polyester, podšívka: fleece 100% polyester, 280g/m

Men´s bibpants, winter, reinforced knees for knee patch, pockets and hanger pockets 
introversible removable zipper with loops for tools, bib with pockets and opening in middle, 
flannel lining, reflective accessories. 
100% polyester, 280g/m

norma/norm

zahradníky
zateplené

zapínací spona

closing buckle

náprsenka s kapsičkami na tužky

shirt pocket with pencil pockets

zateplená podšívka flanelem
padded lining flannel

kapsička na tužku
pencil pocket

zasunovací kapsy na zip
zipped hanger introversible pockets

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zapínání u krku

neck fastening

multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

zasunovací kapsy na zip

zipped hanger introversible pockets

zasunovací kapsy na zip

zipped hanger introversible pockets

kryté zapínání na zip a na druky

covered zipper fastening

reflexní doplňky

reflective accessories

kapsa na metr

folding rule pocket

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

i

i

logo

LOGO



23 24/

ODĚVY/GARMENTS
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PÁNSKÉ BLŮZY LUX
MEN‘S JACKETS LUX

BAREVNÁ KOLEKCE PÁNSKÝCH BLŮZ LUX
COLLECTION OF MEN´S LUX JACKETS

EDA 1072-VV

Pánská blůza, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy. 
Materiál: kepr 100% bavlna, 260g/m²

Men´s jacket, removable sleeves with cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber 
band in the waist. Material: twill 100% cotton, 260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-68 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

EDA

Pánská blůza, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy. 
Materiál:

Men´s jacket, removable sleeves with cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber 
band in the waist. 

norma/norm

pracovní blůza
odnímatelné rukávy pracovní blůzy

s prodlouženou velikostí

kapsa na mobil
celle phone pocket

odepínací rukávy
removable sleeves

místo pro potisk
place for printing

s prodlouženou velikostís prodlouženou velikostí

1155-BLVV
vel./size: 46-68

1156-BLVV
vel./size: 46-68

1076-VV
vel./size: 46-68

1072-VV
vel./size: 46-68

1072-PRVV
vel./size: 50, 54, 58, 62

1073-VV
vel./size: 46-68

1077-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62

1153-VV
vel./size: 46-68

1098-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62

1157-BLVV
vel./size: 46-64

Prodloužené na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm

1098-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62
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PÁNSKÉ KALHOTY LUX
MEN‘S TROUSERS  LUX

BAREVNÁ KOLEKCE PÁNSKÝCH KALHOT LUX
COLLECTION OF MEN´S LUX TROUSERS

JOSEF 1080-VV

Pánské kalhoty do pasu, zdvojená  kolena,pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, 
přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Materiál: kepr 100% bavlna, 260g/m²

Men´s trousers to the waist, reinforced knees, rubber band in the waist, loops for waistbelt, 
front sac pockets, side cell phone pockets, side folding rule pocket. Material: twill 100% 
cotton, 260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-68 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

JOSEF

Pánské kalhoty do pasu, zdvojená  kolena,pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, 
přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 

Men´s trousers to the waist, reinforced knees, rubber band in the waist, loops for waistbelt, 
front sac pockets, side cell phone pockets, side folding rule pocket. 
cotton, 260g/m

norma/norm

pracovní kalhoty
praktické kapsy

kapsa na mobil
cell phone pocket

kapsa na metr
folding rule pocket

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

pas v zadní části do gumy s poutky na opasek
rubber band in the waist Prodloužené na výšku 194 cm / Prolonged to height 194 cm

pracovní kalhoty
mnoho barevných variant

prodloužená
velikost

1156-KAVV
vel./size: 46-68

1155-KAVV
vel./size: 46-68

1080-VV
vel./size: 46-68

1157-KAVV
vel./size: 46-64

1154-VV
vel./size: 46-68

1078-VV
vel./size: 46-68

1079-VV
vel./size: 46-68

1081-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62, 66

1079-PRVV
vel./size: 50, 54, 58, 62

1091-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62

kapsa na metr

folding rule pocket

přední vakové kapsy

front sack pockets

kapsa na mobil

cell phone pocket
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PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU LUX
MEN‘S BIBPANTS LUX

EMIL 1048-VV

Pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená  kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, 
boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Materiál: kepr 100% bavlna, 
260g/m² 

Men´s bibpants, reinforced knees, front sac pockets, zipper breast pocket, side cell phone 
pockets, side folding rule pocket, back rubber band in the waist. Material: kepr 100% bavlna, 
260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 46-68 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

kapsa na metr
folding rule pocket

zapínací spona
closing buckle

kapsa na mobil
cell phone pocket

PÁNSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU LUX
MEN‘S BIBPANTS LUX

1152-VV
vel./size: 46-68 1082-VV

vel./size: 46-68 1048-VV
vel./size: 46-68

1071-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62 1048-PRVV

vel./size: 50, 54, 58, 62 1099-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62, 66

pracovní kalhoty
praktické kapsy

pracovní kalhoty
mnoho barevných variant

1152-VV

E

Pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená  kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, 
boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 
260g/m

Men´s bibpants, reinforced knees, front sac pockets, zipper breast pocket, side cell phone 
pockets, side folding rule pocket, back rubber band in the waist. 
260g/m

norma/norm

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zapínací spona

closing buckle

náprsní kapsa na zip

zipper breast pocket

kapsa na mobil

cell phone pocket

kapsa na metr

folding rule pocket

prodloužená
velikost

1156-ZAVV
vel./size: 50, 54,

58, 62, 66
1155-ZAVV
vel./size: 46-68 1049-VV

vel./size: 46-68 1157-ZAVV
vel./size: 46-64
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ROBERT 1155-KOVV

Pánská kombinéza, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, 
boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety. Materiál: kepr 100% bavlna, 260g/m²

Men´s overall, reinforced knees, covered fastening, elastic band, breast pockets, folding rule 
pocket, legs and sleeves with cuff. Material: twill 100% cotton, 260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 48-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

HUGO 1024-VV

Pánská blůza, zimní, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy. 
Svrchní materiál: svrchní kepr 100% bavlna 260g/m²,podšívka fleece 100% polyester.

Men´s jacket, winter, removable sleeves with cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber 
band in the waist. Shell material: twill 100% cotton 260g/m², lining fleece 100% polyester. 

norma/norm EN 340 velikost/size
46, 50, 54, 
58, 62, 66

barva/color

JAKUB 1026-VV

Pánské kalhoty do pasu, zimní, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, 
přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Svrchní materiál: kepr 100% bavlna, 
podšívka: 100% polyester.

Men´s pants to the waist, winter, reinforced knees, rubber band in the back part of the waist, 
loops for waistbelt, side cell phone pocket, side folding rule pocket. Shell material: twill 100% 
cotton, lining: 100% polyester.

norma/norm EN 340 velikost/size
46, 50, 54, 
58, 62, 66

barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

1075-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62

1013-VV
vel./size: 48-64

1060-VV
vel./size: 48-64

1023-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62, 66

PÁNSKÉ KOMBINÉZY LUX
MEN‘S OVERALL LUX

ROBERT

Pánská kombinéza, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, 
boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety. 

Men´s overall, reinforced knees, covered fastening, elastic band, breast pockets, folding rule 
pocket, legs and sleeves with cuff. 

norma/norm

1013-V
vel./size: 48-64

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees 1013-V1013-V

svrchní materiál - kepr 100% bavlna,
podšívka - fleece 100% polyester /
shell material - kepr 100% cotton,

lining - fleece 100% polyester

JAKUB

V KARTONU
IN BOX

10

1023-VV

PÁNSKÉ ZIMNÍ BLŮZY A KALHOTY LUX
MEN‘S WINTER JACKETS AND TROUSERS LUX

zapínání u krku

neck fastening multifunkční náprsní kapsy

multifunctional breast pockets

zapínací kapsa
closing pocket

kapsa na metr
folding rule pocket
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svrchní materiál - kepr 100% bavlna,
podšívka - fleece 100% polyester /

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed



31 32/

ODĚVY/GARMENTS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

110

ALASKA 1055-VV

Zimní kombinéza, zdvojená kolena, kryté zapínání, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice 
a rukávy do manžety. Svrchní materiál: kepr 100% bavlna 260g/m² , výplň 100% polyester, 
podšívka plátno 100% bavlna.

Winter overall, reinforced knees, covered fastening, breast pockets, folding rule pocket, legs
and sleeves with cuff. Shell material: twill 100% cotton 260g/m² , padding 100% polyester, 
lining canvas 100% cotton.

norma/norm EN 340 velikost/size
50, 54, 58, 
62, 66

barva/color

MARTIN 1040-VV

Pánské kalhoty s náprsenkou, zimní, zdvojená  kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr 
a na mobil, pas v zadní části do gumy. Svrchní materiál: kepr 100% bavlna 260g/m², podšívka 
flanel 100% bavlna.

Men´s bibpants, reinforced knees, zipper breast pocket, side cell phone pockets, side folding 
rule pocket, back rubber band in the waist. Shell material: twill 100% cotton 260g/m² , lining 
flanel 100% cotton.

norma/norm EN 340 velikost/size
46, 50, 54, 
58, 62, 66

barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

1033-VV
vel./size: 50, 54, 58, 62, 66

PÁNSKÉ ZIMNÍ KALHOTY S NÁPRSENKOU LUX
MEN‘S WINTER BIBPANTS LUX

Pánské kalhoty s náprsenkou, zimní, zdvojená  kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr 
a na mobil, pas v zadní části do gumy. 
flanel 100% bavlna.

Men´s bibpants, reinforced knees, zipper breast pocket, side cell phone pockets, side folding 
rule pocket, back rubber band in the waist. 
flanel 100% cotton.

, padding 100% polyester, 

barva/color

BALENÍ
PACK

5 15 15 15 1

zahradníky
zateplené

multifunkční kapsy

multifunctional breast pocket

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

1025-VV
vel./size: 46, 50, 54, 58, 62, 66

svrchní materiál - kepr 100% bavlna, 
podšívka - flanel 100% polyester /
shell material - kepr 100% cotton, 

lining - flannel 100% polyester

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

rukávy do manžety

sleeves to cuff

PÁNSKÉ ZIMNÍ KOMBINÉZY LUX
MEN‘S WINTER OVERALL LUX

zapínací spona

closing buckle

náprsní kapsa na zip

zipper breast pocket

kapsa na mobil

cell phone pocket

kapsa na metr

folding rule pocket

kapsa na metr

folding rule pocket
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svrchní materiál - kepr 100% bavlna, 
výplň - duté vlákno 100% polyester, 

podšívka - plátno 100% bavlna /
shell material - twill 100% cotton 

padding - hollow fibre 100% polyester, 
lining - canvas 100% cotton

LOGO
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DIANA 1192-BLVV

Dámská blůza, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy. 
Materiál: kepr 100% bavlna, 260g/m²

Ladies’ jacket, removable sleeves with cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber band 
in the waist. Materiál: twill 100% cotton, 260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-58 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

1190-BLVV
vel./size: 38-58

1191-BLVV
vel./size: 38-58

DIANA

Dámská blůza, odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy. 
Materiál: kepr 100% bavlna, 260g/m

Ladies’ jacket, removable sleeves with cuff, covered fastening, cell phone pocket, rubber band 
in the waist. Materiál:

norma/norm

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

dámská blůza 
odepínací rukávy

DÁMSKÉ BLŮZY LUX
LADIES‘ JACKETS LUX

rukávy do manžety

sleeves to cuff

kryté zapínání

covered fastening

pas do gumy

rubber band in the waist

iLOGO 21
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SABINA 1191-ZAVV

Dámské kalhoty s náprsenkou, zdvojená  kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, 
boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Materiál: kepr 100% bavlna
260 g/m²

Ladies´ bibpants, reinforced knees, front sac pockets, zipper breast pocket, side cell phone 
pockets, side folding rule pocket, back rubber band in the waist. Material: twill 100% cotton, 
260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-58 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

DÁMSKÉ KALHOTY LUX
LADIES´ TROUSERS LUX

DÁMSKÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU LUX
LADIES´ BIBPANTS LUX

kapsa na mobil
cell phone pocket

kapsa na metr
folding rule pocket

pracovní kalhoty 
dámský střih

Dámské kalhoty s náprsenkou, zdvojená  kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, 
 kepr 100% bavlna

Ladies´ bibpants, reinforced knees, front sac pockets, zipper breast pocket, side cell phone 
 twill 100% cotton, 

barva/color

BALENÍ
PACK

1

pracovní kalhoty 

1192-ZAVV
vel./size: 38-58

1190-ZAVV
vel./size: 38-58

ELENA 1190-KAVV

Dámské do pasu, zdvojená  kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední 
vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Materiál: kepr 100% bavlna, 260 g/m²

Ladies´ trousers to the waist, reinforced knees, rubber band in the back part of waist, loops for 
waistbelt, front sac pockets, side cell phone pockets, side folding rule pocket. Material: twill 
100% cotton, 260g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-58 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

1191-KAVV
vel./size: 38-58

1192-KAVV
vel./size: 38-58

pracovní kalhoty 
pohodlné

35 36/35 36/35 36

Dámské do pasu, zdvojená  kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední 

Ladies´ trousers to the waist, reinforced knees, rubber band in the back part of waist, loops for 
 twill 

BALENÍ
PACK

kapsa na metr
folding rule pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

1192-

zapínací spona

closing buckle

náprsní kapsa na zip

zipper breast pocket

kapsa na mobil

cell phone pocket

i

i
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MIREK 1000-VV

Pánská blůza, kryté zapínání, zdvojené lokty, kapsa na mobil. Materiál: kepr 100% bavlna, 
240g/m²

Men´s jacket, covered fastening, reinforced elbows, cell phone pocket.
Material: twill 100% cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

FRANTA 1006-VV

Pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená  kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr,
pas v zadní části do gumy. Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m²

Men´s bibpants, reniforced knees, zipper breast pocket, side folding rule pocket, back rubber 
band in the waist. Material: twill 100% cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

1

Pánská blůza, kryté zapínání, zdvojené lokty, kapsa na mobil. 
240g/m²

Men´s jacket, covered fastening, reinforced elbows, cell phone pocket.
Material: twill 100% cotton, 240g/m

norma/norm

V KARTONU
IN BOX

25

PÁNSKÁ SOUPRAVA
MEN´S WORKING SUIT

PÁNSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
MEN‘S WORKING GARMENTS

pas v zadní části do gumy
back rubber band in the waist

kapsa na metr
folding rule pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

zdvojená kolenareinforced knees

zdvojená kolenareinforced knees

zdvojená kolenareinforced knees

zdvojená kolenareinforced knees

zdvojené lokty
reinforced elbows
zdvojené lokty

reinforced elbows

zdvojené lokty
reinforced elbows
zdvojené lokty

reinforced elbows

pracovní souprava

JARDA 1001-VV

Pánská souprava, 3 přední kapsy u blůzy, kapsa na tužku, u kalhot zdvojená kolena, volný pas
s tkanicí na stáhnutí, boční kapsa na metr. Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m²

Men´s suit, 3 front pockets on jacket, reinforced knees, waist with lace for adjustment,
folding ruler pocket. Material: kepr 100% bavlna, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 44-68 barva/color

1003-VV
vel./size: 48-62

1035-VV
vel./size: 48-66

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

přední kapsa
front pocket

kapsa na metr
folding rule pocket

1035-VV
vel./size: 48-66

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

prodloužená na výšku 194 cm
prolonged to height 194 cm

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

kapsa na tužku

pen pocket

kapsa na metr

folding rule pocket

kapsa na metr

folding rule pocket

náprsní kapsa na zip

zipper breast pocket

boční zapínání na knoflíky

side buttons fastening

zapínací spona

closing buckle

kapsa na mobil

cell phone pocket

pr
od
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MIREK 1008-VV

Pánské kalhoty do pasu, zdvojená  kolena, volný pas s tkanicí na stáhnutí, boční kapsa na metr.
Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m²

Men´s trousers to waist, reinforced knees, waist with lace for adjustment, folding ruler pocket. 
Material: twill 100% cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

PÁNSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
MEN‘S WORKING GARMENTS

DÁMSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY
LADIES‘ WORKING GARMENTS

přední kapsa
front pocket

kapsa na metr
folding rule pocket

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

místo pro potisk
place for printing

pásek s knoflíkem na stáhnutí
belt with button for adjustment

VENCA 1100-VV

Pánský plášť s dlouhým rukávem, 3 kapsy, kapsa na tužku, vzadu volný pásek s knoflíkem na 
stáhnutí. Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m² 

Men´s coat with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for adjustment on back. 
Material: twill 100% cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

HELA 1065-VV

Dámské kalhoty do pasu, pevný pas, boční zapínání. Materiál: kepr 100% bavlna,  240g/m²

 Ladies’ trousers to waist, fixed waist, button side fastening. Material: twill 100% cotton, 
240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

LADA 1090-VV

Dámská blůza, 3 přední kapsy, kapsa na tužku. Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m²

Ladies´ jacket, 3 front pockets. Material: twill 100% cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-60 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

YVONA 1020-VV

Dámské kalhoty s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pas v zadní části do gumy.
Materiál: kepr 100% bavlna, 240g/m²

Ladies’ bibpants, zipper breast pocket, back rubber band in the waist. Material: twill 100% 
cotton, 240g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-60 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

zapínací spona
closing buckle

boční zapínání na knoflíky
side buttons fastening

kapsa na tužku
pen pocket

kapsa na tužku

pen pocket

boční zapínání na knoflíky

side buttons fastening

zapínací spona

closing buckle

i

i

i

i

LOGO

LOGO

LOGO
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PINOCCHIO 1249-VV

Dětské kalhoty s náprsenkou, zesílený sed a kolena, náprsní kapsičky, pas v zadní části do 
gumy, reflexní doplńky. Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 230g/m²

Children’s bibpants, reinforced knees and sit, breast pockets, back rubber bang in the waist, 
reflective accessories. Material:  35% cotton, 65% polyester, 230g/m²

velikost/size 90-150 barva/color

BAMBINO 1050-VV

Dětská kombinéza, zapínání na zip, rukávy do manžety, pas do gumy, reflexní doplňky. 
Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 230g/m² 

Children’s overall, zipper fastening, rubber band in the waist, reflective accessories.
Material:  35% cotton, 65% polyester, 230g/m²

velikost/size 90-150 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

BAMBINO 1050-VV

41 42/41 42/41 42

BALENÍ
PACK

DĚTSKÉ ODĚVY
CHILDREN‘S GARMENTS

kryté zadní kapsy
covered back pocket

náprsní kapsa na zip

zipper breast pocket

kryté přední kapsy 

covered front pocket



ODĚVY/GARMENTS

44 44/
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PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

OXFORD 1370-VV

Výstražná bunda s vysokou viditelností, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní 
pruhy, rukávy a spodní díl zakončeny tmavě modrým materiálem, venkovní kapsa na mobil, možnost 
utažení v dolní části bundy. Materiál: 100% polyester Oxford, podšívka 100% polyester,
výplň 100% polyester.

High visible jacket, padded parka, water-resistant and windproof, hood in the collar, reflective 
stripes, end sleeves and bottom of jacket are in navy blue, storm cuff in the sleeves, 2 lower pockets, 
outer mobile pocket, possibility to tightening  on bottom part, material. Material: 100% Polyester 
Oxford, lining: 100% polyester, padding 100% polyester

norma/norm EN 471, EN 340, EN 343 velikost/size S-XXXL barva/color

CAMBRIDGE 1369-VV

Výstražná bunda s vysokou viditelností, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, 
reflexní pruhy, venkovní kapsa na mobil, možnost utažení v dolní části bundy. Materiál: 100% 
polyester Oxford, podšívka 100% polyester, výplň 100% polyester.

High visible, padded parka, water-resistant and windproof, hood in the collar, reflective stripes, 
storm cuff in the sleeves, 2 lower pockets, outer mobile pocket, possibility to lightening on 
bottom part. Material: 100% polyester Oxford, lining: 100% polyeter, padding 100% polyester.

norma/norm EN 471, EN 340, EN 343 velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

YORK JK68-ZLVV

Výstražné kalhoty, nepromokavé, lepené švy, v pase do gumy.
Materiál: 100% polyester.

High visible trousers, waterproof, taped seams, elastic waist.
Material: 100% polyester.

norma/norm EN 471, EN 340, EN 343 velikost/size L-XXXL barva/color

YORK JK68-ORVV

Výstražné kalhoty, nepromokavé, lepené švy, v pase do gumy. Materiál: 100% polyester Oxford.

High visible trousers, waterproof, taped seams, elastic waist. Material: 100% polyester
Oxford.

norma/norm EN 471, EN 343 velikost/size L-XXXL barva/color

44 4444 44/44 44/44 44

feflexní doplňky
emphasized reflective 
accessories

kapsa na mobil
cell pohone pocket

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1
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LONDON 1382-ZLVV

Výstražná bunda s vysokou viditelností, s odnimatelnou vnitřní bundou, odolná proti vodě a větru, 
kapuce v límci, 3M reflexní pruhy, vnitřní kapsa na mobil, lepené švy, Materiál svrchní: prodyšný 
100%Polyester oxford, podšívka 100% Polyester, vnitřní bunda má odnímatelné rukávy. Materiál 
vnitřní: 100% Polyester oxford, rukávy 100% Polyester -fleece, výplň 100% Polyester.

High visible jacket , with detachable inner jacket, water-resistant and windproof, hood in the 
collar with drawstring and stoppers, 3M reflective tapes, inside mobile pocket, tape seamed. 
OUTER JACKET breathable 100% polyester oxford, lining  100% polyester Taffeta, inner jacket 
has detachable sleeves, INNER JACKET 100% polyester oxford , sleeves 100% polyester-fleece, 
padding: 100% polyester.

norma/norm EN 471, EN 340, EN 343 velikost/size S-XXXL barva/color

OXFORD 1383-ORVV

Výstražná bunda s vysokou viditelností, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní 
pruhy, 2 kapsy kryté légou,vnitřní kapsa na mobil. Materiál svrchní: 100% polyester oxford, podšívka 
100% polyester, vnitřní bunda má odnímatelné rukávy, Materiál vnitřní: 100% polyester oxford, 
výplň 100% polyester, rukávy 65% polyester/35% bavlna.

High visible padded parka, water-resistant and windproof, hood in the collar with drawstring and 
stoppers, reflective stripes, storm cuff in the sleeves, 2 lower pockets with flat, inside mobile pocket. 
OUTER JACKET 100% polyester oxford, lining polyester Taft, inner jacket has detachable sleeves. 
INNER JACKET 100% polyester oxford, lining 100% polyester, sleeves 65% polyester/35% cotton.

norma/norm EN 471, EN 340 velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

Výstražná bunda s vysokou viditelností, s odnimatelnou vnitřní bundou, odolná proti vodě a větru, Výstražná bunda s vysokou viditelností, s odnimatelnou vnitřní bundou, odolná proti vodě a větru, 

OXFORD

Výstražná bunda s vysokou viditelností, zateplená, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, reflexní 
pruhy, 2 kapsy kryté légou,vnitřní kapsa na mobil. 
100% polyester, vnitřní bunda má odnímatelné rukávy, 

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 10

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

1 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

LEEDS JK60-ZLVV

Výstražná bunda , zateplená, 2 v 1, do pasu, odolná proti vodě, odepínací 
rukávy, kapuce v límci, elastický spodní lem, lepené švy. Materiál: 100% 
polyester Oxford, podšívka 100% polyester.

High visible jacket , padded, pilot, water-resistant, detachable sleeves, 
concealed hood, elasticated hem, taped seams. Material: 100% polyester 
Oxford, lining: 100% polyester.

norma/norm
EN 471, EN 
343, EN 340

velikost/size M-XXXL barva/color

DERBY JK135-ZLVV

Výstražná, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací 
kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, 
odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester Oxford, 
podšívka 100% polyester

High visible, softshell jacket, water-resistant and windproof, detachable 
hood, sleeves with regulated wristband, TPU Membrane, water resistant 
material up to 8 000 mm except seams, breathable 1 000g/m²/24hod. 
Material: 100% polyester Oxford, lining: 100% polyester

norma/norm
EN 471, 
EN 340

velikost/size M-XXXL barva/color

DERBY JK135-ORVV

Výstražná, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací 
kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, 
odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester Oxford, 
podšívka 100% polyester

High visible, softshell jacket, water-resistant and windproof, detachable 
hood, sleeves with regulated wristband, TPU Membrane, water resistant 
material up to 8 000 mm except seams, breathable 1 000g/m²/24hod. 
Material: 100% polyester Oxford, lining: 100% polyester

norma/norm
EN 471, 
EN 340

velikost/size M-XXXL barva/color

LEEDS JK60-ORVV

Výstražná bunda, zateplená, 2 v 1, do pasu, odolná proti vodě, odepínací 
rukávy, kapuce v límci, elastický spodní lem, lepené švy. Materiál: 100% 
polyester Oxford, podšívka 100% polyester.

High visible jacket, padded, pilot, water-resistant, detachable sleeves, 
concealed hood, elasticated hem, taped seams. Material: 100% polyester 
Oxford, lining: 100% polyester

norma/norm
EN 471, EN 
343, EN 340

velikost/size M-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

10

DERBY

kapsa na mobil
cell pohone pocket

 odepínací rukáv
detachable sleeves

odepínací rukáv
detachable sleeves

krytá kapsa
covered pocket
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V KARTONU
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10 1

M-XXXL barva/color

DERBY JK135-ZLVV

Výstražná, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací 

i

i
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YORK JK6768-ZLVV

Výstražný oděv, nepromokavý, lepené švy, bunda s odepínací kapucí, kalhoty v pase do gumy,
v praktickém balení. Materiál: 100% polyester Oxford.

High visible suit, waterproof, taped seams, jacket with detachable hood, trousers with elastic waist, 
in practical packin. Material: 100% polyester Oxford.

norma/norm EN 471, EN 343, EN 340 velikost/size L-XXXL barva/color

YORK JK6768-ORVV

Výstražný oděv, nepromokavý, lepené švy, bunda s odepínací kapucí, kalhoty v pase do gumy, v 
praktickém balení. Materiál: 100% polyester Oxford.

High visible suit, waterproof, taped seams, jacket with detachable hood, trousers with elastic waist, 
in practical packin. Material: 100% polyester Oxford.

norma/norm EN 471, EN 343, EN 340 velikost/size L-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

YORK

Výstražný oděv, nepromokavý, lepené švy, bunda s odepínací kapucí, kalhoty v pase do gumy,
v praktickém balení. 

High visible suit, waterproof, taped seams, jacket with detachable hood, trousers with elastic waist, 
in practical packin. 

norma/norm

47 48/47 48/47 48

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

NORWICH 1170-BLVV

Pánská bunda, výstražná, kryté zapínání, rukávy do manžety, náprsní kapsy s kapsičkou na mobil a 
tužku, reflexní pruhy 3M. Materiál:  kepr 65% polyester 35% bavlna 280g/m²

Men´s jacket, high visible jacket, covered fastening, sleeves with cuff, breast pockets with cell phone 
and pencil pocket, reflective stripes 3M. Material: twill 65% polyester 35% cotton 280g/m²

norma/norm EN 340, EN 471 velikost/size 46-64 barva/color

NORWICH 1170-ZAVV

Pánské kalhoty s náprsenkou, výstražné, v zadní části pasu guma na stáhnutí, našitá kapsa na 
náprsence s kapsou na tužku, přední a zadní našité kapsy, boční kapsa s kapsičkou na mobil, reflexní 
pruhy 3M. Materiál:  kepr 65% polyester 35% bavlna 280g/m²

Men´s bibpants, high visible, waist with back rubber, breast pocket with pencil pocket on shirt, front 
and back pocket, side pocket with cell phone pocket, reflective stripes 3M. Material: twill 65% 
polyester 35% cotton 280g/m²

norma/norm EN 340, EN 471 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

NORWICH 1170-KAVV

Pánské kalhoty do pasu, výstražné, pevný pas s gumou v bocích, poutka na opasek, přední a zadní 
našité kapsy, boční kapsa s kapsičkou na mobil, reflexní pruhy 3M. Materiál:  kepr 65% polyester 
35% bavlna 280g/m²

Men´s trousers to waist, high visible, fixed waist with side rubber, loops for waistbelt, front and back 
pocket, side pocket with cell phone pocket, reflective stripes 3M. Material: twill 65% polyester 35% 
cotton 280g/m²

norma/norm EN 340, EN 471 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

náprsence s kapsou na tužku, přední a zadní našité kapsy, boční kapsa s kapsičkou na mobil, reflexní 

Men´s bibpants, high visible, waist with back rubber, breast pocket with pencil pocket on shirt, front 

velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

20

NORWICH 1170-ZAVV

reflexní pruhy 3M
reflective stripes 3M

praktické balení
practical packing

praktické balení
practical packing

kapsa na mobil
cell phone pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

kapuce

hood

reflexní pruhy

reflective stripes

lepené švy

tapped seams
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DOVER VWPS01-BZLVV

Výstražné tričko s límečkem, reflexní pruhy s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. Materiál: 100% polyester.

High visible poloshirt, reflective tapes Wicking Finish. Material: 100% polyester.

norma/norm EN 471, EN 340 velikost/size M-XXXL barva/color

GUSTAV 2611-ZLVV

Výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích. Materiál: 100% polyester

High visible vest for road work. Material: 100% polyester

norma/norm EN 471, EN 340 velikost/size XL-XXL barva/color

DOVER VWPS01-BORVV

Výstražné tričko s límečkem, reflexní pruhy s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. Materiál: 100% polyester ptačí oko

High visible poloshirt, reflective tapes Wicking Finish. Material: 100% polyester bird eye

norma/norm EN 471, EN 340 velikost/size M-XXXL barva/color

GUSTAV 2611-ORVV

Výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích. Materiál: 100% polyester

High visible vest for road work. Material: 100% polyester

norma/norm EN 471, EN 340 velikost/size XL-XXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

50

1

1

HELPY 1231-ZL

Kšiltovka s reflexními doplňky, pětipanelová, zapínání na suchý zip, obšívané větrací otvory. 
Materiál: 100% polyester

Cap with reflective accessories, 5 panels, velcro strap. Material: 100% polyester cotton, 
sweatband: cotton sheeting

norma/norm velikost/size UNI barva/color

KEADY VW21502-ZL

Zimní pletená čepice. Materiál: 100% akryl

Winter knitted cap. Material: 100% acrylic

norma/norm velikost/size UNI barva/color

CLIP 2616-ZL

Výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem.

High visible yellow band.

norma/norm velikost/size 42,5x4,5 barva/color

HELPY 1231-OR

S reflexními doplňky, pětipanelová, zapínání na suchý zip, obšívané větrací otvory. Materiál: 
100% polyester

Cap with reflective accessories, 5 panels, velcro strap. Material: 100% polyester cotton, 
sweatband: cotton sheeting

norma/norm velikost/size UNI barva/color

KEADY VW21502-OR

Zimní, pletená. Materiál: 100% akryl

Winter, knitted. Material: 100% acrylic

norma/norm velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100

100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

1

1

Zimní pletená čepice. 

Winter knitted cap. 

barva/color

BALENÍ
PACK

1

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

PROFESNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBLE GARMENTS

DOVER

Výstražné tričko s límečkem, reflexní pruhy s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. 

High visible poloshirt, reflective tapes Wicking Finish. 

norma/norm

DOVER

Výstražné tričko s límečkem, reflexní pruhy s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. 

High visible poloshirt, reflective tapes Wicking Finish. 

norma/norm

CLIP 2616-ZL

Výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem.

High visible yellow band.

norma/norm

norma/norm
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52 52/
5251 /

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

HORNÍK 1057-SPVV

Pánská blůza, fárací, stříbrné reflexní pruhy, kryté zapínání, zdvojené lokty a 
ramena, vnitřní náprsní kapsy. Materiál: kepr 100% bavlna 300g/m².

Men´s jacket for miners, silver reflective stripes, covered fastening, reinforced 
elbows and shoulders, inside breast pockets. Material: twill 100% cotton 
300g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 48-66 barva/color

TECHNIK 1039-ZPVV

Pánské fárací kalhoty do pasu, žluté reflexní pruhy, zdvojená kolena, zesílená 
stehna a sed, pevný pas s poutky na pásek, nohavice do manžety s tkanicí 
na stáhnutí. Materiál: kepr 100% bavlna 300g/m²

Men´s mining trousers to waist, yellow reflective stripes, reinforced knees, 
reinforced thighs and sit, fixed waist with loops for waistbelt, legs to cuff 
with twine for adjustment. Material: twill 100% cotton 300g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 48-66 barva/color

HORNÍK 1039-SPVV

Pánské fárací kalhoty do pasu, stříbrné reflexní pruhy, zdvojená kolena, zesílená 
stehna a sed, pevný pas s poutky na pásek, nohavice do manžety s tkanicí na 
stáhnutí. Materiál: kepr 100% bavlna 300g/m².

Men´s trousers for miners, silver reflective stripes, reinforced knees, reinforced 
thighs and sit, fixed waist with loops for waistbelt, legs to cuff with twine for 
adjustment. Material: twill 100% cotton 300g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 48-66 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15 1

TECHNIK 1057-ZPVV

Pánská blůza, fárací, žluté reflexní pruhy, kryté zapínání, zdvojené lokty a 
ramena, vnitřní náprsní kapsy. Materiál: kepr 100% bavlna 300g/m²

Men´s jacket, mining, yellow reflective stripes, covered fastening, reinforced 
elbows and shoulders, inside breast pockets. Material: twill 100% cotton 
300g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 48-66 barva/color

stáhnutí nohavice
adjustment on bottom of legs

místo pro potisk
place for printing

HORNÍK 1057-SPVV

místo pro potisk
place for printing

i i

TEDDY 2614-ZLVV

Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy. Materiál: 100% polyester bez potisku

High visible vest children, 2 reflective tapes. Material: 100% polyester without printing

norma/norm velikost/size XS, S, M barva/color

TEDDY 2614-ZLXS

Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy. Materiál: 100% polyester s potiskem

High visible vest children, 2 reflective tapes. Material: 100% polyester on printing

norma/norm velikost/size XS barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100 1

TEDDY

Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy. 

High visible vest children, 2 reflective tapes. 

norma/norm

TEDDY

Výstražná vesta pro děti, 2 reflexní pruhy. 

High visible vest children, 2 reflective tapes. 

norma/norm

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
VISIBLE GARMENTS

zdvojený loket
reinforced elbows
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LESNÍK 1043-VV

Pánská souprava, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, 
protipořezová vložka, protiklíšťová úprava. Materiál: kepr 47% bavlna 53% polyamid 220g/m²

Men´s set, protective cut resistant, jacket with covered fastening, breast pocket, bibpants, chainsaw 
resistant liner, treated against ticks. Material: twill 47% cotton 20% polyamid 220g/m²

norma/norm EN 381, EN 340 velikost/size 48-64 barva/color

MOFOS 1010-BLVV

Pánská blůza, pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, náprsní kapsa. Materiál: kepr s nehořlavou 
úpravou PROBAN 100% bavlna, nehořlavé nitě 390g/m².

Men´s jacket, for welder, covered fastening, reinforced elbows,  breast pocket. Material: twill with 
fire-resistant finishing 100% cotton 390g/m².

norma/norm EN 340, EN 11611 velikost/size 46-64 barva/color

MOFOS 1010-KAVV

Pánské kalhoty, pro svářeče, zdvojená kolena, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv. 
Materiál: kepr s nehořlavou úpravou PROBAN 100% bavlna, nehořlavé nitě 390g/m².

Men´s trousers, for welder, reinforced knees, button´s fastening, braces, cover over shoes. Material: 
twill with fire-resistant finishing 100% cotton 390g/m².

norma/norm EN 340, EN 11611 velikost/size 46-64 barva/color

MOFOS 9045-VV

Pánská souprava, pro svářeče, blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný 
pas se zapínáním na knoflíky, šle kryty přes obuv. Prodloužena na výšku 184cm. Materiál: kepr
s nehořlavou úpravou PROBAN 100% bavlna, nehořlavé nitě 390g/m².

Men´s suit, for welder, jacket with covered fastening, reinforced elbows and knees, breast pocket, 
button´s fastening, braces, cover over shoes. Material: twill with fire-resistant finishing
100% cotton 390g/m².

norma/norm EN 340, EN 11611 velikost/size 48-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

PROFESNÍ ODĚVY
PROFESSION GARMENTS

PROFESNÍ ODĚVY ANTISTATICKÉ
PROFESSION ANTISTATIC GARMENTS

kapsa na mobil
cell phone pocket

kryté zapínání
covered fastening

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

ENERGETIK 9043-VV

Pánská souprava, antistatická s trvalou nehořlavu úpravou PROBAN, blůza s krytým 
zapínáním a oranžovým sedlem, kalhoty do pasu, reflexní doplňky. Materiál: kepr 75% 
bavlna 24% polyester 1% antistatický materiál 250g/m².

Men´s set, antistatic permanent non-flammable finishing PROBAN, jacket with 
covered fastening and orange shoulder part, trousers to waist, reflective accessories.
Material: twill 75% cotton 24% polyester 1% antistatic material 250g/m².

norma/norm
EN 340, EN ISO 11612 / 
A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149-5

velikost/size 48-64 barva/color

ENERGETIK 9042-VV

Pánská souprava, antistatická s trvalou nehořlavu úpravou PROBAN, blůza s krytým 
zapínáním, kalhoty do pasu. Materiál: kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antistatický 
materiál 250g/m².

Men´s set, antistatic permanent non-flammable finishing PROBAN, jacket with 
covered fastening, trousers to waist. Material: twill 75% cotton 24% polyester
1% antistatic material 250g/m².

norma/norm
EN 340, EN ISO 11612 / 
A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149-5

velikost/size 48-64 barva/color

reflexní pruhy
reflective stripes

kapsa na metr
folding rule pocket

kryté zapínání
covered fastening

kapsa na mobil

cell phone pocket

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening
regulovatelná manžeta

regulated wristband

reflexní pruhy

reflective stripes

kryt přes obuv

cove rover shoes

pr
od

lo
už

en
é

pr
ol

on
ge

d

cm
194

LOGOi

i

i

i

LOGO

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

EN 381

EN 11612

11111

EN 407

EN 11612

11111

EN 407

EN 1149-5

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

EN 1149-5

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

LOGO

LOGO

LOGO

EN 11611
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1 1

ELEKTROTECHNIK 9044-VV

Pánská souprava, antistatická, blůza s krytým zapínáním, kalhoty do pasu. Materiál: 
kepr 35% bavlna 65% polyester se zatkanou vodivou mřížkou 240g/m².

Men´s set, antistatic, jacket with covered fastening, trousers to waist. Material: twill 
35% cotton 65% polyester with containing conductive threads 240g/m².

norma/norm EN 340, EN 1149-5 velikost/size 48-64 barva/color

ESD 2707-01SMVV

Antistatické triko, krátký rukáv, kulatý průkrčník. Materiál: úplet 96% bavlna 4% 
uhlíkové vlákno 160g/m².

Antistatic t-shirt, short sleeve, round neck. Material: jersey 96% cotton 4% carbon 
fibre 160g/m².

norma/norm
EN 340, EN 1149-1,
EN 61340-5-1

velikost/size S-XXXL barva/color

PROFESNÍ ODĚVY ANTISTATICKÉ
PROFESSION ANTISTATIC GARMENTS

ODĚVY ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM
CHEMICAL RESISTANT GARMENTS

BALENÍ
PACK

2707-01SMVV

Antistatické triko, krátký rukáv, kulatý průkrčník. Materiál: úplet 96% bavlna 4% 

kryté zapínání
covered fastening

zapínací kapsa
closing pocket

přední kapsa kalhot
trousers front pocket

rukávy stažené do manžety
sleeves to cuff

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

CHEMIK 1041-VV

Pánská, kyselinovzdorná blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, volný pás. Materiál: 
polypropylenová stříž 230g/m².

Men´s, protective acid-proof, jacket with covered fastening, breast pocket, loosely 
waist with lace for adjustment, reinforced knees. Material: polypropylene staple 
230g/m².

norma/norm EN 13034, EN 340 velikost/size 48-64 barva/color

CHEMIK 2611-07

Kyselinovzdorná zástěra s náprsenkou, odolná vůči propustnosti odzkoušených 
chemikálií, nános: Ségl optimit, druh SL-43 Materiál: 59% syntetický kaučuk, 41% 
bavlna.

Acid-resistant apron, with shirtfront,  resistant to permeability of tested 
chemicals, coating: Segl optimit, kind of SL-43 Material: 59% synthetic rubber, 
41% cotton.

norma/norm EN 13034 velikost/size 80x110cm barva/color

antistatická úprava

antistatic

rukávy stažené do gumy

sleeves to cuff

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

regulovatelná manžeta

regulated wristband

i

i

i

EN 1149-5

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

LOGO

LOGO

LOGO

EN 13034EN 374-1

EN 13034EN 374-1
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

1

VESTA / VEST 1122-VV

Pánská vesta, pro číšníky, fashion střih. Materiál: rongo 
100% polyester.

Men´s vest, for waiters, fashion cut.
Material: rongo 100% polyester.

velikost/size 44-46 barva/color

VESTA / VEST 1121-VV

Dámská vesta pro servírky, fashion střih. Materiál: rongo 
100% polyester

Ladies´ vest, for waitresses, fashion style.
Material: rongo 100% polyester

velikost/size 38-56 barva/color

PŘÍRUČNÍK
HANDY CLOTH

1215-00

Pánský příručník, pro číšníky. Materiál: kepr 100% bavlna 
190g/m².

Men´s handy cloth, for waiters.
Material: twill 100% cotton 190g/m².

velikost/size 50x50cm barva/color

KALHOTY / TROUSERS 1123-VV

Pánské kalhoty, pro číšníky, fashion střih, pevný pas s poutky. 
Materiál: rongo 100% polyester.

Men´s trousers, for waiters, fashion cut, fixed waist with loops. 
Material: rongo 100% polyester.

velikost/size 44-64 barva/color

ZÁSTĚRA / APRON 1105-BI, 1105-CN

Zástěra pro servírky, krátká, do pasu, upevnění v pase, 
2 přední kapsy, krajkový lem. Materiál: dederon 100% 
polyester

Apron for waitresses, short, to the waist, lace on waist, 
2 front pockets, laced border. Material: dederon 100% 
polyester

velikost/size UNI barva/color

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

Men´s trousers, for waiters, fashion cut, fixed waist with loops. 

barva/color

VESTA / VES

Dámská vesta pro servírky, fashion střih. 
100% polyester

Ladies´ vest, for waitresses, fashion style.
Material: rongo 100% polyester

velikost/size

RONDON RADIM 1209-VV

Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv. Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Two-lined fastening, long sleeve. RADIM  Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 42-64 barva/color

RONDON RADIM 1209-BCVV

Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv, červené doplňky. Materiál: kepr 100% 
bavlna 190g/m².

Two-lined fastening, long sleeve, red accessories.
Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 42-64 barva/color

RONDON RADIM 1209-BMVV

Dvouřadé zapínání, dlouhý rukáv, modré doplňky. Materiál: kepr 100% bavlna 
190g/m².

Two-lined fastening, long sleeve, blue accessories.
Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 42-64 barva/color

KAREL 1028-VV

Pánské kalhoty, řeznické, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na 
stáhnutí. Materiál: kepr pepito 100% bavlna 210g/m².

Men´s trousers, butcher, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back 
part of waist. Material: twill black and white check 100% cotton 210g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí
loops with buttons for adjustment

detail materiálu
detail of material

vesta

vest

příručník

handy cloth

kalhoty

trousers

zástěra

apron

vesta

vest

sukně

skirt

SUKNĚ / SKIRT 9009-02VV

Sukně pro servírky, jednoduchý fashion střih. Materiál: 
rongo 100% polyester

Skirt for waitresses, simple fashion style.
Material: rongo 100% polyester

velikost/size 38-60 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1
i

i

i

i

i

i

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

VANDA 1029-VV

Pánská blůza, řeznická, vnitřní kapsy. Materiál: kepr pepito 100% bavlna 210g/m².

Men´s jacket, butcher, inside pockets. Material: twill black and white
check 100% cotton 210g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 46-64 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1iLOGO
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1000

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

560 1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

560 1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

560 1

100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

ZÁSTĚRA / APRON 1124-00

Zástěra pro číšníky, dlouhá, do pasu, upevnění v pase, 
boční kapsy, odnímatelná kapsa. Materiál: kepr 35% 
bavlna 65% polyester 190g/m².

Apron for waiters, long, to the waist, lace on waist, side 
pockets, removable pocket. Material: twill 35% cotton 
65% polyester 190g/m².

velikost/size UNI barva/color

LENA 1106-00

Zástěra do pasu, upevnění v pase na tkanici.
Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Apron to the waist, lace on waist. Material: twill 100% 
cotton 190g/m².

velikost/size 70x65cm barva/color

ZÁSTĚRA / APRON 8005-23

100% polyetylen, tloušťka 0,018mm.
Materiál: 100% polyetylen.

100% polyethylene, PE thickness 0,018mm. Material: 
100% polyethylene.

velikost/size 80x125cm barva/color

ZÁSTĚRY
APRON

ZÁSTĚRY
APRON

STELA 1108-00

Zástěra s náprsenkou, upevnění v pase na tkanici. 
Materiál: kepr 100% bavlna 260g/m².

Apron with front shirt, measure 80 x 100cm, lace on 
waist. Material: twill 100% cotton 260g/m².

velikost/size 80x100cm barva/color

STELA 1107-00

Zástěra s náprsenkou, upevnění v pase na tkanici. 
Materiál: kepr 100% bavlna 240g/m².

Zástěra with front shirt, lace on waist. Material: twill 
100% cotton 240g/m².

velikost/size 80x100cm barva/color

zástěra

apron

i
i

i

ii
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RENÉ 1206-VV

Pánská košile s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, kapsa na tužku. Materiál: 
plátno 100% bavlna 145g/m².

Men´s shirt with short sleeve, 1 breast pocket, pen pocket. Material: canvas 
100% cotton 145g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 38-48 barva/color

ARTUR 1200-VV

Pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. 
Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Men´s trousers, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back part of 
waist. Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

DARJA 1201-VV

Dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. 
Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Ladies´ trousers, fixed waist, loops with buttons for adjustment in back part of 
waist. Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 36-60 barva/color

DARJA 1089-VV

Dámské kalhoty, pevný pas v zadní části do gumy. Materiál: kepr 100% bavlna 
190g/m².

Ladies´ trousers, fixed waist with rubber on back part. Material: canvas 100% 
cotton 145g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 36-64 barva/color

DARJA 1201-VV

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

kapsička na tužku
pen pocket

kapsička na tužku
pen pocket

kapsička na tužku
pen pocket

poutka s knoflíky na stáhnutí
loops with buttons for
adjustment in back

boční zapínání na knoflíky
side buttons fastening

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

5 1

EVA 1203-VV

Dámský plášť s dlouhým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na 
stáhnutí. Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Ladies´ mantle with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for 
adjustment on back. Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

ANETA 1126-VV

Dámská halena s krátkým rukávem, 3 kapsy, bílá s modrým proužkem. 
Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m².

Ladies´ smock with short sleeve, 3 pockets, white with blue stripe.
Material: twill 100% cotton 190g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

ADAM 1202-VV

Pánský plášť s dlouhým rukávem, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na 
stáhnutí. Materiál: plátno 100% bavlna 145g/m².

Men´s mantle with long sleeve, 3 pockets, loosely belt with button for 
adjustment on back. Material: canvas 100% cotton 145g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 44-64 barva/color

ANDREA 1131-VV

Dámská  halena s krátkým rukávem, 2 kapsy, bílá se zeleným proužkem. 
Materiál: plátno 100% bavlna 145g/m².

Ladies´ smock with short sleeve, 2 pockets, white with green stripe. 
Material: canvas 100% cotton 145g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

i

i

i

i

i

i

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO LOGO
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

GABRIELA 1207-VV

Dámská halena s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný 
pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál: plátno 100% bavlna 145g/m².

Ladies´ smock with short sleeve, tight fashion style, 3 pocket, loosely belt with 
button for adjustment on back. Material: canvas 100% cotton 145g/m².

norma/norm EN 340 velikost/size 38-62 barva/color

DITA 1116-VV

Dámský plášť bez rukávu, dlouhý,  2 kapsy. Materiál: plátno 100% bavlna 
160g/m².

Ladies´ mantle without sleeve, long, 2 pockets.
Material: canvas 100% cotton 160g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 38-64 barva/color

BÁRA 1113-BB

Dámský přehoz, 1 kapsa ( klokánka ), zavazování na boku. 
Materiál: dederon 100% polyamid.

Ladies´ cover, 1 pocket, side laces. Material: dederon 100% 
polyamid.

velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

GASTRO A BÍLÉ ODĚVY
GASTRO AND WHITE GARMENTS

kapsička na tužku
pen pocket

mix barev
mix of color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100 1

LUDVA 1213-00

Kuchařský baret. Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m²

Cook´s baret. Material: twill 100% cotton 190g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size UNI barva/color

NELA 1221-00

Kuchařská s kšiltem, upevnění na gumu. Materiál: kepr 100% bavlna 
190g/m² , plátno 100% bavlna, tyl 100% polester 190g/m²

Cook´s with peak, rubber fastening. Material: twill 100% cotton 190g/
m², canvas 100% cotton, bobbin 100% polyester 190g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size UNI barva/color

KUBA 1210-VV

Kuchařská lodička. Materiál: kepr 100% bavlna 190g/m²

Cook´s cap. Material: twill 100% cotton 190g/m²

norma/norm EN 340 velikost/size 56, 60 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1000 100

MAGDA 2802-79BI

Bez štítku, netkaná textilie. Materiál: 100% polypropylen 10g/m²

Without peak, non - woven clot. Material: 100% 
polypropylene 10g/m²

velikost/size UNI barva/color

MAGDA 2802-79MO

Bez štítku, netkaná textilie. Materiál: 100% polypropylen 10g/m²

Without peak, non - woven clot. Material: 100% polypropylene 10g/m²

velikost/size UNI barva/color

MAGDA 8000-83

S kšiltem, netkaná textilie. Materiál: 100% polypropylen 10g/m².

Non - woven clot. Material: 100% polypropylene 10g/m².

velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1000 100 V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1000 100

i

i
i

ii

i

LOGO

LOGO

LOGO

2802-79MO 2802-79BI 8000-831221-00
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Chráníme Váš svět
Vyberte si správný jednorázový oděv

NE

ANO

Ne pro požární ochranu!
Používejte pouze přes materiál o indexu 2/3.

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

(Typ 5)

Je třeba
antistatický?

Částice

(Typ 6 )

Lehký
postřik

(Typ 4)
Sprej

(Typ 3)
Proud

Tekutiny

Přelepené švy?

NE

ANO

Tepelný stres?

Kontakt s jiskrami/plameny?

Typ vystavení  

Je zásadní
nízké pouštění

vláken?

ANO NE

Je látka nebezpečná?

Ochrana proti
částicím nebo tekutinám? 

Špína

Tekutiny

4530

4565

4520

4515

4510

4570

4545

4500

4505

4530+

4540+

Kategorie ochrany Normy 3M 4500 3M 4505 3M 4510 3M 4515 3M 4520
3M 4530/ 

4530+
3M 4535 3M 4540+ 3M 4545 3M 4565 3M 4570

Ochranný oděv EN 340 • • • • • • • • •
Typ 6 Lehký 
postřik

EN 13034 • • • • • • • • •
Typ 5 Suché 
částice

EN ISO 
13982-1 • • • • • • • • •

Typ 4 Postřik 
ve formě spreje

EN 14605 • •
Typ 3 Postřik 
(proud)

EN 14605 •
Biologické 
nebezpečí

EN 14126 •* •* •
Elektrostatické 
vlastnosti

EN 1149-5 • • • •* •* • • •
Kontaminace 
radioaktivními 
částicemi

EN 1073-2 •* •* •* •* •* •* •* •* •
Šíření plamene ISO 14116 •*

* Produkt neprošel všemi testy, nebo kompletně nesplňuje všechny aspekty normy – detailní informace viz technické listy. Případně konzultujte s obchodním zástupcem 3M.

3M 4500 3M 4505 3M 4510 3M 4515 3M 4520
3M 4530/ 

4530+
3M 4535 3M 4540+ 3M 4545 3M 4565 3M 4570

Nenáročné čištění, 
skladování, úklidové práce • • •
Inspekce azbestu, příprava 
staveniště, izolace • • • • • • • •
Odstraňování azbestu • • • • • • • •
Výroba cementu, broušení, 
leštění • • • • • • • •
Lehké průmyslové čištění, 
údržba strojů • • • • • • • •
Farmaceutické zpracování, 
manipulace s toxickými 
prášky • • • • • • •
Malování a nátěry, práce 
s pryskyřicí • • • • • •
Čisté provozy • • •
Postřik pesticidy • •
Manipulace s chemikáliemi • •
Odstraňování rozlitých 
chemikálií a havárií, 
dekontaminace, čištění 
nádrží

•
• Nejlepší volba • Vhodné

Podle povahy kontaminantu

VAROVÁNÍ: Účelem tohoto plakátu je usnadnit výběr produktu dle klíčových vlastností sortimentu 3M. Pracovních situace a předpisy, mohou vést k výběru 
různých produktů. Výběr by měl být vždy prováděn pouze kvalifikovanou osobou, která zná skutečné pracovní podmínky a omezení pro OOPP. 

www.3M.cz/OOPP

Podle pracovní činnosti

Podle 
kategorie

JIŽ BRZY

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

1

3M 4520 9033-14VV

Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, Typ 5, 6. 
Ochrana: proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo 
postřiku rozpouštědly a vodou. Použití: lehká údržba, práce ve stavebnictví, 
práškové lakování, zpracování dřeva, kovů, nástřik laků, manipulace s 
azbestem, zpracování masa, zemědělské práce, pokládání izolací, lehká 
manipulace s chemikáliemi, úklid chemikálií, farmaceutická výroba, aplikace 
pryskyřic nebo čištění tlakovou vodou. Materiál: polypropylen SMMMS

Disposable protective hooded coveral, antistatic, Category III, Typ 5,6. Usage: 
against dusts, acid, alkali and/or solvent splash and water. Application: light 
duty maintenance, asbestos handling, abattoirs/farming, construction work, 
food/metal processing. Material: polypropylene SMMMS.

norma/norm

EN 340,
EN 13034, 
EN 1073-2, 
EN 1149-1

velikost/size L, XL, XXL
barva/color

S, M

TYVEK XPERT 9410-VV

Jednorázový ochranný oblek s kapucí, antistatický, bez silikonů, kat. III, typ 5B,6B.
Materiál: 100% polypropylén TYVEK, netkaná textílie. Ochrana proti vodě, roztokům 
chemikálií, azbestu a prachu.

Disposable protective hooded clothing, antistatic, no silicons, cat. III, type 5B,6B.
Material: non-woven 100% polypropylene TYVEK. Protection against water, chemical 
solutions, asbestos and dust.

norma/norm
EN 340, EN13034+A1,
EN ISO 13982-1, EN 1073-2, 
EN 1149-5, EN 14126

velikost/size M-XXXL
barva/color

S

i

i

Kontakt: canis@canis.cz

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
DISPOSABLE GARMENTS
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JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
DISPOSABLE GARMENTS

TYVEK CLASSIC PLUS 9401-VV

Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, antistatický, bez silikonů,
kat. III, typ 4B, 5B a 6B. Materiál: 100% polypropylén TYVEK, netkaná textílie.
Ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu.

Disposable protective hooded clothing, sealed seams, antistatic, no silicons, cat. III,
type 4B, 5B and 6B. Material: non-woven 100% polypropylene TYVEK. Protection against water, 
chemical solutions, asbestos and dust.

norma/norm

EN 340, EN 14605+A1, EN 
ISO 13982-1,
EN 13034+A1, EN 1073-2, 
EN 1149-5, EN 14126

velikost/size L-XXXL
barva/color

S, M

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
DISPOSABLE GARMENTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100 1i

NOVÁ DEFINICE OCHRANY V KAŽDÉM DETAILU

TYVEK® CLASSIC XPERT
Za desetiletí praktických zkušeností se Tyvek® Classic 
stal měřítkem chemických ochranných oděvů. 
Nepřetržitým zlepšováním a inovacemi DuPont 
posunul Tyvek® Classic na novou úroveň ochrany:  
Tyvek® Classic Xpert, který určuje nový standard 
ochrany typu 5/6.

© Copyright 2012 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo and Tyvek® are registered trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affi liates.

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25

25

1

1

TYCHEM C 9402-VV

Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, antistatický, kat. III, typ 3B, 4B, 5B a 6B. 
Materiál: 100% polypropylén TYVEK s vrstvou polymeru, netkaná textílie. Ochrana proti vodě, 
koncentrovaným anorganickým chemikáliím a prachu.

Disposable protective hooded clothing, sealed seams, antistatic, cat. III, type 3B, 4B, 5B a 6B. 
Material: non-woven polypropylene TYVEK with polymeric layer. Protection against water, 
concentrated inorganic chemicals and dust.

norma/norm
EN 340, EN 14605+A1, EN ISO 
13982-1, EN 13034+A1, EN 1073-2, 
EN 1149-5, EN 14126 

velikost/size L-XXXL barva/color

TYCHEM F 9403-VV

Jednorázový ochranný oblek s kapucí a přelepenými švy, antistatický, kat. III, typ 3B, 4B, 5B 
a 6B. Materiál: 100% polypropylén TYVEK s dvojitou vrstvou polymeru, netkaná textílie. 
Ochrana proti vodě, koncentrovaným organickým a anorganickým chemikáliím a prachu.

Disposable protective hooded clothing, sealed seams, antistatic, cat. III, type 3B, 4B, 5B
a 6B. Material: non-woven polypropylene TYVEK with double polymeric layer.
Protection against water, concentrated organic and inorganic chemicals and dust.

norma/norm

EN 340, EN 14605+A1, 
EN ISO 13982-1,
EN 13034+A1, EN 1073-2, 
EN 1149-5, EN 14126  

velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

200 1

RUKÁVNÍK TYVEK 8017-1620

Rukávník Tyvek, model PS32LA, horní šev nastavitelný podle obvodu paže, 
jednotná délka 50 cm. Materiál: 100% polypropylén TYVEK, netkaná 
textílie. 

Sleeve Tyvek, model PS32LA, adjustable upper seam, length 50 cm. 
Material: non-woven 100% polypropylene TYVEK. 

velikost/size 50 cm barva/color

BALENÍ
PACK

Rukávník Tyvek, model PS32LA, horní šev nastavitelný podle obvodu paže, 
 100% polypropylén TYVEK, netkaná 

barva/color

i

i

i
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

1

DEREK 1403-VV

Voděodolný plášť, s kapucí, délka 120 cm. Materiál: 36% polyester,
64% PVC

Waterproof coat, with hood,  length 120 cm. Material: 36% polyester,
64% PVC

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

DEREK 1402-VV

Voděodolný plášť, s kapucí, délka 120 cm. Materiál: 36% polyester,
64% PVC

Waterproof coat, with hood,  length 120 cm. Material: 36% polyester,
64% PVC

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

PROFI 1408-VV

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

PROFI 1409-VV

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

20 1

IN BOX

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
DISPOSABLE GARMENTS

VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS

VENTO 1412-VV

Voděodolný plášť, kapuce  v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém 
balení. Materiál: 60% polyester, 40% PVC.

Waterproof coat, with hood in collar, length 120 cm, lower weight,  in 
practical packing, material. Material: 60% polyester, 40% PVC.

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

VENTO 1411-VV

Voděodolný plášť, kapuce  v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém 
balení. Materiál: 60% polyester, 40% PVC.

Waterproof coat, with hood in collar, length 120 cm, lower weight,  in 
practical packing, material. Material: 60% polyester, 40% PVC.

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

PROFI 1407-VV

Voděodolný oděv, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, 
zapínaní na zip,  nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál: 60% 
polyester, 40% PVC.

Waterproof rainset, trousers with elastic waist band, jacket with hood in the 
collar, zipper, lower weight,  in practical packing. Material: 60% polyester, 
40% PVC.

norma/norm EN 340 velikost/size M-XXXXL barva/color

i

i

i

69 70/69 70/69 70

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

OVERAL 1009-VV

Jednorázový oblek s kapucí, ochrana proti prachu a ušpinění. Materiál: 
100% polypropylén, netkaná textilie.

With hood clothing, non woven cloth. Protects against dust. Material: 
100% polypropylene, non woven cloth.

norma/norm EN 340 velikost/size
M, L, XL, 
XXL, XXXL

barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

PU 1406-VV

Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 
s kapucí v límci, zapínaní na zip. Materiál: 100% polyuretan.

Waterproof rainset, trousers with elastic waist band, jacket
3 with hood in the collar, zipp. Material: 100% polyuretane.

velikost/size L-XXXL barva/color

VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS

kryté zapínání
covered fastening

rukávy stazené do manžety
sleeves to cuff

i

i
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

25 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

25 1
V KARTONU

IN BOX
PÁR
PAIR

25 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

1

KOVÁŘ 2000-02

Kovářská zástěra, hovězinová štípenka, délka pod 
kolena.

Blacksmith apron, cow split leather, lenght below 
knee.

norma/norm EN 340, EN 470-1

SVÁŘEČ 2000-00

Svářecí zástěra, hovězinová štípenka, krytá 
ramena, délka pod kolena. 

Welding apron, cow split leather, covered 
shoulders, lenght below knees. 

norma/norm EN 340, EN 470-1

RUKÁVNÍK
SLEEVE

2000-05

Hovězinová štípenka.

Cow split leather.

norma/norm EN 340, EN 470-1

KAMAŠE / GAITERS 2000-04

Hovězinová štípenka, upínání pásky s přeskami.

Cow split leather, straps binding with buckles.

norma/norm EN 340, EN 470-1

KLOBOUK HUTNICKÝ
METALLURGICAL HAT

2401-VV

100% králičí srst

100% rabbit coat

norma/norm EN 11611 velikost/size 56-61

VODĚODOLNÉ ODĚVY
WATERPROOF GARMENTS

KLOBOUK HUTNICKÝ

i

i

i

i

i

EN 11611
EN 11611EN 11611

EN 11611 EN 11611

EN 11611
EN 11611EN 11611

EN 11611 EN 11611

KOŽENÉ DOPLŇKY
LEATHER ACCESSORIES

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

250
50

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

40 1

1
1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

40 1

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

40 1

GUSTAV 1109-00

Voděodolná zástěra, s náprsenkou.
Materiál: 36% polyester, 64% PVC.

Waterproof apron, with shirtfront.
Material: 36% polyester, 64% PVC.

velikost/size 90x120cm barva/color

PLÁŠTĚNKA
RAINCOAT

1499-00

Jednorázová pláštěnka, voděodolná, s kapucí, 
lehká, dobře skladná. Materiál: 100% polyetylen

Waterproof raincoat, with hood, storable. 
Material: 100% polyethylene.

velikost/size UNI

RYBÁŘSKÝ KLOBOUK
SOUTHWEST

1220-00

Voděodolný klobouk. Materiál: molino.

Waterproof hat. Material: molino.

velikost/size UNI

GUSTAV 1111-00

Voděodolná zástěra, s náprsenkou.
Materiál: 36% polyester, 64% PVC.

Waterproof apron, with shirtfront.
Material: 36% polyester, 64% PVC.

velikost/size 90x120cm barva/color

FROGGY 1437-VV

Dětská pláštěnka, nepromokavá, s kapucí, 
zapínání na druky, zatavené švy. Materiál: 100% 
PVC.

Children´s raincoat, waterproof, with hood, push-
buttons, thermosealed seams. Material: 100% 
PVC.

velikost/size 90-130cm barva/color

GUSTAV 1110-00

Voděodolná zástěra, s náprsenkou.
Materiál: 36% polyester, 64% PVC.

Waterproof apron, with shirtfront.
Material: 36% polyester, 64% PVC.

velikost/size 90x120cm barva/color

V KARTONU
IN BOX

40 1
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

ARIZONA 1361-SCVV

Zateplená bunda, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj 
zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní černé 
výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod.
Materiál: 100% polyester Oxford, podšívka 100% polyester, výplň 100% 
polyester.

Padded jacket, removable hood, detachable sleeves, sleeves and bottom part with 
regulated wristband, seams taped, inside wallet pocket, reflective black strips, 
water resistance 3000mm and breathable 3000g/m²/24hours. Material: 100% 
polyetser oxford, lining 100% polyester, filling 100% polyester.

velikost/size S-XXXXL barva/color

TRENTON 1441-VV

Zateplená bunda, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny 
regulovatelnou manžetou,odepínací rukávy, lepené švy,  vnitřní kapsa,  reflexní 
výpustky, odolnost proti průniku vody 3 000mm, paropropustnost 3 000g/
m²/24 hod. Materiál: 100% polyester Oxford, podšívka 100% polyester, výplň 
100% polyester.

Padded jacket, removable hood, sleeves and bottom part with regulated 
wristband, detachable sleeves, seams taped, inside wallet pocket, reflective strips,  
water resistance up to 3000mm and breathable 3000g/m²/24hours. Material: 
100% polyetser oxford, lining 100% polyester, filling 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

kapsa na mobil
cell phone pocket

odepínací rukávy
detachable sleeves

odepínací rukávy
detachable sleeves

kapsa na peněženku
wallet pocket

reflexní výpustky

reflective strips

reflexní výpustky

reflective strips

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

lepené švy

seams taped

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d
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za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

21

21

BUNDY
JACKETS
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BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETSJACKETS

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

75 76/75 76/75 76

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

OMAHA 1378-MCVV 

Zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce v límci, límec 
pošitý fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a 
v dolním okraji, prodloužený zadní díl, lepené švy. Odolnost proti průniku vody 
2000 mm, paropropustnost 2000g/m2/24 hod.Materiál: 100% nylon, výplň: 
100% polyester, podšívka 100% polyester. 

Padded jacket, water-resistant and windproof, removable hood in the collar, 
sleeves with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom, 
elongated backside, seams taped, water resistance up to 2000 mm, breathable 
2000g/m2/24 hours. Material: 100% nylon, padding 100% polyester, lining 100% 
polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

kapsa na peněženku
wallet pocket

kapsa na mobil
cell phone pocket

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

MINESOTA 1346-VV

Zateplená bunda,  kapuce v límci,  límec podšitý fleecem, reflexní výpustky, 
rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, 
prodloužený zadní díl, lepené švy, vnitřní kapsa na zip, odolnost proti průniku 
vody 3 000mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, 
podšívka 100% polyester, výplň 100% polyester.

Padded jacket, hood in the collar, fleece collar, reflective stripes, sleeve cuff with 
Velcro closure, possibility to tightening in waist and bottom, elongated backside, 
seams taped, inner pocket for zip closure, water resistance up to 3 000mm, 
breathable 3 000g/m²/24hod. Material: 100% polyester, lining:100% polyester, 
padding:100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

kapsa na peněženku
wallet pocket

kryté kapsy na zip
zipped cover pocket

reflexní výpustky

reflective strips

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

PILOT 1379-VV

Zateplená bunda do pasu, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, kapuce v 
límci, odnímatelný límec z umělé kožešiny, odnímatelné zateplené rukávy, rukávy 
a dolní okraj zakončeny pružnou úpletovou manžetou, lepené švy. Materiál 
svrchní: 100% polyester, podšívka 100% polyamid, odnímatelná vložka z umělé 
kožešiny. Materiál: 70% polyacryl 30% polyester.

Padded  pilot jacket, water-resistant and windproof, hood in collar, removable fur 
collar, removable padded sleeves, knitted storm cuffs, elastic waist band, various 
functional pockets, armpit ventilation holes. Material upper: 100% polyester, 
lining 100% polyamid, removable fur lining. Material: 70% Polyacryl 30% 
polyester

velikost/size S-XXXL barva/color

odnímatelné rukávy
removable lining

odnímatelné rukávy
removable lining

lepené švy

seams taped
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

IRVINE 1397-CCVV

Zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny 
regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, 
voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% 
polyester Oxford, podšívka 100% polyester, výplň 100% polyester

Padded jacket, removable hood, detachable sleeves, sleeves and bottom part 
with regulated wristband, seams taped, inside wallet pocket, reflective strips, 
water resistance 3000mm and breathable 3 000g/m²/24hours. Material: 100% 
polyester Oxford, lining 100%polyester, filling 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

21
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V KARTONU
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PACK

10

1

PILOT HOUSTON 1451-VV

Zateplená bunda do pasu, kapuce v límci, rukávy a dolní okraj zakončeny pružnou 
úpletovou manžetou, 6 vnějších kapes, na rukávu 1 kapsa na zip + kapsičky na 
tužky, 2 vnitřní kapsy,  lepené švy, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 
3 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka 100% polyester, výplň 
100% polyester

Padded  pilot jacket,  hood in collar,  knitted storm cuffs, elastic waist band, 
various functional pockets, tape seamed, water resistance 3 000mm, breathable 
3 000g/m²/24hod. Material: 100% polyester, lining: 100% polyester, padding 
100% polyester

velikost/size M-XXXL barva/color

kapsa na zip s kapsou na tužku
pocket on zipped with pencil pocket

vnitřní kapsa
inside pocket

lepené švy

seams taped

pružná úpletová manžeta

elastic waist band
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PACK
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1

BUFFALO 1338-VV

Celoroční bunda 3 v 1, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, rukávy zakončené 
regulovatelnou manžetou, stahování v pase a v dolním okraji, lepené švy. 
Materiál: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, vnitřní černá odepínací 
fleecová bunda 100% polyester.

All season parka 3 in 1, water-resistant and windproof, hood in the collar, sleeves 
with regulated wristband, possibility to tightening in waist and bottom,  taped 
seams. Upper material: 100% polyester, lining 100% polyester, inside black, 
removable fleece jacket: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

kryté zapínání

covered fastening

kapsa na mobil

cell phone pocket
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

VERMONT 1349-VV

Zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, pružná manžeta u 
rukávů, kapsa na mobil a vizitku, vnitřní kapsa. Materiál: 100% polyester, výplň: 
100% polyester, podšívka 100% polyester.

Padded parka, water-resistant and windproof , removable hood, sleeves with 
elastic cuff, pocket for mobile and name card, inner pocket. Material: 100% 
polyester, padding 100% polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

DALLAS 1348-VV

Celoroční bunda 5 v 1, kapuce v límci, rukávy zakončené regulovatelnou 
manžetou, stahování v pase, lepené švy, kapsa na mobil a vizitku. VNĚJŠÍ 
BUNDA: 100% polyester, odepínací vnitřní bunda, manšestrový límec, odepínací 
rukávy. VNITŘNÍ BUNDA: 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 
flanel 100% bavlna.

All season jacket 5 in 1, hood in the collar, sleeves with regulated wristband, 
possibility to tightening in waist, bonded seams, pocket for mobile and name 
card. OUTSIDE JACKET: 100% polyester, removable inner jacket, cordueroy 
collar, removable sleeves. INNER JACKET: 100% polyester, isolation filler: 100% 
polyester, lining flannel 100% cotton.

velikost/size L-XXXL barva/color

10

1

kapsa na mobil
cell phone pocket

náprsní kapsa
breast pocket

vnitřní kapsa
inside pocket

kryté zapínání

covered fastening

pružná manžeta v rukávu

sleeves with elastic cuff

kapsa na mobil

cell phone pocket
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51

kryté zapínání

covered fastening

odepínací rukávy

detachable sleeves

kapsa na mobil

cell phone pocket

31

BUNDY
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NEWARK 1452-VV

Zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, límec pošitý 
fleecem, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, vnitřní manžeta, stahování 
v dolním okraji, lepené švy, vnitřní MP3 kapsa, odepínací protisněžný pás, 
odolnost proti průniku vody 5 000mm, paropropustnost 5 000g/m²/24 hod. 
Materiál: 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, 
kombinace s fleece.

Padded jacket, water-resistant and windproof, removable hood, sleeves with 
regulated wristband, inner glove, possibility to tightening at bottom seams taped, 
1 inside MP3 pocket, removable snowbelt, water resistance up to 5 000 g/m²/24 
hours. Material: 100% polyester, padding 100% polyester, lining 100% polyester, 
combination of taffeta and fleece.

velikost/size S-XXL barva/color

BISMARCK 1490-SEVV

Celoroční bunda, 3 v 1, odolná proti vodě a větru, kapuce v límci, stahování
v dolním okraji, lepené švy. Svrchní materiál odolný proti průniku vody 5 
000mm, paropropustný 5 000 g/m2/24hod, 100% nylon, podšívka se zipem pro 
strojní vyšívání 100% polyester, vnitřní  odepínací fleecová bunda 100% polyester

All season jacket, 3 in 1, water-resistant and windproof, hood in the collar,  
possibility of tightening  at bottom, seams taped, outer material waterproof 5 
000mm and breathable 5 000g/m²/24hours. Material: 100% nylon, lining with 
zip gap, 100% polyester, inside fleece jacket 100% polyester-fleece.

velikost/size S-XXXL barva/color

10

1

odepínací protisněžný pás
remowable snowbelt

zip pro stojní vyšívání
zip for embroidry

praktické balení
practical packing

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou
wleeves with regulated
wistband with glove

vnitřní kapsa na MP3
inside MP3 pocket

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

lepené švy

seams taped

odepínací protisněžný pás

remowable snowbelt
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LOGO

31

praktické balení
practical packing

V KARTONU
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PACK

10

1

MEMPHIS 1491-CNVV

Pánská bunda, zateplená, s kapucí. Materiál: 100% nylon, výplň 100% polyester, 
podšívka 100% polyester

Men´s jacket, padded, with hood. Material: 100% nylon, padding 100% 
polyester, lining: 100% polyester

velikost/size S-XXXL barva/color
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1

DAKOTA 1344-VV

Zateplená bunda, bavlněná, odepínací kapuce, rukávy s pružnou manžetou, 
stahování v pase, 8 vnějších kapes, 1 vnitřní kapsa. Materiál: 100% bavlna, výplň 
100% polyester, podšívka 100% polyester.

Padded cotton jacket, removable hood, sleeves with elastic cuff, possibility 
to tightening in the waist, 8 outside pockets, 1 inside pocket. Material: 100% 
cotton, padding 100% polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

kryté kapsy
covered pocket

zapínání ke krku
neck fastening 

kryté kapsy

covered pocket

kryté zapínání

covered fastening
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GEORGIA 1364-VV

Zateplená bunda, kapuce v límci, zesílená ramena, odepínací rukávy s pružnou 
manžetou, stahování v dolním okraji, 14 kapes. Materiál: 65% polyester, 35% 
bavlna, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester

Padded, jacket, hood in the collar, strenghtened shoulders, removable sleeves 
with elastic cuff, possibility to tightening on bottom, 14 pockets. Material: 65% 
polyester, 35% cotton, padding 100% polyester, lining 100% polyester

velikost/size S-XXXL barva/color

kapsa na mobil
cell phone pocket

odnímatelné rukávy
removable lining

zesílená ramena

strengthened shoulders

kryté zapínání

covered fastening

strengthened shouldersstrengthened shoulders
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1

TOM 1318-TMVV

Pánská bunda, zateplená, flanelová, s fleecovou kapucí, zesílená ramena a lokty. 
Materiál: flanel 100% bavlna, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Men´s jacket flannel, fleece hood, reinforced shoulders and elbows. Material: 
flannel 100% cotton, padding 100% polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXL barva/color

kapsa na mobil
cell phone pocket

zesílená ramena

strengthened shoulders
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK
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1

JUTOS 1325-VV

Zateplený kabát, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená 
kapuce, zapínání na knoflíky. Materiál: svrchní: plátno 100% bavlna, výplň 100% 
polyester, podšívka plátno 100% bavlna 170g/m².

Padded, impregnated, the lenght 3/4, removable padded hood, button fastening. 
Material: shell canvas 100% cotton, padding 100% polyester, lining canvas 100% 
cotton, 170g/m².

velikost/size 48-66 barva/color

JUNA 1304-VV

Zateplené kalhoty, impregnované proti vodě, pevný pas s poutky na opasek. 
Materiál: svrchní: plátno 100% bavlna, výplň: duté vlákno, podšívka plátno
100% bavlna 170g/m².

Padded trousers, impregnated, fixed wast with loop. Material: shell canvas
100% cotton, padding: hollow fibre, lining canvas 100% cotton, 170g/m².

velikost/size 48-66 barva/color

stáhnutí nohavic
adjustment on bottom of legs

odnímatelná zateplená kapuce

removable padded hood
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LOGO
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1

PORTLAND 1459-VV

Pánská, softshell bunda, zateplená, odolná proti vodě a větru, větrání v 
podpaží, odnimatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 
vnitřní manžeta, černé reklexní výpustky, TPU membrána, vnitřní kapsa pro 
MP3, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm  mimo oblast švů, 
paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elestan, 
podšívka 100% polyester, výplň 100% polyester

Men´s, softshell jacket, padded, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, inner glove, inner MP3 
pocket, black reflective stripes, TPU membrane,  water resistant material up to 10 
000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24h. Material: 96% polyester and  
4 % elastane, padding 100% polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXL barva/color

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou
wleeves with regulated
wristband

větrání v podpaží
ventilation underarm

vnitřní kapsa na MP3
inside MP3 pocket

černé reflexní výpustky

black reflective stripes

kapsa na mobil

cell phone pocket
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WASHINGTON 1460-VV

Pánská, softshell bunda, zateplená, odolná proti vodě a větru, odnímatelná 
kapuce,  větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, vnitřní 
manžeta, černé reflexní výpustky, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 
000mm  mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% 
polyester, 4% elastan, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, padded, water-resistant and windproof, removable 
hood, underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, inner glove, black 
reflective stripes, TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm 
except seams, breathable 3 000g/m²/24h, Material: 96% polyester and4 % 
elastane, padding 100% polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXL barva/color

10

1

vnitřní kapsa na mobil
inside cell phone pocket

větrání v podpaží
ventilation underarm

větrání v podpaží

ventilation underarm

regulovatelná manžeta

regulated wristband
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černé reflexní výpustky

black reflective stripes
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1

ALABAMA 1443-VV

Pánská, softshell bunda, zateplená, odolná proti vodě a větru, odnímatelná 
kapuce,  větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, vnitřní 
manžeta, černé reflexní výpustky, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 
000mm  mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% 
polyester, 4% elastan, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, padded, water-resistant and windproof, removable 
hood, underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, inner glove, black 
reflective stripes, TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm 
except seams, breathable 3 000g/m²/24h, Material: 96% polyester and  4 % 
elastane, padding 100% polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXXXL barva/color

vnitřní kapsa
inside pocket

větrání v podpaží
ventilation underarm
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CHICAGO 1458-VV

Pánská, softshell bunda, zateplená, odolná proti vodě a větru, odnímatelná 
kapuce,  větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, vnitřní 
manžeta, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm  mimo oblast 
švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester. 

Men´s, softshell jacket, padded, water-resistant and windproof,  removable 
hood, underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, inner glove, TPU 
membrane, water resistant material up to 10 000mm except seams, breathable 
3 000g/m²/24h, Material: 96% polyester and  4 % elastane, padding 100% 
polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou
wleeves with regulated
wristband

větrání v podpaží
ventilation underarm

regulovatelná manžeta

regulated wristband
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te

p
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é
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ed

černé reflexní výpustky

black reflective stripes

větrání v podpaží

ventilation underarm
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1

WICHITA 1465-CNVV

Dámská bunda, zateplená, prodloužená, odepínací kapuce, rukávy zakončené 
regulovatelnou manžetou, stahování v dolním okraji i v pase, lepené švy, odolnost 
materiálu proti průniku vody 3000 mm, paroproputnost 3000 g/m²/24 hod. 
Materiál: 100% polyester, podšívka 100% polyester, výplň fleece 100% polyester.

Ladies´ padde jacket, prolonged, removable hood, sleeves with regulated 
wristband, elastic inner cuff, possibility to tightening on bottom and on waist, 
seams taped, water resistance up to 3 000mm, breathable 3 000g/m²/24hours. 
Material: 100% polyester, lining: 100% polyester, fleece padding: 100% 
polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

stahování v dolní okraji i v pase
possibility to tightening
on bottom and on waist

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

vnitřní pružná manžeta

elastic inner cuff
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PACK
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1
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1
FARGO 1466-SEVV

Dámská bunda, s páskem, zateplená, odepínací kapuce s kožíškem, rukávy 
zakončené regulovatelnou manžetou, lepené švy, odolnost proti průniku vody 
3000 mm, paropropustnost 3000 g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, výplň: 100% polyester

Ladies´ padded jacket with belt, removable hood with fur, sleeves with regulated 
wristband, inner glove, seams taped, water resistance up to 3 000mm, breathable 
3 000g/m²/24hours. Material: 100% polyester TASLON, lining: 100% polyester, 
padding: 100% polyester

velikost/size XS-XXXL barva/color

WYOMING 1467-CNVV

Dámská, zateplená, odepínací kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou 
manžetou, stahování v dolním okraji, lepené švy, odolnost proti průniku vody
3 000 mm, paropropustnost 3000 g/m²/24hod. Materiál: svrchní 100% 
polyester, podšívka: 100% polyester, výplň: 100% polyester.

Ladie´s, padded, removable hood, sleeves with regulated wristband, possibility to 
tightening on bottom, seams taped, water resistance up to 3 000mm, breathable 
3 000g/m²/24hours. Material: shell 100% polyester, lining 100% polyester, 
padding 100% polyester.

velikost/size XS-XXL barva/color

WYOMING 1467-BIVV

Dámská, zateplená, odepínací kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou 
manžetou, stahování v dolním okraji, lepené švy, odolnost proti průniku vody 
3 000 mm, paropropustnost 3000 g/m²/24hod. Materiál: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, výplň: 100% polyester

Ladies´, padded, removable hood, sleeves with regulated wristband, possibility to 
lightening on bottom, seams taped, water resistance up to 3 000mm, breathable 
3 000g/m²/24hours. Material: 100% polyester, lining: 100% polyester, padding: 
100% polyester

velikost/size XS-XXL barva/color
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odepínací kapuce s kožíškem
removable hood with fur

odepínací kapuce s kožíškem
removable hood with fur

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou

vnitřní kapsa na mobil
inside cell phone pocket

kryté zapínání

covered fastening

kryté zapínání

covered fastening

lepené švy

seams taped

lepené švy

seams taped

regulovatelná manžeta

regulated wristband

regulovatelná manžeta

regulated wristband

stahování v dolním okraji

possibility to tightening on bottom

lepené švy

seams taped

regulovatelná manžeta

regulated wristband
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TAMPA 1464-MOVV

Dámská bunda, zateplená, s páskem, odepínací kapuce s kožešinou, vnitřní 
manžeta. Materiál: svrchní 100% polyester, podšívka: 100% polyester, výplň: 
100% polyester.

Ladie´s jacket, padded, with belt, removable hood with fur, inner cuff on sleeves 
ends. Material: shell 100% polyester, lining 100% polyester, padding 100% 
polyester.

velikost/size XS-XXL barva/color

kryté zapínání

covered fastening

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

OLYMPIA 1474-VV

Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v 
podpaží,  rukávy zakončené regulovatelnou manžetou,  červené reflexní výpustky, 
TPU membrána,  odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast 
švů, paropropustnost 3000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka 
100% polyester-fleece.

Ladies´, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, red reflective stripes, TPU 
membrane, water resistant material up to 10 000 mm except seams, breathable 3 
000g/m²/24h. Material: 100% polyester, lining: 100% polyester-fleece

velikost/size XS-XXXL barva/color

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou
wleeves with regulated
wristband

větrání v podpaží
ventilation underarm

červené reflexní výpustky

red reflective stripes

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

MISSOURI 1477-ZNVV

Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží,  rukávy zakončené regulovatelnou manžetou,  černé reflexní výpustky, 
TPU membrána,  odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast 
švů, paropropustnost 3000g/m²/24 hod. Materiál: 90% polyester 10% elastan, 
podšívka 100% polyester.

Ladies´, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, black reflective stripes, 
TPU membrane, water resistant  material up to 10 000mm except seams, 
breathable 3 000g/m²/24h. Material: 90% polyester, 10% elastan, lining: 100% 
polyester.

velikost/size XS-XXL barva/color

COLUMBA 1472-MOVV

Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží,  rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, modré reflexní výpustky, 
TPU membrána,  odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast 
švů, paropropustnost 3000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka 
100% polyester

Ladies´, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, blue reflective stripes, 
TPU membrane, water resistant material up to 10 000 mm except seams, 
breathable 3 000g/m²/24h. Material: 100% polyester, lining: 100% polyester

velikost/size XXS-XL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

větrání v podpaží
ventilation underarm

větrání v podpaží
ventilation underarm

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

černé reflexní výpustky

black reflective stripes

regulovatelná manžeta

regulated wristband

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží,  rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, modré reflexní výpustky, 
TPU membrána,  odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast 

 100% polyester, podšívka 

underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, blue reflective stripes, 

 100% polyester, lining: 100% polyester

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

modré reflexní výpustky

blue reflective stripes

regulovatelná manžeta

regulated wristband

V KARTONU
10

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

CHARLSTON 1454-VV

Dámská, softshell bunda s kapucí, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, 
TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast 
švů, paropropustnost 3000 g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
podšívka: 100% polyester.

Ladies´, softshell jacket with the hood, water-resistant and windproof, underarm 
ventilation, TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm except 
seams, breathable 3 000g/m²/24h. Material: 96% polyester, 4% elastan, lining: 
100% polyester.

velikost/size XS-XXXL barva/color

venkovní kapsa na zip
outside pocket in zip

větrání v podpaží
ventilation underarm

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

DETROIT 1453-DCVVV

Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží, reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 
000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% 
polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester.

Ladies´, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, reflective supplements, TPU membrane, water resistant 
material up to 10 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24h, Material:  
96% polyester, 4% elastane, lining 100% polyester.

velikost/size XS-XL barva/color

DETROIT 1453-PMOVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží, reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 
000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% 
polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, reflective supplements, TPU membrane, water resistant 
material up to 10 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24h. Material: 
96% polyester and 4 % elastan, lining: 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

reflexní doplňky v zadní
části bundy
reflective accesssories inch back 
of the jacket stripes

reflexní doplňky v zadní
části bundy
reflective accesssories inch back 
of the jacket stripes

větrání v podpaží
ventilation underarm

větrání v podpaží
ventilation underarm

reflexní výpustky

reflective stripes

reflexní výpustky

reflective stripes

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

AUSTIN 1471-02VV

Pánská tenčí softshell bunda 2 v 1, odolná proti vodě a větru, odepínací rukávy, 
odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU
membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů,
paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elestan,
podšívka 100% polyester.

Men´s, thinned softshell jacket 2 in 1, water-resistant and windproof, detachable 
sleeves and hood, sleeves with regulated wristband,TPU Membrane, water 
resistance up to 10 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24hours. 
Material: 96% polyester and 4 % elastan, lining: 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

AUSTIN 1471-01VV

Dámská, tenčí softshell bunda 2 v 1, odolná proti vodě a větru, odnímatelná 
kapuce, odepínací rukávy, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 
TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost
3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% 
polyester.

Ladies´, softshell jacket 2 in 1, water-resistant and windproof, removable hood, 
detachable sleeves, sleeves with regulated wristband, TPU membrane, water 
resistant material up to 10 000 mm  except seams, breathable 3 000g/m²/24h., 
Material: 96% polyester, 4% elastane, lining 100% polyester.

velikost/size XS-M barva/color

10

1

odepínací rukávy
detachble sleeves

odepínací rukávy
detachble sleeves

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

regulovatelná manžeta

regulated wristband

regulovatelná manžeta

regulated wristband

21

21

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

MESA 1434-DSZVV

Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 8 000mm mimo oblast 
švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan.

Ladie´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, TPU membrane, water resistant material up to 8 000mm 
except seams, breathable 3 000g/m²/24hours. Material: 96% polyester, 4% 
elastane.

velikost/size XS-M barva/color

MESA 1434-PSZVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v 
podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost 
proti průniku vody 8 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 
hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, TPU membrane, water 
resistant material up to 8 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24hours. 
Material: 96% polyester, 4% elastane.

velikost/size M-XXXL barva/color

BUNDY
JACKETS



93 94/

ODĚVY/GARMENTS

/93 94

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

HAMPSHIRE 1478-DVV

Dámská bunda se softshellovými rukávy a kapucí. Materiál: tělo: 100% polyester; 
rukávy: 96%polyester, 4% elestan, odolnost softshellového materiálu proti 
průniku vody 1 000mm, paropropustnost 1 000g/m²/24 hod; podšívka 100% 
polyester.

Ladies´, jacket with softshell sleeves and hood,  Material: body 100% polyester; 
sleeves:  96% polyester and  4 % elastane, water resistant softshell material up to 
1 000mm, breathable 1 000g/m²/24hours.

velikost/size XS-XXL barva/color

HAMPSHIRE 1478-PVV

Pánská bunda se softshellovými rukávy a kapucí, větrání v podpaží, rukávy 
zakončené regulovatelnou manžetou. Materiál: tělo: 100% polyester; rukávy: 
96%polyester, 4% elestan, odolnost softshellového materiálu proti průniku vody 
1 000mm, paropropustnost 1 000g/m²/24 hod; podšívka 100% polyester.

Men´s jacket with softshell sleeves and hood, underarm ventilation, sleeves with 
regulated wristband. Material: body: 100% polyester; sleeves: 96% polyester 
and 4 % elastan, water resistant softshell material up to 1 000mm, breathable 1 
000g/m²/24hod; lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

kapsa na zip
pocket on zipper

větrání v podpaží
ventilation underarm

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

kapsa na zip

pocket on zipper

regulovatelná manžeta

regulated wristband

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

AKRON 1492-CNVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odnimatelná 
kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, vnitřní 
kapsy, odolnost materiálu proti průniku vody mimo oblast švů 10 000mm,
paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
podšívka 100% polyester fleece.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, ventilation underarm, 
removable hood, sleeves with regulated wristband, TPU Membrane, inside 
pockets, water resistant material up to 10 000mm except seams, breathable 3 
000g/m²/24hours. Material: 96% polyester, 4% elastan, lining: 100% polyester 
fleece.

velikost/size S-XXXL barva/color

rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

OREGON 1476-VV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v 
podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost 
proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 
hod., Materiál: 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, TPU membrane, water 
resistant material up to 10 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24h., 
Material: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

LANSING 1479-SEVV

Pánská bunda, odnimatelná kapuce,  rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, 
lepené švy, odolnost  proti průniku vody 5 000mm, paropropustnost 5 000g/
m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Men´s jacket, removable hood, sleeves with regulated wristband, tapes seamed, 
water resistant up to 5 000mm, breathable 5 000g/m²/24hours. Material: 100% 
polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
10

1

větrání v podpaží
ventilation underarm

vnitřní kapsa
inside pocket

boční kapsy
pocket

kryté zapínání
covered fastening

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

regulovatelná manžeta

regulated wristband

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

lepené švy

seams taped

regulovatelná manžeta

regulated wristband

kryté zapínání

covered fastening

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

LINCOLN 1455-VV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, 
větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, zip na výšivku, 
TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 5 000g/m²/24 hod, Materiál: svrchní materiál: 96% polyester, 
4% elastan, podšívka: 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, black reflective stripes, 
zipper for embroidery, TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm 
except seams, breathable 5 000g/m²/24h, Material: 96% polyester, 4% elastane, 
lining: 100% polyester mesh.

velikost/size S-XXXL barva/color

DELAWARE 1420-VV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v 
podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost 
proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 
hod. Materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, TPU membrane, water 
resistant material up to 10 000mm except seams, breathable 3 000g/m²/24h. 
Material: 96% polyester and 4 % elastane, lining: 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

vnitřní kapsa
inside pocket

větrání v podpaží
ventilation underarm

větrání v podpaží
ventilation underarm

vnitřní kapsa
inside pocket

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

lepené švy

seams taped

regulovatelná manžeta

regulated wristband

regulovatelná manžeta

regulated wristband

LOGO

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

PUERTO 1395-MCVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, voděodolné zipy,  
TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 3 000g/m²/24 hod, Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, waterproof zipper,  TPU 
membrane, water resistant material up to 10 000mm except seams, breathable
3 000g/m²/24h., Material:  96% polyester, 4% elastane, lining 100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

CONCORD 1475-CCVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání 
v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, černé reflexní výpustky, 
TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 3 000g/m²/24 hod., Materiál:  96% polyester, 4% elastan, 
podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
underarm ventilation, sleeves with regulated wristband, black reflective stripes, 
TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm except seams, 
breathable 3 000g/m²/24h., Material: 96% polyester, 4% elastane, lining 100% 
polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

větrání v podpaží
ventilation underarm

větrání v podpaží
ventilation underarm

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

regulovatelná manžeta

regulated wristband

regulovatelná manžeta

regulated wristband

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

WISCONSIN 1457-VV

Pánská, softshell bunda s kapucí, odolná proti vodě a větru, pružné úpletové 
manžety a spodní lem bundy, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku 
vody 10 000 mm  mimo oblast švů, paropropustnost 3000 g/m²/24 hod. 
Materiál: 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Men´s, softshell jacket with hood, water-resistant and windproof, flexible knitted 
cuffs and bottom hem of jacket, TPU membrane, water resistant material up to 
10 000 mm  except seams, breathable 3000 g/m²/24 hours. Material: 100% 
polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

pružná úpletová manžeta
elastic waist band

pružná manžeta do gumy

elastic waist band

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

NASHVILLE 1436-ORVV

Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, 
TPU membrána, odolnost proti průniku vody 8 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 800g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan.

Men´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, TPU 
membrane, water resistant material up to 8 000mm except seams, breathable 
800g/m²/24hours. Material: 96% polyester, 4% elastane.

velikost/size S-XXXL barva/color

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

MONTGOMERY 1456-SZVV

Pánská, lehká softshell bunda, odolná proti vodě a větru, TPU membrána, 
odolnost materiálu proti průniku vody 10000 mm  mimo oblast švů, 
paropropustnost 10 000 g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
podšívka 100% polyester mesh.

Men´s, light softshell jacket, water-resistant and windproof, TPU membrane, water 
resistant material up to 10 000 mm  except seams, breathable 5000 g/m²/24 hours. 
Material: 96% polyester, 4% elastane, lining: 100% polyester mesh.

velikost/size S-XXXL barva/color

zakončení rukávu
sleeve end

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

ATLANTA 1372-CCVV

Fleecová bunda, na zip, refelxní výpustky, možnost utažení v dolní části bundy, 2 
kapsy na zip. Materiál: 100% polyester fleece 400 g/m²

Fleece jacket, reflective stripes, possibility to tightening  on bottom part, 2 pocket 
on zip closure. Material: 100% polyester fleece 400 g/m²

velikost/size S-XXL barva/color

kryté kapsy na zip
zipped cover pocket

reflexní výpustky
reflective stripes

reflexní výpustky

reflective stripes

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

OTAWA 1377-VV

Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy. Materiál: 100% 
polyester polar fleece 450 g/m².

Fleece jacket, possibility to tightening  on bottom part. Material: 100% polyester 
polar fleece 450 g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

OTAWA 1374-VV

Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy. Materiál: 100% 
polyester polar fleece 450 g/m².

Fleece jacket, possibility to tightening  on bottom part. Material: 100% polyester 
polar fleece 450 g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

LION 1485-FIVV

Dětská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy 
zakončené regulovatelnou manžetou, reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost 
materiálu proti průniku vody 5 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 
1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka mikrofleece 100% 
polyester.

Children´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
sleeves with regulated wristband, reflective supplements, TPU membrane, water 
resistant material up to 5000mm except seams, breathable 1 000g/m²/24h. 
Material: 100% polyester, lining: 100% polyester.  

velikost/size 100-160cm barva/color

LION 1485-MOVV

Dětská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy 
zakončené regulovatelnou manžetou, reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost 
materiálu proti průniku vody 5 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 
1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka mikrofleece 100% 
polyester.

Children´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
sleeves with regulated wristband, reflective supplements, TPU membrane, water 
resistant material up to 5 000mm except seams, breathable 1000g/m²/24hours. 
Material: 100% polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size 100-150cm barva/color

OTAWA 1373-VV

Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip.
Materiál: 100% polyester fleece 450 g/m².

 Fleece jacket, possibility to tightening  on bottom part, 3 pocket on zip closure.
Material: 100% polyester fleece 450 g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

kryté kapsy na zip
zipped cover pocket

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

RAY 1484-SMVV

Dětská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, černé 
reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 5 
000mm mimo oblast švů, paropropustnost 1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% 
polyester, podšívka mikrofleece 100% polyester

Children´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, black 
reflective supplements, TPU membrane, water resistant material up to 5000mm 
except seams, breathable 1 000g/m²/24h. Material: 100% polyester, lining: 
100% polyester.  

velikost/size 100-160cm barva/color

RAY 1484-SRVV

Dětská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, černé 
reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 5 
000mm mimo oblast švů, paropropustnost 1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% 
polyester, podšívka mikrofleece 100% polyester.

Children´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, black 
reflective supplements, TPU membrane, water resistant material up to 5000mm 
except seams, breathable 1 000g/m²/24h. Material: 100% polyester, lining: 
100% polyester.  

velikost/size 100-160cm barva/color

BUNDY
JACKETS

BUNDY
JACKETS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

HERON 1486-VV

Dětská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, 
rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, černé reflexní doplňky, TPU 
membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 5 000mm mimo oblast švů, 
paropropustnost 1 000g/m²/24 hod. Materiál: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester.

Children´s, softshell jacket, water-resistant and windproof, removable hood, 
sleeves with regulated wristband, reflective supplements, TPU membrane, water 
resistant material up to 5000mm except seams, breathable 1 000g/m²/24h. 
Material: 100% polyester, lining: 100% polyester.  

velikost/size 100-160cm barva/color

PIERRE 1468-DCNVV

Dámská vesta, zateplená, s kapucí, reflexní výpustky. Materiál: 100% nylon, výplň 
100% polyester, podšívka 100% polyester.

Ladies´ vest, padded, reflective stripes. Material: 100% nylon, padding 100% 
polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size XS-XXXL barva/color

vnitřní kapsa
inside pocket

reflexní výpustky

reflective stripes
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

MELON 1424-VV

Dětská, zateplená, softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná 
zateplená kapuce, reflexní doplňky, límec pošitý fleecem, rukávy zakončené 
regulovatelnou manžetou, stahování v dolním okraji, odolnost materiálu proti 
průniku vody 10 000mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. 
Materiál: 96% polyester, 4% elastan , výplň 100% polyester, podšívka 100% 
polyester - fleece.

Children´s, padded softshell jacket, water-resistant and windproof, removable 
padded hood, reflective supplements, sleeves with regulated wristband, possibility 
to tightening on bottom, water resistant material up to 10 000mm except seams, 
breathable 3 000g/m²/24hod. Material: 96% polyester 4% elastane, padding 
100% polyester, lining 100% polyester fleece

velikost/size 100-160 cm barva/color
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BUNDY
JACKETS



105 106/

ODĚVY/GARMENTS

/105 106

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

MICHIGAN 1399-MCVV

velikost/size M-XXXL barva/color

NEBRASKA 1391-CSVV

velikost/size M-XXXL barva/color

NEBRASKA 1391-MMVV

Zateplená vesta,  kapuce v límci, reflexní výpustky, límec podšitý fleecem, 9 kapes 
- z toho 2 uvnitř vesty. Materiál: 100% polyester, izolační výplň 100% polyester, 
podšívka 100% polyester-fleece.

Padded vest, hood in the collar, fleece collar, reflective stripes, 9 pockets - 2 of 
them inside. Material: 100% padding polyester, lining 100% polyester, padding 
100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

reflexní výpustky
reflective stripes

kryté zapínání
covered fastening

kapuce se zapínáním ke krku
hood fastener to the neck

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

MICHIGAN 1399-CCVV

Zateplená vesta, voděodolná, s  fleecovým límcem,  reflexní výpustky, stahování  
v dolním okraji, voděodolnost 2 000mm. Materiál: 100% polyester oxford, 
izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester

Padded vest, with fleece collar, reflective stripes, possibility to tightening  on 
bottom, water-resistant 2 000m. Material: 100% polyester oxford, padding 
100% polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

kryté kapsy
cover pocket

reflexní výpustky
reflective stripes

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

PIERRE 1468-PCNVV

Pánská vesta, zateplená, odnímatelná kapuce, černé reflexní výpustky.
Materiál: 100% nylon, izolační výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Man´s vest, padded, removable hood black reflective stripes.
Material: 100% nylon, padding 100% polyester, lining: 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

OHIO 1319-VV

Zateplená vesta, ramena a límec pošitý manšestrem, pružné stažení průramku, 
možnost stažení vesty v pase, 14 kapes - z toho 3 kapsy uvnitř vesty. Materiál: 
65% polyester, 35% bavlna, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester.

Padded vest, corduroy collar and shoulders, possibility release in waist area, 14 
pockets - 3 pocket of them inside. Material: 65% polyester, 35% cotton, padding 
100% polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

1320-VV
vel./size: M-XXXL

1353-VV
vel./size: M-XXXL

reflexní výpustky

reflective stripes

reflexní výpustky

reflective stripes

reflexní výpustky

reflective stripes

kryté zapínání

covered fastening

boční kapsy na zip

pocket on zipper

VESTY
VESTS

VESTY
VESTS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1
V KARTONU

IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

DENVER 1324-VV

Zateplená vesta, 5  kapes. Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, izolační výplň 
100% polyester, podšívka 100% polyester.

Padded vest, 5 pockets. Material: 65% polyester, 35% cotton, padding 100% 
polyester, lining 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

LAREDO 1496-DCNVV

Dámská, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Materiál: 100% 
polyester.

Ladies´ light vest, possibility to tightening on bottom. Material: 100% polyester.

velikost/size XS-XXL barva/color

TOPEKA 1470-VV

Softshell vesta, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 
000mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% 
elestan, podšívka 100% polyester.

Softshell vest, TPU Membrane, water resistant material up to 10 000mm, 
breathable 3 000g/m²/24hours. Material: 96% polyester and 4 % elastan, lining: 
100% polyester.

velikost/size S-XXXL barva/color

CARSON 1355-CCVV

Fleecová vesta, na zip, reflexní výpustky, možnost utažení v dolní části vesty, 2 
kapsy na zip. Materiál: 100% polyester fleece 400 g/m².

Fleece vest, reflective stripes, possibility to tightening on bottom part , 2 pocket 
on zip closure. Material: 100% polyester fleece 400 g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

venkovní kapsa na mobil
pocket on zipper

kryté kapsy
cover pocket

venkovní kapsa na mobil
outsice call phone pocket

foto zezadu
photo of back part

reflexní výpustky
reflective stripes

kryté kapsy na zip
zipped cover pocket

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

kryté kapsy

cover pocket

kryté zapínání

covered fastening

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

boční kapsy na zip

pocket on zipper

boční kapsy na zip

pocket on zipper

reflexní výpustky

reflective stripes

foto zezadu
photo of back part
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d
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VESTY
VESTS

VESTY
VESTS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

IOWA 1483-SBVV

Dámská mikina na zip s kapucí, kombinace materiálů. Materiál: 100% polyester.

Ladies´s  sweatshirt with hood, combination of materials. Material: 100% 
polyester.

velikost/size XS-XXL barva/color

ORLANDO 1483-DMOVV

Dámská mikina na zip s kapucí. Materiál: 100% polyester

Ladies´ sweater with hood. Material: 100% polyester.

velikost/size XS-L barva/color

CORAL 1481-DHRVV

Dámská mikina na zip, s kapucí, kombinace materiálů.
Materiál: 100% polyester CORAL fleece.

Ladies´sweatshirt, with hood, combination of materials.
Material: 100% polyester CORAL fleece.

velikost/size XS-XXL barva/color

UTAH 1329-VV

Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 
Materiál: 100% polyester fleece 450 g/m².

Fleece vest, possibility to tightening on bottom part , 2 pocket on zip closure. 

Material: 100% polyester fleece 450 g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

kapsy na zip
zipped pocket

pružná úpletová manžeta
elastic wrist band

pružná úpletová manžeta
elastic wrist band

kryté kapsy na zip
zipped cover pocket

boční kapsy na zip

pocket on zipper

boční kapsy na zip

pocket on zipper

venkovní kapsa na mobil

outside call phone pocket

VESTY A MIKINY
VESTS AND SWEATSHIRTS

MIKINY
SWEATSHIRTS



111 112/

ODĚVY/GARMENTS

/111 112

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

ORLANDO 1483-PMOVV

Pánská mikina na zip s kapucí. Materiál: 100% polyester.

Men´s sweater with hood. Material: 100% polyester.

velikost/size L-XXXL barva/color

BOISE II 1482-VV

Pánská mikina na zip, kombinace materiálů, Materiál: 85% polyester, 15% bavlna, 
podšívka 100% polyester.

Men´s sweatshirt, combination of materials, Material: 85% polyester,
15% cotton, lining: 100% polyester.

velikost/size M-XXXL barva/color

TORONTO 1469-PVV

Pánská mikina na zip. Materiál: 92% polyester, 8% elastan.

Men´s sweatshirt with zipper. Material: 92% polyester, 8% elastane.

velikost/size L-XXXL barva/color

pružná úpletová manžeta
elastic wrist band

pružná úpletová manžeta
elastic wrist band

kapsa na mobil
cell phone pocket

MIKINY
SWEATSHIRTS

MIKINY
SWEATSHIRTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

CORAL 1481-JCVVV

Dětská fleecová mikina, s kapucí, na zip. Materiál: 100% polyester, CORAL fleece.

Children’s fleece sweatshirt with hood. Material: 100% polyester, CORAL fleece.

velikost/size 100-150cm barva/color

CORAL 1481-JMOVV

Dětská fleecová mikina, na zip. Materiál: 100% polyester, CORAL fleece.

Children’s fleece sweatshirt. Material: 100% polyester, CORAL fleece.

velikost/size 100-150cm barva/color
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1
V KARTONU

IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

THERON 2717-BBVV

Pánské triko, krátký rukáv, průkrčník do V, zdvojené švy, postranní švy. Materiál: 
95% bavlna single jersey, 5% elastan 180g/m².

Men´s T-shirt with short sleeve, V-neck, double stitches, side seams. Materiál: 
95% bavlna single jersey, 5% elastan 180g/m² Material: 95% cotton single jersey, 
5% elastan 180g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

OLIVER 2714-BBVV

Vícebarevné triko, krátký rukáv raglanového střihu, kulatý průkrčník s 5 % elastanu, 
zdvojené švy, postranní švy. Materiál: 100% bavlna single jersey 180g/m².

Multicolored T-shirt with short sleeve, raglan cut, round neck with 5 % elastan, 
double stitches, side seam. Material: 100% cotton single jersey 180g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

THEA 2718-ZSVV

Dámské triko, vypasovaný střih, vícebarevné, krátký rukáv, průkrčník do V, zdvojené 
švy, postranní švy. Materiál: 95% bavlna single jersey, 5% elastan 180g/m².

Ladies´ t-shirt with short sleeve, tight fit, multicolored, short sleeve, V-neck, double 
stitches, side seams. Material: 95% cotton single jersey, 5% elastan 180g/m².

velikost/size XS-XXL barva/color

TRIČKA
T-SHIRTS

TRIČKA
T-SHIRTS

OS CM CH CCCS
OS

ZS

ZS
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1
DANIEL 2710-BBVV

Tričko s krátkým rukávem, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní 
páska, trup je po stranách beze švů. Materiál: 99% bavlna single jersey, 1% 
viskóza 155g/m².

T-shirt with short sleeve, round neck, double stitches, stabilizing shoulder tape, 
tubular body. Material: 99% cotton single jersey, 1% viscose 155g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

MICHAEL 2706-BBVV

Polokošile s krátkým rukávem, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách 
rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, rovný spodní okraj s bočními 
postřihy, zpevňující páska na límci a bočních postřizích.  Materiál: 100% bavlněný 
úplet piké double lacost, světle šedý melír: 99% bavlněný úplet piké double 
lacost, 1% viskóza 200g/m².

Poloshirt with short sleeve, collar and sleeve cuff with a double rib around the 
edges, 3 buttons in the colour of poloshirt, side seams, straight bottom with side 
seams, straight bottom with side vents, firming twill tape on the collar and on 
a vents. Material: 100% cotton pique double lacost, light grey melange: 99% 
cotton pique lacost, 1% viscose 200g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

TRIČKA
T-SHIRTS

TRIČKA
T-SHIRTS

CV

CV

ZN

BI

BI

ZL

ZL

SMNM

OR

OR

SS ZK

CN

CN

TM

ZN SM NM SSZK TM
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

PETR 2704-BBVV

Dlouhý rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, trup je po 
stranách beze švů. Materiál: 100 % bavlna single jersey 140/m².

Long sleeve, round neck, double stitches, stabilizing shoulder tape, tubular body. 
Material: 100 % cotton single jersey 140/m².

velikost/size M-XXXL barva/color

ODEON 2715-BBVV

Mikina, vnitřní strana počesaná fleece, spodní lem, manžety rukávů a lem 
průkrčníku z žebrovaného úpletu 2x2. Materiál: 65 % bavlna single jersey, 35 % 
polyester 300g/m².

Sweatshirt, inner side brushed with fleece, bottom hem, sleeve cuffs and neckline 
hem with rib 2x2. Material: 65 % cotton single jersey, 35 % polyester 300g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

TRIČKA
T-SHIRTS

TRIČKA A KALHOTY
T-SHIRTS AND TROUSERS

BI ZKCN TM

CV CNZN TM

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

TOM 1070-BBVV

Pánská košile. Materiál: flanel 100% bavlna 145g/m²

Men´s shirt. Material: flannel 100% cotton 145g/m²

velikost/size 39-48 barva/color

MONTPELIER 1449-VV

UNISEX softshell kalhoty podšité fleecem, odepínací kšandy, možnost utáhnutí 
v pase, zip dole na nohavici, vnitřní manžeta, větrání na stehně, TPU membrána, 
odolnost proti průniku vody 10 000mm  mimo oblast švů, paropropustnost 3 
000g/m²/24 hod. Materiál: 96% polyester, 4% elestan, podšívka fleece.

UNISEX softshell trousers with fleece inside, detachable braces, the possibility to 
tightening at the waist, ventilation on thigh, zip down at the leg, inner cuff, TPU 
membrane,water resistant material up to 10 000mm except seams, breathable 3 
000g/m²/24h. Material: 96% polyester and 4% elastane, lining: 100% polyester.

velikost/size XXS-XXXL barva/color

regulovatelné utažení na zip
regulable constriction on zipper

vnitřní protisněhový pás
inner snow belt

větrání na nohavici
ventilating on trouser leg

CV ZNMO
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

BOSTON 1427-VV

UNISEX tenčí softshell kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v pase, zip dole na 
nohavici, větrání na stehně, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 
000mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000g/m²/24 hod. Materiál: 96% 
polyester, 4% elestan.

UNISEX thinner softshell trousers, the possibility to tightening at the waist, 
ventilation on thigh, zip down at the leg, TPU membrane, water resistant material 
up to 10 000mm except seams, breathable 5 000g/m²/24h. Material: 96% 
polyester and 4% elastane, lining: 100% polyester

velikost/size XXS-XXXL barva/color

MISSISSIPPI 1489-DSEVV

Dámské letní kalhoty do pasu s páskem. Nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál: 
95% nylon+5% elatan.

Ladies´ summer trousers, with the belt, summer, leg can berolled up into 3/4. 
Material: 95% nylon+5% elastane.

velikost/size XS-XXL barva/color

boční kapsy na zip
pocket on zipper

pas v boční části do gumy
waist with rubber on side part

větrání na nohavici
ventilating on trouser leg

nohavice lze ohrnout na 3/4
leg can be rolled up into 3/4

KALHOTY
TROUSERS

KALHOTY
TROUSERS

regulovatelné utažení v pase
regulated waist and  bottom

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

VENATOR 1094-VV

Pánské kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, 
přední, boční a zadní kapsy. Materiál: kepr 98% bavlna, 2% elastan 230g/m².

Men´s trousers to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and 
back pockets. Material: twill 98% cotton, 2% elastan 230g/m².

velikost/size 42-64 barva/color

IVA 1301-VV

 Dámské kalhoty, pas do gumy. Materiál: úplet 95% bavlna, 5% elastan 230g/m².

 Ladies´ trousers, rubber waist. Material: knit 95% cotton, 2% elastan 230g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color

BALENÍ
PACK

1Pánské kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, 
 kepr 98% bavlna, 2% elastan 230g/m².

Men´s trousers to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and 

1093-VV
vel./size: M-XXXL

21
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

MISSISSIPPI 1489-PSEVV

Pánské letní kalhoty do pasu s páskem. Nohavice lze ohrnout na 3/4.
Materiál: 95% nylon+5% elastan.

Men´s summer trousers, with the belt, summer, leg can berolled up into 3/4.
Material: 95% nylon+5% elastane.

velikost/size S-XXXL barva/color

KALHOTY/TROUSERS 1095-VV

Pánské, maskáčové do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pas s poutky na opasek, přední, 
boční a zadní kapsy. Materiál: kepr s hydrofobní úpravou 35% bavlna 65% polyester 230g/m².

Men´s, camouflage to waist, removable legs, fixed waist with loops, front, side and back 
pockets. Material: twill water-repellent finish 35% cotton 65% polyester 230g/m².

velikost/size 42-64 barva/color

odepínací rukávy
detachable sleeves

pas v boční části do
gumy waist with rubber
on side part

ČEPICE/CAP 1230-00

Maskáčová, s kšiltem, nastavitelná velikost. Materiál: kepr 98% bavlna, 2% elastan 230g/m².

Camouflage, with peak, adjustable size. Material: twill 98% cotton, 2% elastan 230g/m².

velikost/size UNI barva/color

BLŮZA/TOP 1358-VV

Pánská, maskáčová, odepínací rukávy, kryté zapínání na zip a druky, límec, přední kapsy 
Materiál: kepr s hydrofobní úpravou 35% bavlna 65% polyester 230g/m².

Men´s, camouflage, removable sleeves, covered zipper fastening, collar, front pockets. 
Material: twill water-repellent finish 35% cotton 65% polyester 230g/m².

velikost/size M-XXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

200

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

15

1

KALHOTY
TROUSERS

KALHOTY
TROUSERS

21

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10

1

DEMIS 1130-MOVV

Pánské rifle, do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena, klínové přední kapsy, 
boční kapsy na metr a mobil. Materiál: denim 98% bavlna, 2% elastan 400g/m².

Men’s jeans to waist with loops, reinforced knees, inside front pocket, folding rule 
pocket, cell phone pocket. Material: denim 98% cotton, 2% elastan 400g/m².

velikost/size 44-60 barva/color

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

zdvojená kolena

reinforced knees
zdvojená kolena

reinforced knees

kapsa na metr a tužku
folding rule pocket and pencil
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MISSISSIPPI 1439-SEVV

Dětské letní kalhoty do pasu, letní, nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál: 95% 
nylon, 5% elastan.

Children´s summer trousers, summer, leg can be rolled into 3/4. Material: 95% 
nylon, 5% elastane

velikost/size 100-160cm barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

DRAGONFLY 1448-VV

Dětské softshell kalhoty podšité fleecem, odepínací kšandy, možnost utáhnutí 
v pase, zip dole na nohavic vnitřní protisněžný pás, reflexní výpustky, TPU 
membrána, odolnost proti průniku vody 10 000mm  mimo oblast švů, 
paropropustnost 3 000g/m2/24 hod., Materiál:  96% polyester, 4% elastan, 
podšívka 100% polyester

Children´s  softshell trousers with fleece inside, detachable braces, the possibility 
to tightening at the waist, zip down at the leg, inner snow belt, reflective stripes, 
TPU membrane, water resistant material up to 10 000mm except seams, 
breathable 3 000g/m2/24h., Material:  96% polyester, 4% elastane, lining 100% 
polyester

velikost/size 100-160cm barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30

1

vnitřní protisněhový pás
inner snow belt

KALHOTY
TROUSERS

FUNKČNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

ACTIVE 1295-01KRVV

Nátělník s krátkým rukávem, s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. Materiál: 65% bavlna, 35% polyester 175gsm.

Undershirt with short sleeve, Wicking Finish. Material: 65% cotton, 35% 
polyester 175gsm.

velikost/size S-XXXL barva/color

ACTIVE 1295-01DRVV

Nátělník s dlouhým rukávem, s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné 
schnutí. Materiál: 65% bavlna, 35% polyester 175gsm.

Undershirt with long sleeve,  Wicking Finish. Material: 65% cotton, 35% 
polyester 175gsm.

velikost/size S-XXXL barva/color

ACTIVE 1295-01SDVV

Spodky dlouhé, s Wicking Finish úpravou pro rychlé a rovnoměrné schnutí. 
Materiál: 65% bavlna, 35% polyester 175gsm.

Pants with long legs, Wicking Finish. Material: 65% cotton, 35% polyester 
175gsm.

velikost/size S-XXXL barva/color
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

REWARD 1296-DVV

Dámský nátělník s dlouhým rukávem. Materiál: 92% polyester, 8% elastan, 
vnitřní strana jemně počesaná 230gsm

Ladies´ underpants with long sleeve. Material: 92% polyester, 8% elastane, one 
side brushed 230gsm.

velikost/size S-XXL barva/color

REWARD 1296-PVV

Pánský nátělník s dlouhým rukávem. Materiál: 92% polyester, 8% elastan, vnitřní 
strana jemně počesaná 230gsm

Men´s underpants with long sleeve. Material: 92% polyester, 8% elastane, one 
side brushed 230gsm.

velikost/size M-XXXL barva/color

REWARD 1297-DVV

Dámské spodky. Materiál: 92% polyester, 8% elastan, vnitřní strana jemně 
počesaná 230gsm

Ladies´ underpants with long leg. Material: 92% polyester, 8% elastane, one side 
brushed 230gsm.

velikost/size S-XXL barva/color

 92% polyester, 8% elastane, one 

REWARD 1297-DVV

Dámské spodky. 
počesaná 230gsm

Ladies´ underpants with long leg. 
brushed 230gsm.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50 1

REWARD 1297-PVV

Pánské spodky. Materiál: 92% polyester, 8% elastan, vnitřní strana jemně 
počesaná 230gsm

Men´s underpants with long leg. Material: 92% polyester, 8% elastane, one side 
brushed 230gsm.

velikost/size M-XXXL barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50 1

FUNKČNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR

FUNKČNÍ A SPODNÍ PRÁDLO
FUNCTIONAL UNDERWEAR AND UNDERWARE

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

REWARD 1296-JVV

Dětský nátělník s dlouhým rukávem. Materiál: 92% 
polyester, 8% elastan, vnitřní strana jemně počesaná 
230gsm.

Children´s underpants with long sleeve. Material: 92% 
polyester, 8% elastane, one side brushed 230gsm

velikost/size 120-160cm barva/color

REWARD 1297-JVV

Dětské spodky. Materiál: 92% polyester, 8% elastan, 
vnitřní strana jemně počesaná 230gsm.

Children´s underpants with long leg. Material: 92% 
polyester, 8% elastan, one side brushed 230gsm.

velikost/size 120-160cm barva/color

DIRK 1310-VV

Pánské spodky. Materiál: úplet 100% bavlna 170g/m².

Men´s underpants. Material: knit 100% cotton 170g/m².

velikost/size M-XXXL barva/color

FUNCTIONAL UNDERWEAR AND UNDERWARE

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

50 DIRK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

BOXER 1032-VV

Pánské trenýrky. Materiál: 100% bavlna single 
jersey, 140g/m²

Men´s knickers. Material: 100% cotton single 
jersey, 140g/m²

velikost/size M-XXXL barva/color

ROCKY 1298-CNVV

Pánské trenýrky. Materiál: 96% bavlna,
4% elastan 170g/m².

Men´s knickers. Material: 96% cotton,
4% elastane 170g/m².

velikost/size S-XXXL barva/color
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V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

Dr. Hunter FROST 2751-01ZNVV

Zimní ponožky, termoizolační vlastnosti, komfortní nošení (MERINO), pro 
velmi chladné počasí (-5°C až -25°C). Materiál: CLIMAYEARN: 49% vlna, 45% 
polypropylen, 4% poly amid, 2% elastan.

Winter socks, thermo isolation quality, comfort wearing (MERINO), for a very cold 
weather (-5°C to -25°C). Material: CLIMAYARN: 49% wool , 45% polypropylene, 
4% polyamide, 2% elastane.

velikost/size 39-46 barva/color

FOREST 2751-05ZNVV

Zimní ponožky, termoizolační vlastnosti, komfortní nošení, antibakteriální 
vlastnosti vlákna se stříbrem Ag+. Materiál: 37% polypropylen, 25% bavlna, 21% 
vlna (MERINO), 14% polyamid, 3% elastan

Winter socks, trek, thermo isolation quality, comfort wearing, antibacterial 
properties of fibers with silver. Material: 37% polypropylene, 25% cotton, 21% 
wool (MERINO), 14% polyamide, 3% elastane

velikost/size 39-46 barva/color

T/SKI 2750-04MOVV

Zimní podkolenky, termoizolační vlastnosti, komfortní nošení, schopnost odvodu 
vlhkosti z povrchu nohy. Materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5% elastan.

Winter knee-socks, thermo isolation quality, comfort wearing, ability of dewater 
from leg. Material: 65% cotton, 30% polypropylene, 5% elastane.

velikost/size 37-46 barva/color

BALENÍ
PACK

1 FOREST

Zimní ponožky, termoizolační vlastnosti, komfortní nošení, antibakteriální 
vlastnosti vlákna se stříbrem Ag+. 
vlna (MERINO), 14% polyamid, 3% elastan

Winter socks, trek, thermo isolation quality, comfort wearing, antibacterial 
properties of fibers with silver. 
wool (MERINO), 14% polyamide, 3% elastane

velikost/size

1

PONOŽKY
SOCKS

PONOŽKY
SOCKS
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THERMOMAX 2738-VV

Zimní ponožky, komfortní nošení, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu 
nohy,termoizolační vlastnosti. Materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5% 
elastan.

Winter socks, comfort wearing, ability of dewater from leg, thermo isolation 
quality. Material: 65% cotton, 30% polypropylene, 5% elastane.

velikost/size 35-47 barva/color

THERMOMAX 2723-VV

Zimní ponožky, komfortní nošení, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, 
termoizolační vlastnosti. 80% bavlna, 16% polypropylen, 4% elastan.

Winter socks, comfort wearing, ability of dewater from leg, thermo isolation 
quality. Material: 80% cotton, 16% polypropylene, 4% elastane.

velikost/size 35-47 barva/color

THERMOMAX 2703-VV

Zimní ponožky, pracovní. 72% bavlna, 18% polypropylen, 6% polyester, 4% 
elastan.

Winter socks, working. Material: 72% cotton, 18% polypropylene, 6% polyester,
4% elastane.

velikost/size 38-47 barva/color

COMFORT 2724-VV

Zvýšené ponožky, zesílení pata i špice, hygienické vlastnosti zabraňující zápachu 
nohou, polypropylenové vlákna s antibakteriální úpravou Prolen Siltex obsahují 
ionty stříbra Ag+, Materiál: 75% bavlna, 22% polypropylen, 3% elastan.

Heightened socks, hygienic qualities inhibit smell of soles, polypropylene 
fibre with antibacterial adjustment Prolen Siltex contain silver ion, Material: 
75%cotton, 22% polypropylene, 3% elastane.

velikost/size 38-47 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1
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SPORT 2750-11BIVV

Sportovní ponožky. Materiál: 84% bavlna, 8% polyamid, 5% polypropylen, 3% 
elastan.

Sporting socks. Material: 84% cotton, 8% polyamid, 5% polypropylene, 3% 
elastane.

velikost/size 38-48 barva/color

PASTIME 2750-05BIVV

Letní ponožky, nízké s odvětraným nártem. Materiál: 70 % bavlna, 19% 
polypropylen, 8% polyester, 3% elastan.

Summer socks, low. Material: 70% cotton, 19% polypropylen, 8% polyester,
3% elastane.

velikost/size 37-46 barva/color

PASTIME 2750-05CNVV

velikost/size 37-46 barva/color

BRIGADE 2721-VV

Ponožky, hladké. Materiál: 100% bavlna.

Socks, smooth. Material: 100% cotton.

velikost/size 38-48 barva/color

BRIGADE 2712-VV

Ponožky, pracovní. Materiál: 70% bavlna, 30% polyamid.

Socks, working. Material: 70% cotton, 30% polyamide.

velikost/size 38-47 barva/color

BRIGADE 2701-VV

velikost/size 38-47 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

11

PONOŽKY
SOCKS

DOPLŇKY
ACCESSORIES

JACK 1216-BB

Kšiltovka šestipanelová, černý všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, 
obšívané větrací otvory, různé barvy. Materiál: 100% česaná bavlna.

Sandwich brushed baseball cap, 6 panels,  metal clip, various colours. Material: 
100% brushed cotton.

velikost/size UNI barva/color

PHIL 1218-BB

Kšiltovka šestipanelová,  obšívané větrací otvory, plastové zapínání, různé barvy. 
Materiál: 100% bavlna.

 Baseball cap, 6 panels, plastic closure, various colors. Material: 100% cotton.

velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100

1

CV

CV

CV

CV

ZN

ZN

BI

BI

SM

SM

SM

SM

OR

OR

OL

OL

CN

CN

CN

CN

TM

TM

TM

TM
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ILJA 1223-00

Zimní šál, pletený. Materiál: 100% akryl

Winter scarf, plaited. Material: 100% acrylic.

velikost/size UNI barva/color various colours

OLEG 1398-00

Zimní čepice. Materiál: fleece 100% polyester.

Winter cap. Material: fleece 100% polyester.

velikost/size 57-62 barva/color

KEVIN 1227-VV, 1226-VV

Zimní čepice s kšiltem, nastavitelná velikost. Materiál: fleece 100%.

Winter cap, with peak, adjustable size. Material: fleece 100%.

velikost/size 57-62 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

DOPLŇKY
ACCESSORIES

DOPLŇKY
ACCESSORIES
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IVAN 1229-CS

Zimní čepice, pletená. Materiál: 100% akryl.

Winter cap, plaited. Material: 100% acrylic.

velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1za
te

p
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n
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p
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ed

VIKTOR 1228-00

Zimní čepice, pletená. Materiál: 100% akryl.

Winter cap, knitted. Material: 100% acrylic.

velikost/size UNI barva/color

IVAN 1229-CN

Zimní čepice, pletená. Materiál: 100% akryl.

Winter cap, plaited. Material: 100% acrylic

velikost/size UNI barva/color

IVAN 1229-SC

Zimní čepice, pletená. Materiál: 100% akryl.

Winter cap, plaited. Material: 100% acrylic

velikost/size UNI barva/color

KULICH 1327-00

Dvojitá čepice, pletená. Materiál: 100% akryl.

Doubled cap, knitted. Material: 100% acrylic.

velikost/size UNI barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1
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O
D

ĚV
Y

KOMINÍČEK TED 1316-00

Úplet. Materiál: 70% bavlna, 30% polyester.

Cotton jersey. Material: 70% cotton, 30% polyester.

velikost/size UNI barva/color

DAN 1326-00

Pletená kukla. Materiál: 100% polyester.

Knitted hood. Material: 100% polyester.

velikost/size UNI barva/color

ALEX 1225-VV

Voděodolná čepice, zateplená. Materiál: vodě a špíně odolný taft 100% polyester, 
výplň 100% polyester, podšívka umělá kožešina 100% polyester. 

Waterproof cap, insulated. Material: shell waterproof and stainproof taft
100% padding 100% polyester, lining synthetic furning 100% polyester.

velikost/size
54-56, 57-59, 
60-62

barva/color

FJODOR 1328-VV

Zimní čepice. Materiál: svrchní fleece 100% polyester, podšívka umělá kožešina 
100% polyester.

Winter cap. Material: shell fleece 100% polyester, lining synthetic furring 100% 
polyester.

velikost/size
54-56, 57-59, 
60-62

barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

60

1

DOPLŇKY
ACCESSORIES

DOPLŇKY
ACCESSORIES
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LEDVINOVÝ PÁS
KIDNEY BAND

1313-00

Materiál: svrchní kepr 100% bavlna 240g/m², podšívka umělá kožešina 100% 
polyester 240g/m²

Material: shell kepr 100% cotton 240g/m², lining synthetic furring 100% 
polyester 240g/m²

velikost/size UNI

ŠLE / BRACES 2608-00

Pánské šle, šířka 5 cm. Materiál: elastický polyester.

Male braces, width 5 cm. Material: elastic polyester

velikost/size UNI barva/color various colours

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20

1

ilustrační foto
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OBUV
FOOTWEAR

protiskluzová podešev
antislip sole

olejivzdorná podešev
oil resistant sole

svrchní materiál kůže
leather upper

antistatická podešev
antistatic sole

absorbční nárazová 
zóna

shock absorber

ocelová planžeta
steel insole

ocelová špice
steel toe cap

odolnost proti vodě
water resistance

odolnost proti chladu
protection against cold

podešev odolná vůči
kontaktnímu teplu

(do 300°C)
heat resistant sole

(up to 300°C)

odolnost proti pořezu
blade cut resistance

prodyšnost
air permeability

kompozitová špice
composite toe cap

kevlarová planžeta
kevlar insole

odolnost proti
kyselinám

protection against acid
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OBUV/FOOTWEAR

GRANITE 0820-VV

Kotníková, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: kožený 
svršek, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-guma olejivzdorná, protiskluzová 
podešev tepluodolná do 300°C.

Ankle, leather, with composite toe cap and kevlar midsole. Material: leather 
upper, quality breathable mesh lining, PU-rubber oil resistant, antislip HRO 
outsole.

velikost/size 36-48 norma/norm
EN ISO 20345:2005/A1:2008
S3 FO HRO SRA

CLAY 0822-VV

Kotníková, celokožená  bez ocelové špice. Materiál: kvalitní hovězinová, 
voděodolná kůže s TPU ochranou opatku, podšívka kvalitní prodyšná textilie,
PU-guma olejivzdorná, HRO, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle, leather,  without steel toe cap. Material: quality cow crazy horse 
hydrophobic leather upper with TPU counter , quality breathable mesh lining, PU-
rubber oil resistant, HRO, antistatic, antislip outsole.

velikost/size 36-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

ORE 0821-VV

Polobotka, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: kožený 
svršek, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-guma olejivzdorná, protiskluzová 
podešev tepluodolná do 300°C.

Low, leather, with composite toe cap and kevlar midsole. Material: leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-rubber oil resistant, antislip HRO outsole

velikost/size 36-48 norma/norm
EN ISO 20345:2005/A1:2008
S3 FO HRO SRA

OBUV ROCK
ROCK FOOTWEAR

OBUV ROCK
ROCK FOOTWEAR

kompozitová špice
composite toe cap

kompozitová špice
composite toe cap

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

Ankle, leather, with composite toe cap and kevlar midsole. 
upper, quality breathable mesh lining, PU-rubber oil resistant, antislip HRO 
outsole.

velikost/size

10

hydrophobic leather upper with TPU counter , quality breathable mesh lining, PU-

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HROEN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

10

i i

i
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OBUV/FOOTWEAR

ONYX 0777-VV

Poloholeňová, celokožená  bez ocelové špice. Materiál: kvalitní hovězinová 
lícová, voděodolná kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie Cambrella,PU-guma 
olejivzdorná, HRO, antistatická, protiskluzová podešev.

Semi-shank, leather,  without steel toe cap. Material: quality cow full grain 
hydrophobic leather upper, quality breathable  Cambrella lining, PU-rubber oil 
resistant, HRO , antistatic, antislip outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

AVERS 0702-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka 
Cambrelle,pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather without steel toe cap. quality tan nubuck leather upper, Cambrelle 
lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR

OBUV ROCK
ROCK FOOTWEAR

AVERS 0702-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka 
Cambrelle,pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather without steel toe cap. quality tan nubuck leather upper, Cambrelle 
lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size

10

BELMONT 0712-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní nubukové 
kůže, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Low, leather without steel toe cap. Material: quality tan nubuck leather upper, 
Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

FOSTER 0713-VV

Poloholeňová, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní hovězinové usně 
Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Semi-shank, leather without steel toe cap. quality beef Crazy horse leather upper, 
Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

i

i

i

i

OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR
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OBUV/FOOTWEAR

GRAND 0701-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní hovězinové usně Crazy 
horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather without steel toe cap. quality beef Crazy horse leather upper, 
Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

GRAND WINTER 0705-VV

Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní hovězinové 
usně Crazy horse, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, winter, leather without steel toe cap. quality beef Crazy horse leather 
upper, Cambrelle lining with synthetic boa, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

MADISON 0711-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní hovězinové usně Crazy 
horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Low, leather footwear without steel toe cap. quality beef Crazy horse leather 
upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

CLARKE 0700-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka 
Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather without steel toe cap. quality full grain leather upper, Cambrelle 
lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

Ankle, leather without steel toe cap. quality full grain leather upper, Cambrelle 

LOVEL 0710-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka 
Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Low, leather without steel toe cap. quality cowhide nubuck leather upper, 
breathable textile lining (100% polyester), rubber, oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR

OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR
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detail kožíšku
boa detail

detail kožíšku
boa detail

i

i

i

i
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OBUV/FOOTWEAR

OBUV DOG
DOG FOOTWEAR

DAMEN 0716-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní hovězinové 
nubukové kůže, podšívka z prodyšné textilie (100% polyester), pryžová, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather  without steel toe cap. Material: quality cowhide nubuck leather 
upper, breathable textile lining (100% polyester), rubber, oil resistant, antislip 
outsole. 

velikost/size 39-47 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV DOG
DOG FOOTWEAR

OBUV ROAD
ROAD FOOTWEAR

BOXER 01 0600-CMVV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. Materál: svršek z hovězí štípenky s PVC 
reflexním páskem, prodyšná textilní podšívka,PU-TPU, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná podešev.        

Ankle, leather  without steel toe cap. Material: cow split leather upper with PVC 
reflective strap, breathable textile lining, PU-TPU, antislippery, antistatic, oil 
resistant outsole.  

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347:2011 O1 FO SRC

BOXER S1 0601-CMVV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: svršek z hovězí štípenky s PVC 
reflexním páskem, prodyšná textilní podšívka,PU-TPU, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná podešev.

Ankle, leather  with steel toe cap. Material: cow split leather upper with PVC 
reflective strap, breathable textile lining, PU-TPU, antislippery, antistatic,  oil 
resistant outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

SETTER 0603-CMVV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: svršek z hovězí štípenky s PVC 
reflexním páskem, prodyšná textilní podšívka,PU-TPU, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná podešev. 

Low cut, leather  with steel toe cap. Material: cow split leather upper with PVC 
reflective strap, breathable textile lining, PU-TPU, antislippery, antistatic, oil 
resistant outsole.       

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC 

TERIER 0602-CMVV

Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí. Materiál: svršek z hovězí 
štípenky s PVC reflexním páskem, prodyšná, textilní podšívka, PU-TPU, 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

Sandal, leather, perforated with steel toe cap. Material: cow split leather 
upper with PVC reflective strap, breathable textile lining, PU-TPU, antislippery, 
antistatic,  oil resistant outsole. 

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC 

ocelová špice
steel toe cap

ocelová špice
steel toe cap

ocelová špice
steel toe cap

i

i

i

i

i
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OBUV/FOOTWEAR

DOBRMAN 0605-VV

Polobotka, kombinovaná, perforovaná bez ocelové špice. svršek z kvalitní 
semišové kůže s PVC reflexním páskem, podšívka Cambrelle, PU-TPU, antistatická, 
olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev.

Low, leather, perforated without steel toe cap.  quality suede leather upper with 
PVC reflective strap, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, acid 
resistant outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347, 01

BERYL 0691-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. kožený svršek, podšívka Cambrelle,PU-
PU olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Low, leather without steel toe cap. leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil 
resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA

DOBRMAN S1 0609-VV

Polobotka, kombinovaná, perfororovaná s ocelovou špicí. svršek z kvalitní 
semišové kůže s PVC reflexním páskem, podšívka Cambrelle,PU-TPU, antistatická, 
olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev.

Low, combined, perforated with steel toe cap. quality suede leather upper with 
PVC reflective strap, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, acid 
resistant outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345, S1

APATIT 0698-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-
PU olejivzdorná, protiskluzová podešev

Ankle, leather, without steel toe cap. leather upper, Cambrelle lining, PU-PU oil 
resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

OBUV STONE
STONE FOOTWEAR

OBUV DOG
DOG FOOTWEAR

PVC reflective strap, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, acid 
resistant outsole.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

10

Low, combined, perforated with steel toe cap. quality suede leather upper with 
PVC reflective strap, Cambrelle lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, acid 
resistant outsole.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

10

EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA

ocelová špice
steel toe cap

i

i

i

i
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OBUV/FOOTWEAR

PYRIT S2 0692-S2VV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: kožený voděodolný svršek, 
podšívka Cambrelle,PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. 

Low, leather  with steel toe cap. Material: hydrophobic leather upper, Cambrelle 
lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.

velikost/size 37-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

PYRIT 0692-VV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. kožený svršek, podšívka 
Cambrelle,PU-PU olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Low, leather with steel toe cap and insole. leather upper, Cambrelle lining, PU-PU 
oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3  SRC

TOPAZ S3 0696-HIVV

Poloholeňová, zimní, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: kožený 
svršek, podšívka Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Shank, winter, leather with steel toe and steel insole. Material: leather upper, 
Cambrelle lining with synthetic boa, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip 
outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm
EN ISO 20345:2005/A1:2008,
S3 FO SRB

MARBLE S2 0697-S2VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: kožený voděodolný svršek, 
podšívka Cambrelle,PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle, leather,  with steel toe cap. Material: hydrophobic leather upper , 
Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.

velikost/size 37-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 S2 FO SRC

MARBLE 0697-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: kožený svršek, 
podšívka Cambrelle,PU-PU olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle, leather, with steel toe cap and insole. Material: leather upper, Cambrelle 
lining, PU-PU oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3  SRC APATIT WINTER S2 0690-VV

Kotníková, zimní, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: kožený svršek, podšívka 
Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Ankle, winter, leather with steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle lining 
with synthetic boa, PU-PU oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm
EN ISO 20347:2005/A1:2008,
S2 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV STONE
STONE FOOTWEAR

OBUV STONE
STONE FOOTWEAR

APATIT WINTER 0696-VV

Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál: kožený svršek, podšívka 
Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná, protiskluzová 
podešev.

Ankle, winter, leather without steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle 
lining with synthetic boa, PU-PU oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm
EN ISO 20347:2005/A1:2008,
02 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
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ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap
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ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap
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OBUV/FOOTWEAR

NEFRIT S1 0693-S1VV

Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí. Materiál: kožený svršek, PU-PU 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, leather , perforated with  steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle 
lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.  

velikost/size 37-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

NEFRIT 0693-VV

Sandál, celokožený, perforovaný bez ocelové špice. Materiál: kožený svršek, PU-
PU olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Sandal, leather, perforated without steel toe cap. Material: leather upper, 
Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm
EN ISO 20347:2005/A1:2008, O1 
FO SRA 

IRON S1 A0810-VV

Sandál celokožený s ocelovou špicí. Materiál: svršek z voskovité kůže, PU-PU, 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal leather footwear with steel toe cap. Material: waxy leather upper, PU-PU, 
oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size 36-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

MANGAN 02 A0802-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z hovězí lícové usně 
s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní podšívka HONG-KONG 3D, PU-PU,  
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle, leather without steel toe cap. Material:  cow grain airsell leather with 
reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining , PU-PU, 
oil resistant, antistatic, antislippery outsole.  

velikost/size 38-47 norma/norm EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

COPPER 01 A0811-VV

Sandál celokožený bez ocelové špice, perforovaný. Materiál: svršek z  voskovité 
kůže, prodyšná textilní podšívka HONGKONG 3D,  PU-PU, olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.       

Sandal leather footwear without steel toe cap. Material: waxy leather upper, 
breathable textile  HONKGONG 3D lining, PU-PU, oil resistant, antistatic, 
antislippery outsole    

velikost/size 36-48 norma/norm EN ISO 20347:2011 O1 FO SRC   

MANGAN S3 A0801-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z hovězí 
lícové usně s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní  podšívka HONG-KONG 
3D, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle, leather with steel toe cap and insole. Material: cow grain airsell  leather 
with reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining ,
PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole. 

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC 

CHROME S3 A0813-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z hovězí 
lícové usně , textilní prodyšná  podšívka, PU-PU,  olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Ankle, leather with steel toe cap and insole. Material: bovine grain leather , 
textile breathable lining , PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size 39-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV STONE
STONE FOOTWEAR

 svršek z hovězí 
lícové usně , textilní prodyšná  podšívka, PU-PU,  olejivzdorná, antistatická, 

 bovine grain leather , 
textile breathable lining , PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC

OBUV SAFETY STEEL
SAFETY STEEL FOOTWEAR

NEFRIT S1 0693-S1VV

Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí. 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, leather , perforated with  steel toe cap. 
lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.  

velikost/size

Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, antislip outsole.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

Sandál, celokožený, perforovaný bez ocelové špice. 

i

i

i

i

i

i

i

IRON S1 A0810-VV

Sandál celokožený s ocelovou špicí. 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal leather footwear with steel toe cap. 
oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size

velikost/size

i

ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap

OBUV SAFETY STEEL
SAFETY STEEL FOOTWEAR



151 152/
/151 152

OBUV/FOOTWEAR

VANAD S3 A0805-VV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z hovězí 
lícové usně s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní  podšívka HONG-KONG 
3D, PU-PU,  olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low, leather with steel toe cap and insole. Material: cow grain airsell leather with 
reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining, PU-PU, oil 
resistant, antistatic, antislippery outsole. 

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC

VANAD 02 A0806-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z hovězí lícové usně 
s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní  podšívka HONG-KONG 3D, PU-PU,  
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low, leather without steel toe cap and insole. Material: cow grain airsell leather 
with reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining,
PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole. 

velikost/size 38-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 O2 FO SRC

JOGGER S1 A0830-CNVV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: svršek z kvalitní hovězí 
broušené usně, prodyšná textilní podšívka, PU-RPU,  olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Low, leather with steel toe cap. Material: quality cow suede leather, breathable 
textile lining, PU-RPU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size 38-47 norma/norm EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC

NORFOLK 02 0933-VV

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. svršek z velmi kvalitní lícové kůže, 
podšívka ze síťované textilie s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-PU 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

Low, leather, without steel toe cap.  quality grain leather upper, mesh lining 
with excellent breathable properties, PU-PU antisllippery, antistatic, oilresistant 
outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20347:2004 02 SRA

NICKEL S3 A0807-VV

Kotníková, zimní, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek
z hovězí lícové usně, textilní prodyšná podšívka zateplená umělým kožíškem,
PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle, winter, leather with steel toe cap and insole. Material: bovine split leather, 
textile breathable lining with artificial fur lining, PU-PU, oil resistant, antistatic, 
antislippery outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20345:2011 S3 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV SAFETY STEEL
SAFETY STEEL FOOTWEAR

OBUV SAFETY STEEL
SAFETY STEEL FOOTWEAR

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. 
s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní  podšívka HONG-KONG 3D, PU-PU,  
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low, leather without steel toe cap and insole. 
with reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining,
PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole. 

velikost/size

10

lícové usně s reflexním PVC páskem, prodyšná textilní  podšívka HONG-KONG 
3D, PU-PU,  olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low, leather with steel toe cap and insole. 
reflective PVC strap upper, breathable textile  HONG-KONG 3D lining, PU-PU, oil 
resistant, antistatic, antislippery outsole. 

velikost/size

10

protiskluzová podešev.

Low, leather with steel toe cap. 
textile lining, PU-RPU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size

10

 bovine split leather, 

ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap

ocelová špice • steel toe cap

i

i

i

i

i

OBUV BATA INDUSTRIALS
BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR



153 154/
/153 154

OBUV/FOOTWEAR

STOCKHOLM S2 0934-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí. svršek z velmi kvalitní lícové kůže, 
podšívka ze síťované textilie s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-PU 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

Ankle, leather, with steel toe cap. quality grain leather upper, mesh lining with 
excellent breathable properties, PU-PU antisllippery, antistatic, oilresistant 
outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20345:2004 S2 SRA

STOCKHOLM O2 0935-VV

Kotníková, celokožená bez ocelové špice. svršek z velmi kvalitní lícové kůže, 
podšívka ze síťované textilie s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-PU 
protiskluzová, antistatická podešev.

Ankle, leather, without steel toe cap. quality grain leather upper, mesh lining with 
excellent breathable properties, PU-PU antisllippery, antistatic outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20347:2004 02 SRA

SANDORO 0931-VV

Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špicí. svršek z velmi kvalitní semišové 
kůže, podšívka ze síťované textilie s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-PU 
protiskluzová podešev.

Sandal, leather, perforated with steel toe cap. quality suede leather upper, mesh 
lining with excellent breathable properties, PU-PU antisllippery outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20345:2004/A1:2007 S1 SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV BATA INDUSTRIALS
BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR

OBUV BATA INDUSTRIALS
BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR

EN ISO 20345:2004/A1:2007 S1 SRC

ocelová špice
steel toe cap

ocelová špice
steel toe cap

NORFOLK S2 0932-VV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. svršek z velmi kvalitní lícové kůže, 
podšívka ze síťované textilie s vynikajícími prodyšnými vlastnostmi, PU-PU 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

Low, leather, with steel toe cap. quality grain leather upper, mesh lining with 
excellent breathable properties, PU-PU antisllippery, antistatic, oilresistant 
outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20345:2004 S2 SRA

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

ocelová špice
steel toe cap

i

i

i

i



155 156/
/155 156

OBUV/FOOTWEAR

MALENKA 0902-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. svršek z velmi kvalitní lícové 
kůže, podšívka Bata Cool Comfort s vynikajícími vlastnostmi, PU-PU/guma, 
antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, HRO podešev.

Ankle leather with steel toe cap a insole. quality grain leather upper, Bata Cool 
Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil resistant, 
antisllippery HRO outsole.

velikost/size 39-47 norma/norm EN ISO 20345, S3

JANO 0901-VV

Kotníková, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. svršek z velmi kvalitní kůže 
Crazy Horse, podšívka Bata Cool Comfort s vynikajicími vlastnostmi, PU-PU/
guma, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, HRO podešev.

Ankle, leather with steel toe cap and insole. quality Crazy Horse leather upper, 
Bata Cool Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil 
resistant, antisllippery, HRO outsole.

velikost/size 39-47 norma/norm EN ISO 20345, S3

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV BATA INDUSTRIALS
BATA INDUSTRIAL FOOTWEAR

OBUV BATA INDUSTRIALS
BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR

Ankle leather with steel toe cap a insole. quality grain leather upper, Bata Cool 
Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil resistant, 
antisllippery HRO outsole.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

10

Ankle, leather with steel toe cap and insole. quality Crazy Horse leather upper, 
Bata Cool Comfort lining with excellent properties, PU-PU/rubber, antistatic, oil 
resistant, antisllippery, HRO outsole.

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

10

ocelová špice
steel toe cap

ocelová špice
steel toe cap

i

i



157 158/
/157 158

OBUV/FOOTWEAR

PRESTIGE černá 0502-VV

Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní. Svršek z kvalitní přírodní usně, 
podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev.

Low, leather, working and sporty. Natural quality leather upper, textile material 
lining, rubber, antislip outsole.

velikost/size 35-48 49 norma/norm EN ISO 20347/A1:2008 SRA

DRAGO 0106-VV

Slévárenské pérko s krytou pružinkou, celokožené. Svršek z přírodní usně, krytá 
pružinka z pružné gumy, gumová podešev.

Welding footwear, leather. Natural leather upper with covered flexible rubber, 
rubber outsole.

velikost/size
41-46, bez 
velikosti 44

39,47,48 norma/norm EN ISO 20347

PRESTIGE bílá 0500-VV

Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní. Svršek z kvalitní přírodní usně, 
podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev.

Low, leather, working and sporty. Natural quality leather upper, textile material 
lining, rubber, antislip outsole.

velikost/size 35-48 49 norma/norm EN ISO 20347/A1:2008 SRA

KALE 0126-VV

Slévárenské pérko s krytou pružinkou, celokožené. Svršek z kvalitní, hrubé 
štípenkové kůže, krytá pružinka z pružné gumy, gumová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300°C.

Welding footwear, leather. Quality thick split leather upper with covered flexible 
rubber, rubber HRO outsole up to 300°C.

velikost/size 39-48 norma/norm EN ISO 20347

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

OSTATNÍ
OTHERS

OBUV PRESTIGE
PRESTIGE FOOTWEAR

V KARTONU
IN BOX

10 i

i

i

i



159 160/
/159 160

OBUV/FOOTWEAR

WIBRAM 0131-VV

Kotníková, celokožená. Svršek z přírodní usně s barexovým límcem, podšívka z 
textilního materiálu, gumová podešev.

 Ankle, leather. Natural leather upper with padded barex collar, textile material 
lining, rubber outsole.

velikost/size
37-49, bez 
velikosti 40, 44

norma/norm EN ISO 20347

BESTARD IMPULSE GREY BE0373-VV

Obuv, polobotka IMPULSE GREY, trekkingová, kombinovaná. Materiál: 
voděodolný svršek ze štípenkové kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou Air-
Mesh a membránou GORE-TEX® Extended Comfort, vkládací stélka Bestflex 2, 
podešev Vibra® TN333 + EVA + TPU.

Low IMPULSE GREY footwear, trekking, combined. Material: quality water 
resistant split leather upper combined with Air-Mesh and GORE-TEX® Extended 
Comfort membrane, Bestflex 2 midsole, Vibra® TN333 + EVA + TPU outsole.

velikost/size 7,5-11

BESTARD IMPULSE RED BE0374-VV

Obuv, polobotka IMPULSE RED, trekkingová, kombinovaná. Materiál: voděodolný 
svršek ze štípenkové kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou Air-Mesh a 
membránou GORE-TEX® Extended Comfort, vkládací stélka Bestflex 2, podešev 
Vibra® TN333 + EVA + TPU.

Low IMPULSE RED footwear, trekking, combined. Material: quality water resistant 
split leather upper combined with Air-Mesh and GORE-TEX® Extended Comfort 
membrane, Bestflex 2 midsole, Vibra® TN333 + EVA + TPU outsole.

velikost/size 5-7

BESTARD SPIDERWEB BE0322-VV

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Voděodolný svršek z velmi kvalitní 
štípenkové a nubukové kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou Air-mesh a 
membránou GORE-TEX® Extended Comfort, vkládací stélka Bestflex 2, pryžová 
Vibram®Cheshirecat podešev.

Low, kombined, trekking. Quality water resistant split and nubuck leather upper 
combined with Air-mesh lining and GORE-TEX®Extended comfort membrane, 
Bestflex 2 midsole, rubber Vibram®Cheshirecat outsole.

velikost/size 51/2-11

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

OBUV BESTARD
BESTARD FOOTWEAR

OSTATNÍ
OTHERS

Kotníková, celokožená. Svršek z přírodní usně s barexovým límcem, podšívka z 
textilního materiálu, gumová podešev.

 Ankle, leather. Natural leather upper with padded barex collar, textile material 
lining, rubber outsole.

velikost/size

5 1

Vibram®Cheshirecat podešev.

Low, kombined, trekking. Quality water resistant split and nubuck leather upper 
combined with Air-mesh lining and GORE-TEX®Extended comfort membrane, 
Bestflex 2 midsole, rubber Vibram®Cheshirecat outsole.

velikost/size

10

split leather upper combined with Air-Mesh and GORE-TEX® Extended Comfort 
membrane, Bestflex 2 midsole, Vibra® TN333 + EVA + TPU outsole.

resistant split leather upper combined with Air-Mesh and GORE-TEX® Extended 
Comfort membrane, Bestflex 2 midsole, Vibra® TN333 + EVA + TPU outsole.

Materiál: voděodolný 

textilního materiálu, gumová podešev.

 Ankle, leather. Natural leather upper with padded barex collar, textile material 
lining, rubber outsole.

OBUV BESTARD
BESTARD FOOTWEAR

i

i

i

i



161 162/
/161 162

OBUV/FOOTWEAR

BESTARD ONTARIO BLACK BE4116-VV

Obuv kotníková ONTARIO, trekkingová, kombinovaná. Materiál: voděodolný 
svršek z nubukové kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou Cordura® a 
membránou GORE-TEX® Performance Comfort, vkládací stélka Bestflex 2, 
pryžová Vibram® Grivola podešev.

Ankle ONTARIO footwear, trekking, combined. Material: quality water 
resistang nubuck leather upper combined with Cordura® lining and GORE-TEX® 
Performance Comfort membrane, Bestflex 2 midsole, rubber Vibram® Grivola 
outsole.

velikost/size 6-11

BESTARD MONCAYO BE7810-VV

Obuv kotníková MONCAYO, trekkingová, kombinovaná. Materiál: svršek z 
voděodolné 2,2 mm kůže PERWANGER ®, prodyšná tkanina Cordura®, membrána 
GORE-TEX® Performance Comfort, podešev VIBRAM® Andermatt.

Ankle MONCAYO footwear, trekking, combined. Material: combined water 
resistant upper from 2,2 mm PERWANGER ® leather and CORDURA® breathable 
lining, GORETEX® Performance Comfort membrane, outsole VIBRAM® 
Andermatt.

velikost/size 5,5-11

OBUV BESTARD
BESTARD FOOTWEAR

resistang nubuck leather upper combined with Cordura® lining and GORE-TEX® 
Performance Comfort membrane, Bestflex 2 midsole, rubber Vibram® Grivola 
outsole.

velikost/size 6-11

resistant upper from 2,2 mm PERWANGER ® leather and CORDURA® breathable 
lining, GORETEX® Performance Comfort membrane, outsole VIBRAM® 
Andermatt.

velikost/size 5,5-11velikost/size

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1 i

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1 i



163 164/
/163 164

OBUV/FOOTWEAR

GOTEX MOUNT COOK 0497-VV

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. svršek z velmi kvalitní 2,2 mm silné 
nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GO-TEX, kombinovaná 
podšívka z ovčí kůže a velmi pohodlné pěnové hmoty LUNAR, PU-guma podešev.

Low, combined, trekking. quality 2,2mm thick nubuck leather upper with 
waterproof membrane GO-TEX, combined lining with sheepskin and very 
comfortable LUNAR foam, PU-rubber outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347

IBIZA 0523-VV

Polobotka kombinovaná, trekkingová. svršek z hovězinové broušené kůže 
kombinovaný s PU doplňky, podšívka z prodyšného textilního materiálu, gumová 
EVA podešev.

Low combined, trekking. split cow nubuck leather with PU accessories, mesh 
lining, EVA rubber outsole.

velikost/size 38-48 norma/norm EN ISO 20347:2004/A1:2007 OB SRA

JAVA RS0509-VV

Polobotka kombinovaná, trekkingová. svršek z hovězinové broušené kůže 
kombinovaný s PU doplňky, podšívka z prodyšného textilního materiálu, gumová 
EVA podešev.

Low, combined, trekking. suede leather upper with permeable mesh, textile 
material lining, rubber + EVA material outsole.

velikost/size 38-46

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV ISLAND
ISLAND FOOTWEAR

OBUV GOTEX
GOTEX FOOTWEAR

EN ISO 20347:2004/A1:2007 OB SRA

GOTEX K2 0495-VV

Kotníková, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z velmi kvalitní 2,2 
mm silné nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GO-TEX, 
kombinovaná podšívka z ovčí kůže a velmi pohodlné pěnové hmoty LUNAR, PU-
guma podešev. 

Ankle, combined, trekking. Material: quality 2,2mm thick nubuck leather upper 
with waterproof membrane GO-TEX, combined lining with sheepskin and very 
comfortable LUNAR foam, PU-rubber outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347

GOTEX MONT BLANC 0496-VV

Kotníková, kombinovaná, trekkingová. svršek z velmi kvalitní 2,2 mm silné 
nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GO-TEX, kombinovaná 
podšívka z ovčí kůže a velmi pohodlné pěnové hmoty LUNAR, PU-guma podešev.

Ankle, combined, trekking. quality 2,2mm thick nubuck leather upper with 
waterproof membrane GO-TEX, combined lining with sheepskin and very 
comfortable LUNAR foam, PU-rubber outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

with waterproof membrane GO-TEX, combined lining with sheepskin and very 
comfortable LUNAR foam, PU-rubber outsole.

Kotníková, kombinovaná, trekkingová. svršek z velmi kvalitní 2,2 mm silné 
nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GO-TEX, kombinovaná 

i

i

i

i

i



165 166/
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OBUV/FOOTWEAR

CXS WT 0417-CNVV

Sandál, perforovaný. Materiál: svršek z prodyšného, síťovaného textilního 
materiálu s PU doplňky, podšívka z textilního materiálu, EVA/guma podešev.

Sandal, perforated. breathable mesh upper with PU accessories, textile material 
lining, EVA/rubber outsole.

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

OBUV CXS
CXS FOOTWEAR

OBUV CXS
CXS FOOTWEAR

velikost/size

10

CXS SPORT 0416-CNVV

Polobotka, softshellová. Materiál: svršek ze softshellového materiálu s PU 
doplňky, podšívka z textilního materiálu, EVA /guma podešev.

Low, softshell. softshell upper with PU accessories, textile material lining, EVA/
rubber outsole.

velikost/size 39-46

CXS SPORT 0415-CVVV

Polobotka, softshellová. svršek ze softshellového materiálu s PU doplňky, podšívka 
z textilního materiálu, EVA /guma podešev.

Low, softshell. softshell upper with PU accessories, textile material lining, EVA/
rubber outsole.

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

Low, softshell. softshell upper with PU accessories, textile material lining, EVA/

ocelová špice
steel toe cap

CXS WT 0417-CVVV

Sandál, perforovaný. Materiál:svršek z prodyšného, síťovaného textilního  
materiálu s PU doplňky, podšívka z textilního materiálu, EVA /guma podešev.

 Sandal, perforated. Material: breathable mesh upper with PU accessories, textile 
material lining, EVA/rubber outsole.

velikost/size 36-46 barva/color červená/red

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

 Sandal, perforated. 
material lining, EVA/rubber outsole.

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

10

i

i

i

i



167 168/
/167 168

OBUV/FOOTWEAR
OSTATNÍ
OTHERS

OBUV CXS
CXS FOOTWEAR

MOLEDA SPORT 0513-VV

Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní. Materiál: svršek z kvalitní přírodní 
usně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev.

Low, leather, working and sporty. Material: natural quality leather upper, textile 
material lining, rubber, antislip outsole.

velikost/size 35-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2008 SRA  

RAMON 0556-VV

Sandál, celokožený. Materiál: svršek z nubukové kůže, podšívka z textilního 
materiálu, PU podešev.

 Sandal, leather. Material: nubuck leather upper, textile material lining,
PU outsole.

velikost/size 40-46 barva/color

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

svršek z kvalitní přírodní 
usně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev.

 natural quality leather upper, textile 

EN ISO 20347/A1:2008 SRA  

i
i

i
i

CXS SPORT 0415-ZNVV

Polobotka, softshellová. Materiál: svršek ze softshellového materiálu s PU 
doplňky, podšívka z textilního materiálu, EVA /guma podešev.

Low, softshell. Material: softshell upper with PU accessories, textile material 
lining, EVA/rubber outsole.

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

10

CXS WT 0418-SMVV

Polobotka, perforovaná. Materiál: svršek z prodyšného, síťovaného textilního  
materiálu s PU voděodolnými doplňky, podšívka z textilního rychleschnoucího  
materiálu, TPU /guma podešev.

Low, perforated. Material: breathable mesh upper with PU water resistant 
accessories, textile material lining, TPU/rubber.

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

velikost/size 36-46

V KARTONU
IN BOX

10 1



169 170/
/169 170

OBUV/FOOTWEAR

SAHARA 0610-VV

Sandál, kombinovaný. Materiál: svršek z  hovězinové kůže  s textilními doplňky, 
podšívka z textilního materiálu, phylon/guma  podešev.

Sandal, combined. Material: cow suede leather upper with textile accessories,  
textile lining, phylon/rubber outsole.  

velikost/size 36-46

TREND 0247-BIVV

Nazouvák. svršek z EVA materiálu, EVA podešev.

Flip-Flop. ultra light EVA material.

velikost/size 4-11 barva/color  bílá/white

FROG 0207-VV

Nazouvák. Materiál: svršek z PVC, PE podešev.

Bath flip-flop. Material: PVC upper, PE outsole.

velikost/size 37-47, bez velikostí 40, 44

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

30 1

OSTATNÍ
OTHERS

OSTATNÍ
OTHERS

velikost/size

10

V KARTONU
IN BOX

30

TREND 0247-CNVV

Nazouvák. svršek z EVA materiálu, EVA podešev.

Flip-Flop. ultra light EVA material.

velikost/size 4-11 barva/color černá/black

TREND 0247-ZNVV

Nazouvák. svršek z EVA materiálu, EVA podešev.

Flip-Flop. ultra light EVA material.

velikost/size 4-11 barva/color zinková/zinc

TREND 0247-SMVV

Nazouvák. svršek z EVA materiálu, EVA podešev.

Flip-Flop. ultra light EVA material.

velikost/size 4-11 barva/color světle modrá/light blue

0247-BIVV
vel./size: 36-45

0247-CNVV
vel./size: 36-45

0247-ZNVV
vel./size: 36-45

0247-SMVV
vel./size: 36-45

Sandal, combined. 
textile lining, phylon/rubber outsole.  

i

i

i

i

i

i



171 172/
/171 172

OBUV/FOOTWEAR

JADRAN 0307-VV

Nazouvák, koupelový. Materiál: svršek z PVC, phylonová podešev.

Bath flip-flop. PVC upper, phylon outsole.

velikost/size
41-45, bez 
velikosti 44

barva/color

CXS -20° 0740-VV

Poloholeňová, zimní do extrémních mrazů, kombinovaná. voděodolný nylonový
svršek s PU reflexními pásky, vyjímatelná Thinsulate vložka s mrazuvzdornou
membránou, zateplená umělým kožíškem, gumová podešev.

Semi-shank, winter, to the extreme freezy conditions, combined. waterproof 
nylon upper with PU reflective straps, removable Thinsulate insole with cold 
resistant membrane and artificial fur lining, rubber outsole

velikost/size 36-48

INDUSTRY 0429-VV

Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní lícové 
kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev.

Ankle, winter, leather without steel toe cap. quality full grain leather upper, 
Cambrelle lining with synthetic boa, rubber, oil resistant, antislip outsole

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRB

CXS LADY 0450-DVV

Poloholeňová, zimní do extrémních mrazů. Materiál:voděodolný nylonový svršek, 
podšívka: Thinsulate vložka s mrazuvzdornou membránou, zateplená umělým 
kožíškem, TPR (termoplastický kaučuk) podešev.

Semi-shank, winter, to the extreme freezy conditions, combined. waterproof 
nylon upper, lining: Thinsulate insole with cold resistant membrane and artificial 
fur lining, TPR outsole.

velikost/size 36-40

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

20 1

V PVC SÁČKU
POLYBAG

PÁR
PAIR

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

5 1

ZIMNÍ OBUV
WINTER FOOTWEAR

OSTATNÍ
OTHERS

velikost/size

20

kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev.

Ankle, winter, leather without steel toe cap. quality full grain leather upper, 
Cambrelle lining with synthetic boa, rubber, oil resistant, antislip outsole

velikost/size 37-48

V KARTONU
IN BOX

10

ZIMNÍ OBUV
WINTER FOOTWEAR

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

za
te

p
le

n
é

p
a

d
d

ed

detail vložky
removable insole detail

detail kožíšku
boa detail

detail vložky
removable insole detail

i
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173 174/
/173 174

OBUV/FOOTWEAR

PINNACLES EXTREME -20° 0450-VV

Poloholeňová, zimní do extrémních mrazů, kombinovaná. voděodolný nylonový
svršek s PU velcro pásky, vyjímatelná Thinsulate vložka s mrazuvzdornou
membránou, zateplená umělým kožíškem, TPR (termoplastický kaučuk) podešev.

Semi-shank, winter, to the extreme freezy conditions, combined. Material: 
waterproof nylon upper with PU velcro fastening, removable Thinsulate insole 
with cold resistant membrane and artificial fur lining, TPR outsole.

velikost/size 41-48

KAPRO 0209-VV

Rybářská vysoká holínka. Materiál: svršek z pryže, bavlněná podšívka,
pryžová podešev.

Fishing thigh waders. rubber upper, cotton lining, rubber outsole.

velikost/size
41-47 bez 
velikosti 44

norma/norm EN ISO 20347

NEPTUN S4 0211-VV

Vysoká holínka s ocelovou špicí. Absorbce energie v patní části. Materiál: svršek z 
PVC, PVC podešev.

High boot with steel toe cap. Energy absorption of heel region. Material: PVC 
upper, PVC outsole.

velikost/size
39-48, bez 
velikostí 40, 44

norma/norm EN ISO 20345, S4 

Protipořezová holínka
Chainsaw rubber footwear

0224-VV

Protipořezová holínka s ocelovou špicí a planžetou. kombinovaný svršek z přírodní
a syntetické pryže, zesílená nártní část, podšívka kombinovaná (50% bavlna, 50%
PES), protiskluzová, olejivzdorná pryžová podešev.

material: combinated uppers of natural and synthetic rubber, reinforced instep, 
lining combined (50 % cotton, 50 % polyester), antislip, oil resistant rubber 
outsole.

velikost/size 39-48 norma/norm
EN ISO 20345:2004, 
EN ISO 17249:2004 
tř. 3

V PVC SÁČKU
POLYBAG

PÁR
PAIR

6 1

V PVC SÁČKU
POLYBAG

PÁR
PAIR

6 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

HOLÍNKY
BOOTS

ZIMNÍ OBUV
WINTER FOOTWEAR

HOLÍNKY
BOOTS

ocelová špice
steel toe cap

ocelová špice
steel toe cap

detail vložky
removable insole detail

   

i

i

i

i



175 176/
/175 176

OBUV/FOOTWEAR

URAN 0202-VV

Vysoká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová podešev. Materiál: 
svršek z PVC, PVC podešev.

High boot. Energy absorption of heel region. Antislipper outsole. Material: PVC 
upper, PVC outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 OB E SRA  

MERKUR 0235-VV

Dámská nízká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová podešev. 
Materiál: svršek z PVC, PVC podešev.

Ladie´s low boot. Energy absorption of heel region. Antislipper outsole. Material: 
PVC upper, PVC outsole.

velikost/size 37-42 norma/norm EN ISO 20347:2012 OB E SRA  

NEPTUN 0203-VV

Vysoká holínka. Absorbce energie v patní části. Olejivzdorná, prtiskluzová 
podešev. Materiál: PVC svršek, PVC podešev. 

High boot. Energy absorption of heel region. Oil resistant. Antislippery outsole. 
Material: PVC upper, PVC outsole.

velikost/size 39-48 norma/norm EN ISO 20347:2007 04-FO SRC

ERIS 0206-VV

Nízká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová podešev. Materiál: 
svršek z PVC, PVC podešev.

Low boot. Energy absorption of heel region. Antislipper outsole. Material: PVC 
upper, PVC outsole.

velikost/size 37-46 norma/norm EN ISO 20347:2012 OB E SRA  

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

6 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

HOLÍNKY
BOOTS

HOLÍNKY
BOOTS

podešev. 

High boot. Energy absorption of heel region. Oil resistant. Antislippery outsole. 
Material:

velikost/size

6 1

i

i

i

i



177 178/
/177 178

OBUV/FOOTWEAR

ATEN 0243-VV

Dámská nízká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová podešev. 
Materiál: svršek z PVC, PVC podešev.

Ladie´s low boot. Energy absorption of heel region. Antislipper outsole. Material: 
PVC upper, PVC outsole.

velikost/size 37-41 norma/norm EN ISO 20347:2012 OB E SRA 

MOON WINTER 0214-VV

Vysoká zimní holínka. Absorbce energie v patní části. Materiál: svršek z PVC, PVC 
podešev.

High winter boot. Energy absorption of heel region. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

velikost/size 37-48 norma/norm EN ISO 20347

PINNACLES LAKE & FOREST 0850-VV

Holínka, neoprenová. Materiál: kombinovaný svršek z neoprenu a syntetické 
pryže, neoprenová podšívka,  pryžová podešev. 

Neoprene boot. Material: combined upper from neoprene and synthetic 
rubber, neoprene lining, rubber outsole.

velikost/size 38-46

APOLLO 0244-VV

Vysoká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová podešev. Materiál: 
svršek z PVC, PVC podešev.

High boot. Energy absorption of heel region. Antislipper outsole. Material: PVC 
upper, PVC outsole.

velikost/size 41-48 norma/norm EN ISO 20347:2012 OB E SRA

TIMUR 0112-VV

Holeňová, koženofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě. Materiál: 
svršek z přírodní usně a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová 
podešev.

Shank footwear with  thermal felt inset in the whole boot. Material: natural 
leather and synthetic material upper, textile lining, rubber outsole.

velikost/size
39-48,
bez velikostí 40, 44

norma/norm EN ISO 20347

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1 V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

5 1

HOLÍNKY
BOOTS

HOLÍNKY
BOOTS

 kombinovaný svršek z neoprenu a syntetické 

 combined upper from neoprene and synthetic 

APOLLO 0244-VVAPOLLO 0244-VV

detail kožišku
boa detail

detail kožišku
boa detail
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179 180/
/179 180

OBUV/FOOTWEAR

BRUNO 0201-VV

Holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě. Materiál: svršek z 
gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev.

Shank footwear with thermal felt inset in the whole boot. Material: rubber and 
synthetic material upper, textile lining, rubber outsole.

velikost/size
39-48, bez 
velikostí 40, 44

norma/norm EN ISO 20347

MEGI 0337-DVV

Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná
podešev. Materiál: svršek z lícové kůže, perforovaná stélka z hovězí semišové 
kůže, EVA podešev.

Sandal, ladie´s, leather with two instep bands and heel band, higher outsole. 
Material: grain leather, cowsuede leather perforated insole, EVA outsole.

velikost/size 35-41 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

MEGI 0337-PVV

Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná
podešev. Materiál: svršek z lícové kůže, perforovaná stélka z hovězí semišové 
kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, leather with two instep bands and heel band, straight outsole. 
Material: grain leather, cowsuede leather perforated insole, EVA outsole.

velikost/size 41-46
47,
48

norma/
norm

EN ISO 20347/A1:2007 SRA

LISA 0338-PVV

Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev. Materiál: 
svršek z lícové kůže, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, leather with two instep bands, straight outsole. Material: grain 
leather, cowsuede leather perforated insole, EVA outsole.

velikost/size 41-46
47,
48

norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

V PVC SÁČKU
POLYBAG

PÁR
PAIR

5 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

ZDRAVOTNÍ A BÍLÁ OBUV
MEDICAL AND WHITE FOOTWEAR

HOLÍNKY
BOOTS

MEGI

Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná
podešev. 

ZDRAVOTNÍ A BÍLÁ OBUV
MEDICAL AND WHITE FOOTWEAR

LISA 0338-DVV

Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky, podešev na klínku. Materiál:
svršek z lícové kůže, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, ladie´s, leather with two instep bands, higher outsole. Material: grain 
leather, cowsuede leather insole, EVA outsole.

velikost/size 35-41 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

FILL 0334-PVV

Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, rovná
podešev. Materiál: svršek i perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA 
podešev.

Sandal, men´s, leather with two instep bands and heel band, straight outsole. 
Material: cowsuede leather upper and perforated insole, EVA outsole

velikost/size 41-46
47,
48

norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

FILL 0334-DVV

Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty,
podešev na klínku. Materiál: svršek i perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, 
EVA podešev.

Sandal, ladíe´s, leather with two instep bands and heel band, higher outsole. 
Material: cowsuede leather upper and insole, EVA outsole

velikost/size 35-41 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

kůže, EVA podešev.

i

i

i

i

i

i

i



181 182/
/181 182

OBUV/FOOTWEAR

ZETA 0335-PVV

Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev. Materiál: 
svršek i perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, leather with two instep bands, straight outsole.Material: 
cowsuede leather upper and perforated insole, EVA outsole.

velikost/size 41-46
47,
48

norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

BÍLÁ OBUV
WHITE FOOTWEAR

ZDRAVOTNÍ A BÍLÁ OBUV
MEDICAL AND WHITE FOOTWEAR

ZETA 0335-DVV

Sandál, dámský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev. Materiál: 
svršek i perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, ladie´s, leather with two instep bands and heel band, higher outsole.
cowsuede leather upper and perforated insole, EVA outsole.

velikost/size 35-41 norma/norm EN ISO 20347/A1:2007 SRA

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

ZETA

Sandál, pánský, celokožený s dvěma nártními pásky, rovná podešev. 
svršek i perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, leather with two instep bands, straight outsole.
cowsuede leather upper and perforated insole, EVA outsole.

velikost/size

MISA A0333-VV

Sandál, dámský, kožený s plnou špicí, perforovaný s polohovatelným páskem
kolem paty. Materiál: svršek z přírodní lícové usně, antistatická, protiskluzová PU
podešev.

Sandal, ladie´s, leather with full cap, perforated with movable heel band. 
Material: natural grain leather upper, antistatic, antislippery outsole.

velikost/size 35-41 norma/norm EN ISO 20347:2004 OB-E-A-SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

MISA

Sandál, dámský, kožený s plnou špicí, perforovaný s polohovatelným páskem
kolem paty. 
podešev.

Sandal, ladie´s, leather with full cap, perforated with movable heel band. 
Material:

velikost/size

10

MIKA 0339-VV

Sandál, kožený s plnou špicí, perforovaný s přezkou na suchý zip a páskem kolem 
paty. Materiál: svršek z přírodní usně, PU podešev.

Sandal, ladie´s, leather with full cap, perforated with movable heel band. 
Material: natural leather upper, PU outsole.

velikost/size 35-46 norma/norm EN ISO 20437

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

MAPLE 0357-VV

Sandál, celokožený, perforovaný, 2 přezky na suchý zip. Materiál: svršek z 
štípenkové kůže, podšívka z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU, olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, leather, perforated, 2 buckles with velcro fastening. Material: split leather 
upper, breathable mesh lining, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislip outsole.

velikost/size 35-47 norma/norm EN ISO 20347/A1:2008 O1 FO SRC

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1

i

i

i

i

i
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OBUV/FOOTWEAR

LARCH 0358-VV

Polobotka, celokožená, perforovaná. Materiál: svršek z štípenkové kůže, podšívka 
z prodyšné tkaniny mesh, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Low, leather, perforated. Material: split leather upper, breathable mesh lining, 
PU-PU, oil resistant, antistatic, antislip outsole.

TERA 0336-VV

Nazouvák, dámský, s třemi nastavitelnými přezkami a stélkou FUZBET. Materiál: 
svršek ze syntetické usně, polyolefinová podešev.

Flip-flop, ladie´s, with three adjustable buckles and FUZBET insole. Material: 
synthetic leather upper, polyolephin outsole.

velikost/size 36-42

LIME 0330-VV

Sandál, dámský, celokožený, perforovaný s páskem kolem paty. Materiál: svršek z 
přírodní kůže, anatomicky tvarovaná stélka z vepřové kůže, PU podešev.

Sandal, ladie´s, leather, perforated with heel band. Material: natural leather 
upper, formed anatomic pig leather insole, PU outsole.

velikost/size 35-42

Vložky do bot, zimní 2v1
Footwear inserts winter 2 in 1

2801-42

Vložky do obuvi 2v1 ZIMA, s aktivním uhlím a upravitelnou velikostí. 1x stélka 
obsahující aktivní uhlí působící proti zápachu a 1x zimní stélka s alu fólií. Stélky 
mohou být přizpůsobeny do požadované velikosti zastřižením dle předznačené 
linky, 2 páry.

Footwear inserts 2 in 1 WINTER. Footwear inserts contain insert with active 
carbon and second insert is witner with alu foil. Both of them could be trimmed 
to fit any size. 

velikost/size UNI

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1
V KARTONU

IN BOX
BALENÍ
PACK

10 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

10 1 V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

100 1

BÍLÁ OBUV
WHITE FOOTWEAR

BÍLÁ OBUV
WHITE FOOTWEAR

10

DOPLŇKY
ACCESSORIES

CARBON 2801-30

Vložky do obuvi CARBON, s aktivním uhlím a upravitelnou velikostí. Vystřihovací 
stélka zhotovená z bílé tkaniny a latexové pěny. Má vynikající deodorační 
vlastnosti, obsahuje aktivní uhlí působící proti zápachu. Stélka může být 
přizpůsobena do požadované velikosti zastřižením dle předznačené linky, 1pár.

Footwear inserts CARBON, insole with active carbon, can be trimmed to fit any 
size.

velikost/size UNI

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

160 1

i

i

i

i
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OBUV/FOOTWEAR

O
BU

V

8012-76

Jednorázové igelitové návleky.

Disposable plastic shoes.

velikost/size 15x41cm

VLOŽKY DO BOT
FOOTWEAR INSERTS

2801-18VV

Antibakteriální vložky do bot. Aromatizované - s vůní lesních jahod. Masážní, 
zdravotně nezávadné, omyvatelné, zamezují nadměrnému pocení, izolují tepelně
i proti vlhkosti, způsobují akupresurní efekt. Obsahuje stříbro. Tloušťka 1,5mm.

Antibacterial footwear inserts. Aromatic-smell of strawberry. Massage, hygienic, 
washable, inhibit abnormal sweat, acupressure effect, contain silver.

velikost/size 35-47, bez velikosti 36

VLOŽKY DO BOT
FOOTWEAR INSERTS

2805-VV

Běžné vložky do obuvi. 

Footwear inserts common.

velikost/size 37-48, bez velikostí 40, 44

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

1

1

DOPLŇKY
ACCESSORIES

DOPLŇKY
ACCESSORIES

2801-10

Tkaničky do obuvi, ploché. Materiál: 100% nylon.

Flat shoelaces for work footwear. Material: 100 % nylon.

velikost/size 110cm barva/color

2801-51

Tkaničky do pracovní obuvi kulaté. Materiál: 50% nylon, 50% bavlna.

Rounded shoelaces for work footwear. Material: 50 % nylon, 50% cotton.

velikost/size 130cm barva/color

2801-43

Tkaničky do pracovní obuvi kulaté. Materiál: 50% nylon, 50% bavlna.

Rounded shoelaces for work footwear. Material: 50 % nylon, 50% cotton.

velikost/size 130cm barva/color

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1000

100

1

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1000

5

1

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1000

5

1

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1000

5

1

i

i



1.   KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE 189
  LEATHER AND COMBINED GLOVES
2.   SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE 198
  SPECIAL PROTECTIVE GLOVES
     a) Antivibrační 198
   Antivibration
      b)  Svářecí 199
   Welding
      c)  Tepluodolné 201
   Heat resistant
      d)  Kyselinovzdorné 202
   Acid-resistant
      e)  Dielektrické 207
   Dielectric
      f)  Protipořezové 208
   Cut resistant
3.   TEXTILNÍ RUKAVICE 209
  TEXTILE GLOVES
4.   POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE 213
  SEMI COATED AND COATED GLOVES
5.   RUKAVICE PRO VOLNÝ ČAS 226
  FREE TIME GLOVES

RUKAVICE–PIKTOGRAMY/ GLOVES–PICTOGRAMS

OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
EN 388:2004
úroveň ochrany

OCHRANA PROTI TEPLU A OHNI
EN407
úroveň ochrany

odolnost proti propíchnutí (0–4)/puncture resistance (0–4)
odolnost proti dalšímu trhání  (0–4)/tear resistance  (0–4)
odolnost proti řezu  (0–5)/blade cut resistance  (0–5)
odolnost proti oděru  (0–4)/abrasion resistance  (0–4)

odolnost proti velkému množství roztaveného kovu  (0–4)/resistance to large quantities of molten metal  (0–4)
odolnost proti rozstřikům malých částic roztaveného kovu  (0–4)/resistance to small drops of molten metal  (0–4)
odolnost proti sálavému teplu  (0–4)/radiant heat resistance  (0–4)
odolnost proti konvenčnímu teplu  (0–4)/convective heat resistant  (0–4)
odolnost proti kontaktnímu teplu  (0–4)/contact heat resistance  (0–4)
chování při hoření  (0–4)/burning behaviour  (0–4)R
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Specifická
chemická
odolnost

Všeobecná 
chemická
odolnost

Mikroogranismy Tepelná rizika
Radioaktivní 
kontaminace

Chlad
Práce pod 
napětím

Dodržovat
informace
v návodu

Na produkty 
byly provedeny 

příslušné zkoušky

Mechanical 
hazards

Specific
chemical
hazards

General chemi-
cal hazards

Microorganisms Heat and fire
Radioactive 
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Cold hazards

Work under 
voltage

Keep the 
instructions
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formed relevant 
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RUKAVICE/GLOVES

FALCO 0002-06

Hovězí štípenka, zdvojená prošitá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, 
podšívka ve dlani.

Cow split leather, double stitched-through palm, back from tough cotton, tough cuff, 
palm lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10”

DINGO 0002-07

Hovězí štípenka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani a 
prstech.

Cow split leather, back from tough cotton, tough cuff, palm and fingers lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 11“

BUDY 0002-09

Vepřovicová lícovka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani.

Grain pig leather, back from tough cloth, tough cuff, palm lining.

norma/norm EN 420 CAT 2

velikost/size 11“

RON 0002-05

Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani.

Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

TECHNIK ECO

0002-21V

Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu.

Goat grain leather, cotton back.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 9“, 10“

ZORO

0002-04 0002-03

Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, žluté.

Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, yellow colour.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 9“, 10“

Cow split leather, back from tough cotton, tough cuff, palm and fingers lining.

norma/norm

velikost/size

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

prošitá dlaň
Stitched-through palm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120

12

1

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388
i

i

i

i

i

i

2544

3243

2144

2142
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RUKAVICE/GLOVES

TALE

0002-V7

Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, úpletová manžeta.

Goat grain leather, cotton knit back, elastic cuff.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

TECHNIK

0002-V2

9“ 9“

Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí.

Goat grain leather, cotton jersey back, velcro wrist.

norma/norm EN 420 CAT 1

TECHNIK PLUS

0002-20V

Kozinková lícovka, hřbet z pružného úpletu.

Goat grain leather, elastic back.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

SHARK CXS

0002-1VV

Syntetická kůže ve dlani se silikonovým potiskem, ve svrchní části strečový elastan, 
neoprén v oblasti kloubů. Suchý zip na zápěstí pro jednoduché navlékání a svlékání 
rukavice. Syntetická kůže ve dlani, pevná a přitom jemná pro pohodlné nošení. Odolná 
vůči srážení, natahování a tvrdnutí. pěnové vycpávky v dlani snižující otřesy, nárazy 
a vibrace. Silikonový potisk v dlani pro lepší úchop. Strečový elastan zajistí dokonalé 
přizpůsobení vaší ruce. Neoprén ochrání vaše klouby.

Synthetic leather in palm with silicone printing, stretch elastan and neopren on back. 
Wing closing wrist strap for perfect adjustments and easy-on, easy-off. Synthetic 
leather palms, tough, soft and comfortable to wear, resist shrinking, stretching and 
hardening. Foam padding to help reduce shock, impact and vibration. Silicone printing 
palm for extra secure grip. Stretch elastan for flexibility and fit. Neoprene protects 
your knuckle.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 9“, 11“

MANTA CXS

0002-2VV

Syntetická kůže ve dlani, ve svrchní části strečový elastan s TPR aplikacemi, Kevlar 
v oblasti kloubů. Suchý zip na zápěstí pro jednoduché navlékání a svlékání rukavice. 
Syntetická kůže ve dlani, pevná a přitom jemná pro pohodlné nošení. Odolná vůči 
srážení, natahování a tvrdnutí. Pěnové vycpávky v dlani snižující otřesy, nárazy a 
vibrace. TPR aplikace pro lepší ochranu prstů. Strečový elastan zajistí dokonalé 
přizpůsobení vaší ruce. Kevlar ochrání vaše klouby.

Synthetic leather, stretch elastan, TPR parts and Kevlar on back. Wing closing wrist 
for perfect adjustments and easy-on, easy-off. Synthetic leather palms, tough, soft 
and comfortable for wear, resists shrinking, stretching and hardening. Silicone printing 
palm for extra secure grip. Stretch elastan for flexibility and fit.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 9“, 10“

PICEA

R020001RUVV

Syntetická kůže ve dlani, ve svrchní části strečový elastan s potiskem.

Synthetic leather in palm, stretch elastan with printing.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“

CXS GE-KON 0007-70

Syntetická kůže ve dlani, ve svrchní části strečový elastan, neoprén v oblasti kloubů. 
Suchý zip na zápěstí pro jednoduché navlékání a svlékání rukavice. Clarino syntetická 
kůže ve dlani, pevná a přitom jemná pro pohodlné nošení. Odolná vůči srážení, 
natahování a tvrdnutí. Pěnové vycpávky ve dlani snižující otřesy, nárazy a vibrace. 
Strečový elastan zajistí dokonalé přizpůsobení vaší ruce.

Synthetic leather in palm, stretch elastan and neopren on back. Wing closing wrist 
strap for perfect adjustments and easy-on, easy-off. Clarino synthetic leather palms, 
tough, soft and comfortable to wear, resist shrinking, stretching and hardening. Foam 
padding to help reduce shock, impact and vibration. Stretch elastan for flexibility and 
fit.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

rukavice. Syntetická kůže ve dlani, pevná a přitom jemná pro pohodlné nošení. Odolná 

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

60

60

60

1

1

1

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

i

i

i

i

i

i

i

EN 388

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

2122
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RUKAVICE/GLOVES

ORCA CXS 0002-3X

Syntetická kůže ve dlani se silikonovým potiskem, ve svrchní části strečový elastan, 
suchý zip na zápěstí pro jednoduché navlékání a svlékání rukavice. Syntetická kůže ve 
dlani, pevná a přitom a jemná pro pohodlné nošení. Odolná vůči srážení, natahování 
a tvrdnutí. Silkonový potisk v dlani pro lepší úchop. Strečový elastan zajistí dokonalé 
přizpůsobení vaší ruce.

Synthetic leather in palm with silicone printing, stretch elastan. Wing closing wrist 
strap for perfect adjustments and easy-on, easy-off. Synthetic leather palms, tough, 
soft and comfortable to wear, resists shrinking, stretching and hardening. Silicone 
printing palm for extra secure grip. Stretch elastan for flexibility and fit.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“

MEKA 0004-V1

Vepřovicová štípenka, bez podšívky.

Pig split leather, without lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 9“, 10“

ASTAR

0004-10 0004-12

Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky.

Pig grain leather in the palm, back from pig split leather.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 8“, 10“

BONO 0004-V4

Kozinková lícovka.

Goat grain leather.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 8“, 10“

LOTUS 0004-03

Vepřovicová lícovka.

Pig grain leather.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“

KALA 0004-00

Hovězinová štípenka, manžeta 7 cm, bez podšívky.

Cow split leather, 7 cm cuff, without lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

60 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120

120

60

12

12

10

1

1

1

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

i

i

i

i

i

i
EN 388

EN 388

EN 374-1

2122

2111

2144
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RUKAVICE/GLOVES

ZAKI 0004-09

Hovězí štípenka, zdvojená dlaň, manžeta 7 cm, bez podšívky.

Cow split leather, double palm, 7 cm cuff, without lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“

HURI 0005-09

Kozinková lícovka ve dlani, hřbet a manžeta z hovězinové štípenky, tuhá manžeta 20 cm.

Gloves, goat grain leather in the palm, back and cuff from cow split leather,
tough 20 cm cuff.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

GORO WINTER 0003-11

Zimní rukavice, hovězí lícovka ve dlani, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, 
podšívka z plyše.

Winter gloves, cow grain leather, white cotton back and cuff, boa lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 11“

TECHNIK WINTER

0002-22VV

Kozinková lícovka, hřbet z pružného úpletu, zimní podšívka.

Goat grain leather, elastic back, winter lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

BRIAN WINTER 0003-66

Zimní, vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, 
zateplená podšívka.

Winter gloves, pig grain leather, yellow cotton back and cuff,  winter lining.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 11“

DINO WINTER 0003-01

Zimní, nábytková hovězina, zdvojený pruh ve dlani, hřbet a manžeta z bavlněné 
tkaniny, podšívka z plyše, jednobarevné.

Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from 
cotton cloth, plush lining, single-coloured.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

72
120

10

12
12

1

1
1

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

zateplená podšívka
winter lining

zateplená podšívka
winter lining

zateplená podšívka
winter lining

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

12

1
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EN 388

3243

EN 388
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RUKAVICE/GLOVES

BOJAR WINTER 0003-00

Zimní, nábytková hovězina, zdvojený pruh ve dlani, hřbet a manžeta z bavlněné 
tkaniny, podšívka z plyše, vícebarevné.

Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from 
cotton cloth, plush lining, multi-coloured.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

NERO WINTER 0003-18

Zimní, vinyl, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše.

Winter gloves, vinyl, back and cuff from cotton cloth, plush lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

ZORO WINTER

0003-04 0003-02

Zimní, vepřovicová štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše.

Winter gloves, pig split leather, back and cuff from cotton cloth, plush lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 9“, 11“

URBI WINTER

0003-05VV

Zimní, vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky, plyšová podšívka.

Winter gloves, pig grain leather in the palm, back from pig split leather, plush lining.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 9“, 11“

TEMA

0004-80

Antivibrační, vepřovice lícová, ve dlani a dlaňové části prstů jsou všity polštářky
z antivibračního materiálu Poreten, hřbet ze syntetické tkaniny, úpletová manžeta.

Antivibration gloves, pig grain leather, antivibration pads made from Poreten sewn
into palm and palm part of the fingers, syntetic fabric on the back, knitted cuff.

norma/norm EN 388, EN 420, EN ISO 10819 CAT 2

velikost/size 10“

HYD-TUF

AN52-547VV

Žerzejová bavlněná podšívka, dlaň povrstvená impregnovaným nitrilem, bezpečnostní 
manžeta.

Jersey cotton lining, palm impregnated with nitrile, safety cuff.

norma/norm EN 388, EN 420 CAT 2

délka/lenght 28 cm

velikost/size 9“, 10“

ZORO WINTER

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

60

144

6

6

12

1

1

1

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LEATHER AND COMBINED GLOVES

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE
ANTIVIBRATION GLOVES

prošitá dlaň
Stitched-through palm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

50

10

1

zateplená podšívka
winter lining

zateplená podšívka
winter lining

zateplená podšívka
winter lining

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK
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RUKAVICE/GLOVES

LEROS 0005-10

Svářecí, hovězinová štípenka, všitý pruh kůže přes klouby článků prstů, tuhá a široká 
manžeta 19 cm, šitá Kevlar nití.

Welding gloves, cow split leather, leather stripe sewn over knucklebones, tough and 
wide cuff of 19 cm, sewn with Kevlar thread.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 11“

délka/lenght 39 cm

TEMA 0004-08

Antivibrační, vepřovice lícová, ve dlani a dlaňové části prstů jsou všity polštářky z 
antivibračního materiálu Poreten, hřbet ze syntetické tkaniny, úpletová manžeta.

Antivibration gloves, pig grain leather, antivibration pads made from Poreten sewn into 
palm and palm part of the fingers, syntetic fabric on the back, knitted cuff.

norma/norm EN 388, EN 420, EN ISO 10819 CAT 2

velikost/size 10“

WORKGUARD AN43-216VV

Rukavice ze silné hovězí štípenky s vnitřní žerzejovou podšívkou na dlaňové části a 
manžetě z bavlněného kepru, tyto rukavice pro náročné úkony jsou provedeny se 
zesílenou dlaní pro případnou odolnost proti oděru. Švy jsou provedeny z materiálu 
Kevlar a jsou zesílené kousky hovězí kůže. Určeny pro širokou škálu aplikací vyžadující 
odolnost proti teplu, včetně svařování, ovládání strojů a prací v prostředí s rizikem 
horka nebo postřiku roztaveným kovem.

Made of tought-wearing leather with a soft inner jersey palm lining and a cotton 
denim cuff, this heavy-duty glove is designed with palm reinforcement for added 
abrasion resistance. Seams are made in Kevlar and are reinforced by pieces of cowhide. 
This makes the glove suitable for a large number of applications requiring heat 
resistance, including welding, operating machinery and working in environments with 
a risk of heat or molten splash.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 3

velikost/size 10“

délka/lenght 41 cm

SYRO 0005-00

Svářecí, hovězinová štípenka, manžeta 15 cm.

Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 11“

délka/lenght 35 cm

PATON 0005-04

Svářecí, hovězinová štípenka, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté 
žlutou kůží.

Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff, cotton insert, seams covered with yellow 
leather.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

délka/lenght 35 cm

velikost/size 11“

PATON 0005-04A

Svářecí, hovězinová štípenka, všitý pruh kůže ve dlani, manžeta 15cm, bavlněná vložka 
ve dlani.

Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff, cotton insert, seams covered with yellow 
leather.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

délka/lenght 35 cm

velikost/size 11“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
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PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK
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PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK
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ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE
ANTIVIBRATION GLOVES

SVÁŘECÍ RUKAVICE
WELDING GLOVES
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EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 407

EN 407

EN 407

EN 407

EN 407

EN 407

SVÁŘECÍ RUKAVICE
WELDING GLOVES

4X23

2142

2142

2143

2143

3243

413X4X

41XX4X

413X4X

413X4X

413X4X

EN 12477A

EN 12477B

EN 12477A

EN 12477A

EN 12477A
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RUKAVICE/GLOVES

VERSA TOUCH

AN92-200VV

Nitrilové jednorázové rukavice, nepudřené, bal 100 ks. Zdrsnělé konečky prstů 
poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu, žádné 
riziko alergií typu 1. Schváleny pro kontakt s potravinami. Ideální pro manipulaci s 
potravinami obsahujícími tuk.

Nitrile single use gloves, powder free, 100 pcs pack. Textured fingertips provide good 
comfort and tactility for sensitive, precise handling. Latex-free: no risk of type 1 
allergies. Approved for food contact applications. Ideal for handling all fatty food.

norma/norm EN 420, EN 374 CAT 3

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

MEFISTO M5 DM 0007-28

Tepelně odolná, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, šité Kevlar® nití. 
Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Ochrana do 600°C.     

Heat resistant, aramid cloth, back covered with aluminium foil, sewn with Kevlar® 
thread. Protection against radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C.

norma/norm EN407, EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 10“

délka/lenght 27cm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

10 1

CRUSADER FLEX

AN42-474VV

Netkaná polyesterová podšívka, nitrilové povrstvení. Tepelná odolnost do 180°C.

Non-woven polyester lining, nitrile coating. Heat resistant up to 180°C.

norma/norm EN 420, EN 388, EN 407 CAT 3

délka/lenght 33 cm

velikost/size 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

72 12 1

600°C

TEKPLAST 0006-13

Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC.

Cotton jersey, covered with thick PVC coating.

norma/norm EN 420, EN 388, EN 374 CAT 3

velikost/size 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

TEPLUODOLNÉ RUKAVICE
WELDING GLOVES

TEPLUODOLNÉ RUKAVICE
WELDING GLOVES

i

i

i

i

EN 388

EN 388

EN 388

EN 374-1

EN 407

EN 407

EN 374-2

VEGA 5 0007-04

Tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, šité Kevlar® nití. 
Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Ochrana do 600°C. 

Heat resistant, aramid cloth, back covered with aluminium foil, sewn with Kevlar® 
thread. Protection agains radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 10“

délka/lenght 42 cm

MEFISTO 0007-03

Tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet a manžeta pokryty hliníkovou folií, šité 
Kevlar® nití. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Ochrana do 600°C.  

Heat resistant, aramid cloth, back and cuff covered with aluminium foil, sewn with 
Kevlar® thread. Protection agains radiant heat and spattering of melt. Resistance up 
to 600°C.

norma/norm EN 12477, EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 10“

délka/lenght 42 cm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

1

600°C

TEPLUODOLNÉ

600°C
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EN 388

EN 388

EN 388

EN 407

EN 407

KYSELINOVZDORNÉ RUKAVICE
ACID RESISTANT GARMENTS

2242

2X4X

413X4X

4244X4

2X4X 4244X4

ALK3111

X2XXXX 2241

EN 374-3
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RUKAVICE/GLOVESKYSELINOVZDORNÉ RUKAVICE
ACID RESISTANT GARMENTS

SOL-VEX

AN37-500VV

Podšívka z česané bavlny, nitrilové povrstvení, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 
0.65.

Cotton-flock liner, Nitrile coating, reversed lozenge.AQL 0,65.

norma/norm EN 420, EN 374, EN 388 CAT 3

délka/lenght 33 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“ 11“

SOL-VEX

AN37-676VV

Podšívka z česané bavlny, nitrilové povrstvení, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 
0.65.

Cotton-flock liner, Nitrile coating, reversed lozenge.AQL 0,65.

norma/norm EN 420, EN 374, EN 388, EN 421 CAT 3

délka/lenght 33 cm

velikost/size 9“, 10“ 7“, 8“, 11“

BI-COLOUR

AN87-900VV

Podšívka z česané bavlny, povrstvení směsí latexu a neoprénu, obrácený kosočtverečný 
povrch, AQL 0.65.

Cotton-flock liner, latex/neopren blend coating, reversed lozenge, AQL 0.65.

norma/norm EN 420, EN 374, EN 388, EN 421 CAT 3

délka/lenght 32,3 cm

velikost/size 8“, 9“, 10“ 7“, 11“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK
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144

144
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12
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1

1
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EN 388

EN 388

EN 388

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

EN 374-2EN 421

4101

4101

JKL

JKL

X120 AKL

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374
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206

HARPON

0008-321VV

Latex, bavlněná vložka. Extra zdrsněný povrch.

Latex, cotton supported interior. Roughened exterior.

norma/norm EN 420, EN 407, EN 388, EN 374 CAT 2

délka/lenght 32 cm
tloušťka/
thickness

1,35 mm

velikost/size 9“, 10“ 6“, 7“, 8“

ULTRANITRIL

0008-495VV

Nitril, vnitřní vrstva z bílého Nitrilu, velurová úprava. Reliéfní vzorek.

Nitrile, internal layer made of white Nitrile, cotton flocklined interior. Embossed finish.

norma/norm EN 420, EN 437, EN 388, EN 374 CAT 3

délka/lenght 32 cm
tloušťka/
thickness

0,45 mm

velikost/size 7“, 8“, 9“ 6“, 10“

VITAL ECO

0008-115VV

Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek.

Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish.

norma/norm
EN 388, EN 374,
EN 421, EN 420

CAT 3

délka/lenght 32 cm

tloušťka/thickness 0,40 mm

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

50

100

5

10

1

1

KYSELINOVZDORNÉ RUKAVICE
ACID RESISTANT GARMENTS
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reliéfní vzorek
Embossed finish

i

i

i

EN 388

EN 388

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

EN 421

EN 388 EN 374-2 EN 407

1010

4101 AJKL

4131 X2XXXX

Ochrana při manipulaci
a přesné práce

4121

Cat.2

Ultrane 500
Optimální obratnost  
a citlivost  
pro lehkou ochranu

Ochrana proti pořezání
a přesné práce

ISO 13997 : 
5.2 N (530 g)

4343

Cat.2

Krytech 579
Standardní ochrana  
pro složitou manipulaci  
v přiměřeně čistých 
prostředích

•  Vhodné pro dlouhodobé- nošení: vynikající odolnost proti abrazi
•  Vynikající obratnost: anatomický tvar
•  Ergonomické pro omezení únavy ruky

•  Tenká rukavice: vynikající hmatová citlivost 
•  Absorbce potu díky pórovité struktuře polyuretanu  

Navíc pomáhá zvláště otevřená struktura specifické vložky zlepšit ventilaci ruky
•  Anatomický tvar: těsné obepnutí pro přesnost

Temp-Dex 710 
Vysoká obratnost  
a tepelná ochrana

•  Tenká, anatomicky tvarovaná rukavice  
s vysokou citlivostí 

•  Vynikající odolnost proti abrazi:  
dlouhá životnost

•  Speciální nitrilová úprava s terčíky umožnuje  
použít rukavice ve středně zaolejovaném prostředí

4111

Cat.2

X1XXXX
www.mapa-pro.com

vilem.dusek@mapaspontex.cz 
Tel.: +420 737 264 747

Tepelná ochrana
a Teplo
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CITA

0001-V6

Protipořezové, bezešvý úplet z vláken HPPE, šedého nylonu a elastanu, dlaň a prsty 
máčené v polyuretanu. Odolnost proti řezu 3.

Cut resistant, seamless knit from fibres HPPE, gray nylon and elastan, palm and fingers 
dipped in Polyurethan. Anticut level 3.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“ 10“, 11“

HYFLEX

AN11-624VV

Bezešvý úplet z nylonu, lycry a vlákna Dyneema, dlaň a prsty povrstveny 
polyuretanem. Odolnost proti řezu 3.

Seamless nylon knit with lycra and Dyneema, palm and fingers coated with 
polyurethan foam. Anticut level 3.

norma/norm EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 8“, 9“, 10“, 11“ 6“

KRYTECH

0008-579VV

Bezešvý úplet z HDPE vlákna, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem.
Odolnost proti řezu 3.

Seamless HDPE fibres knit, palm and fingers coated with polyurethan foam.
Anticut level 3.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

délka/lenght 22-27 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“ 6“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

300 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

96 12 1

KYSELINOVZDORNÉ RUKAVICE
ACID RESISTANT GARMENTS

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE
CUT RESISTANT GLOVES

i

i

EN 388

i

EN 388

TELSOL 361

0008-361VV

Chemické rukavice ze zeleného PVC s bavlněnou vložkou. Prohnuté prsty a tvarovaná 
dlaň. Zdrsněný protiskluzný povrch.

Green PVC glove with cotton lining. Preshaped fingers. Embossed texture providing 
excellent grip.

norma/norm
EN 388, EN 420,
EN 374 ALK

CAT 3

délka/lenght 35 cm

tloušťka/thickness 1,30 mm

velikost/size 9“, 10“

ELEKTRA

0006-12

Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 500V.

Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 500V.

norma/norm EN 60903
CAT 3

délka/lenght 36 cm

velikost/size 11“ 8“, 9“, 10“

ELEKTRA

0006-38

Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 1000V.

Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 1000V.

norma/norm EN 60903
CAT 3

délka/lenght 41 cm

velikost/size 11“ 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

50 5

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

1

500 V

1000 V

i

i

i

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE
DIELECTRIC GLOVES

EN 388

4121 ALK

EN 60903

EN 60903

EN 388

4343

4342

4343

EN 374-1

EN 60903

EN 60903
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TABLA 0001-00

Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, gumička v zápěstí.

Cotton cloth, palm and fingers coverd with PVC dots, elastic band in the wrist.

norma/norm EN 420, CAT 1

velikost/size 8“

MAWA

0001-2V

Bavlněný úplet, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, gumička v zápěstí.

Cotton knit, palm and fingers covered with PVC dots, elastic band in the wrist.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“

FLASH

0001-99VV

Úplet. Materiál: 55% bavlna 45% polyester.

Knit. Material: 55% cotton, 45% polyester.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

300 12 1

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE
CUT RESISTANT GLOVES

TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES

reliéfní vzorek
Embossed finish

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

600

12

1

i

i

i

FALO

0001-V5

Úplet, na dlani a prstech PVC terčíky. Materiál: 60% bavlna 40% polyester.

Knit, palm and fingers coveredwith PVC dots. Material: 60% cotton, 40% polyester.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

GABO 0001-01

Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, úpletová manžeta.

Cotton cloth, palm and fingers coverd with PVC dots, elastic cuff.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“

KRYTECH

0008-586VV

Bezešvý úplet z HDPE vlákna, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem.
Odolnost proti řezu 5.

Seamless HDPE fibres knit, palm and fingers coated with polyurethan foam.
Anticut level 5.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

délka/lenght 24-30 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“ 6“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

48 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

i

i

i

EN 388

TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES

4543
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IPO 0001-03

Úplet, našitá úpletová manžeta. Materiál: 100% režná bavlna.

Jersey, elastic cuff. Material: 100% unbleached cotton.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size UNI

TEPA 0001-05

Hrubé bavlněné plátno, ztrojená prošitá dlaň.

Thick cotton cloth, triple stitched-through palm.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

DOLI 0001-06

Bavlněné plátno, vložka z režného plátna.

Cotton cloth, unbleached cotton insert.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

600 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 6 1

TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES

TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES

i

i

i

KASA

0001-D2 0001-P2

Úplet. Materiál: 50% bavlna 50% polyester.

Knit. Material: 50% cotton, 50% polyester.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

NOE

 0001-V7

Teplákovina, úpletová manžeta. Materiál: 55% bavlna 45% polyester.

Jersey, elastic cuff. Material: 55% cotton, 45% polyester.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

FAWA

0001-1V

Bavlněný úplet.

Cotton knit.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/ 6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“

0001-1V

Bavlněný úplet.

Cotton knit.

norma/norm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

300 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

600 12 1

i

i

i



213 214/
/213 214

RUKAVICE/GLOVES
POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

ROXY DOUBLE WINTER 0003-5X

Zimní, dvojitý úplet z česaného akrylo-nylonového vlákna, dlaň a prsty povrstvené 
pěnovým nitrilem.

Winter, double knit from brushed acrylic nylon fiber, palm and fingers coated
with foam nitrile.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

ZARO WINTER 0006-20

Zimní, bavlněná flanelová vložka, máčené v silné vrstvě PVC, zdrsněné.

Winter gloves, cotton flannel insert, covered with thick PVC layer, textured.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 11“

TECHNIK ROXY WINTER

0003-8VV

Zimní rukavice, fluorescenční česaný akrylový úplet, dlaň a prsty povrstvené latexem, 
protiskluzný povrch.

Winter gloves, fluorescent acrylic and heavy brushed shell, latex palm and fingertips 
coated, crinkle finish.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 8“, 9“

ROXY DOUBLE WINTER 0003-5X

Zimní, dvojitý úplet z česaného akrylo-nylonového vlákna, dlaň a prsty povrstvené 
pěnovým nitrilem.

Winter, double knit from brushed acrylic nylon fiber, palm and fingers coated
with foam nitrile.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

i

i

EN 388 EN 388

i

EN 388

BRITA

0001-4V

Polyesterový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu. 

Seamless polyester jersey, palm and fingers dipped in Polyurethan. 

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“

BRITA BLACK

0001-5V

Polyesterový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu.

Seamless polyester knit, palm and fingers dipped in Polyurethan.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“

SOLO

R060003BIVV

Polyesterový bezešvý úplet, konce prstů máčené v Polyuretanu.

Seamless polyester knit, fingertips dipped in white Polyuretan.

norma/norm EN 420 CAT

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

i

i

i

EN 388

3231 4131

4131

1231



215 216/
/215 216

RUKAVICE/GLOVES

BLANCHE

R060005BIVV

Rukavice ze směsového úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem.

Gloves seamless T/C knitt, palm and fingers covered with latex.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 9“, 10“

ABRAK

0001-V3

Polyesterový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Nitrilovou pěnou.

Seamless polyester knit, palm and fingers covered with Nitrile foam.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“

ALVAROS

R060004CVVV

Polyesterový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v nitrilu, s pískovanou úpravou pro 
lepší úchop.

Seamless polyester knit, palm and fingers covered with Nitrile, sandy finish for better grip.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

i

i

i

MAGNA

R060001MOVV

Bezešvý úplet z bambusového vlákna, latexová pěna na dlani.

Seamless bambo knit, palm and fingers covered with latex foam.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

NAPA

R060002SEVV

Rukavice z nylonu, šedý bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v nitrilu s prodyšnou 
úpravou MICROFOAM s PVC terčíky.

Nylon gloves, seamless knit liner, palm and fingers MICROFOAM NITRILE with PVC 
dots, breathable.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

FIDO

R060007ZLVV

Nylonový bezešvý úplet s potiskem, dlaň a prsty máčeny v nitrilu.

Nylon seamless knit with print, palm and fingers nitrile coated.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“

SEMI COATED AND COATED G

NAPA

R060002SEVV

Rukavice z nylonu, šedý bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v nitrilu s prodyšnou 
úpravou MICROFOAM s PVC terčíky.

Nylon gloves, seamless knit liner, palm and fingers MICROFOAM NITRILE with PVC 
dots, breathable.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

i

i

i

EN 388

EN 388

EN 388

4121

3132



217 218/
/217 218

RUKAVICE/GLOVES

ARET 0006-10

Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta.

Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

PELA 0006-11

Nitril, bavlněná vložka, pevná manžeta.

Nitrile, cotton jersey liner, tough cuff.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“

KADO 0006-05

Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC.

Cotton jersey, covered with thick PVC coating.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“ délka/lenght 27 cm

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

i

i

EN 388

i

EN 388

DETA 0006-07

Bavlněná vložka, dlaň a prsty máčené v latexu, úpletová manžeta. 

Cotton liner, palm and fingers dipped in latex, elastic cuff.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 10“

ROXY 

0001-8V

Pletená, povrstvené latexem. Materiál: 65% polyester 35% bavlna

Knitted gloves, latex coating, 65% polyester, 35% cotton.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 1

velikost/size 8“, 10“

JOKI

0006-V9

Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta. 

Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

SEMI COATED AND COATED G

norma/norm

velikost/size

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

120 12 1

i

i

EN 388

i

EN 388

reliéfní vzorek
Embossed finish

reliéfní vzorek
Embossed finish

2242

2111

2121

3121



219 220/219 220/219 220/219 220
/219 220

RUKAVICE/GLOVES

UNA 0006-18

Polyetylénová folie, balení 100 ks.

Polyetylen foil, 100 pcs per pack.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size UNI

MOSE

0006-V1

Vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, bal. 100 ks.

Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 8“, 9“, 10“

BERT

0006-V2

Latex, lehce pudřené. bal. 100 ks

Latex, slightly powdered, 100 pcs per pack.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
BOX

10 100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
BOX

10 100

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
BOX

100100

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMICOATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMICOATED AND COATED GLOVES

i

i

i

SELA 0006-06

Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC.

Cotton jersey, covered with thick PVC coating.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

velikost/size 10“ délka/lenght 35 cm

NINA

0006-V3

Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek.

Latex, cotton flocking interior. Embossed finish.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

STERN

0006-9V

Nitrilové jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů 
poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. 
Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami.

Nitrile single use gloves, powder free, 100 pcs pack. Textured fingertips provide good 
comfort and tactility for sensitive, precise handling. Latex-free. Suitable for short-term 
food contact applications.

norma/norm EN 420 CAT 1

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

60 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

240 12 1

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
BOX

10 100

i

i

i

EN 388

2121



221 222/
/221 222

RUKAVICE/GLOVES

HYFLEX FOAM

AN11-800VV

Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstveny pěnovým nitrilem.

Seamless nylon knit, palm and fingers coated with foam Nitrile.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 20-26,5 cm

velikost/size 6“, 7“, 11“ 8“, 9“, 10“

SENSILITE

AN48-100VV

Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem

Seamless nylon jersey, palm and fingers coated with foam polyurethan.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 21-26,5 cm

velikost/size 6“ 7“, 8“, 9“, 10“, 11“

HYLITE

AN47-400VV

Smyčková bavlna, dlaň a prsty povrstveny nitrilem, úpletová manžeta.

 Terry cotton, palm and fingers coated nitrile, knitted cuff.

norma/norm EN 388, EN 420 CAT 2

velikost/size 7“ 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

i

EN 388

i

EN 388

i

EN 388

GLADIATOR

AN16-500VV

Smyčková bavlněná podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová manžeta.

Interlock cotton lining, palm and fingers dipped in natural rubber, elastic cuff.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 23-26 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“  10“

HYCRON

AN27-805VV

Žerzejová bavlněná podšívka, celomáčená v nitrilu, bezpečnostní manžeta.

Jersey cotton lining, fully coated in Nitrile, safety cuff.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 24-27cm

velikost/size 9“ 10“

EASY FLEX

AN47-200VV

Smyčková bavlněná podšívka, z 3/4 povrstvená v lehkém nitrilu, úpletová manžeta.

Interlock cotton lining, 3/4 coated in light weight Nitrile, elastic cuff.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 27 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“ 6,5“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

72 12 1

i

i

EN 388

EN 388

i

EN 388 EN 407

4221

2111

X241 X2XXXX

3131

3111

4131



223 224/
/223 224

RUKAVICE/GLOVES
POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

SENSILITE

AN48-101VV

Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu.

Seamless nylon jersey, palm and fingers dipped in Polyurethan.

norma/norm
EN 388, EN 420 CAT 2

EN 420 délka/lenght 21-26,5 cm

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“ 11“

SENSILITE

AN48-105VV

Nylonový bezešvý úplet, konečky prstů máčené v polyuretanu.

Seamless nylon jersey, palm and fingers dipped in Polyurethan.

norma/norm
EN 388, EN 420 CAT 2

EN 420 délka/lenght 21-26,5 cm

velikost/size 6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 11“

ECONOHANDS PLUS

AN87-190VV

Latex, interiér z česané bavlny, rybí šupiny.AQL 0,65.

Latex, flocklined interior, fishscale. AQL 0,65.

norma/norm EN 420 CAT 1

délka/lenght 30,5 cm

velikost/size 8“, 9“, 10“ 7“, 11“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

144 12 1

i

EN 388

i

EN 388

i

4131

003X

Love your hands, we do™

cut protectioncut protection



225 226/
/225 226

RUKAVICE/GLOVES
POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ RUKAVICE
SEMI COATED AND COATED GLOVES

ULTRANE

0008-551VV

Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené polyuretanovou pěnou.

Seamless nylon jersey, palm and fingers covered with Polyurethan foam.

norma/norm EN 388, EN 420
CAT 2

délka/lenght 21-27 cm

velikost/size 7“, 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

100 10 1

TECHNIK CXS

0003-983VV

Zimní softshellové rukavice vyztužené ve dlani syntetickou kůží, fleecová podšívka.

Winter softshell gloves with synthetic leather in the palm, fleece lining.

velikost/size 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

6060

CXS TUNA

 0003-9802CC10

Zimní softshellové rukavice vyztužené ve dlani syntetickou kůží s fleecovou podšívkou.

Winter softshell gloves reinforced with synthetic leather in the palm with fleece lining.

velikost/size 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

6060

Zimní softshellové rukavice vyztužené ve dlani syntetickou kůží s fleecovou podšívkou.

Winter softshell gloves reinforced with synthetic leather in the palm with fleece lining.

i

i

i

EN 388

RUKAVICE PRO VOLNÝ ČAS
FREE TIME GLOVES

41314121

TITANLITE

0008-397VV

Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta.

Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

délka/lenght 27-31 cm

tloušťka/thickness 1,00 mm

velikost/size 6“, 7“ 8“, 9“, 10“

TECHNI-MIX

0008-415VV

Směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek.

Blended latex - neopren, cotton flocklined interior. Embossed finish.

norma/norm EN 420, EN 374, EN 388
CAT 3

délka/lenght 32cm

tloušťka/ thickness 0,60 mm

velikost/size 6“, 7“, 11“ 8“, 9“, 10“

tloušťka/ thickness

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

100 10 1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

100 10 1

ULTRANE

0008-553VV

Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Nitrilem.

Seamless nylon jersey, palm and fingers covered with Nitrile.

norma/norm EN 420, EN 388 CAT 2

délka/lenght 21-26 cm

velikost/size 6“, 7“ 8“, 9“, 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

100 10 1 i

EN 388

i

EN 388

i

EN 388 EN 374-2

4121

4131 AQL

EN 374-2



227 228/
/227 228

RUKAVICE/GLOVES

DRAGON

 R060006MX7Y

Dětské rukavice, bavlněný úplet, pružná manžeta, povrstvené nitrilem.

Children´s gloves cotton knit, elastic cuff, coated with nitrile

velikost/size 5 let a 7 let

RUKAVICE PRO VOLNÝ ČAS
FREE TIME GLOVES

RUKAVICE PRO VOLNÝ ČAS
FREE TIME GLOVES

CXS CLOWN 0003-980408

Dámské zimní vycházkové rukavice z akrylové pleteniny na hřbetu a hladkého fleecu ve 
dlani, na prstech opatřené plochami pro ovládání dotykového telefonu.

Ladies winter acrylic gloves with smooth fleece in the palm and special aplication on 
thumb and finger for touchscreen operating.

velikost/size 8“

CXS TUNA

0003-980210

Zimní softshellové rukavice vyztužené ve dlani syntetickou kůží s fleecovou podšívkou.

Winter softshell gloves reinforced with synthetic leather in the palm with fleece lining.

velikost/size 10“

CXS

0003-9801

Zimní, fleecové.

Winter fleece gloves.

velikost/size 10“

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

6060

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
PAIR PACK

6060

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENO PÁRŮ
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0003-98

Zimní, fleecové.

Winter fleece gloves.

velikost/size 10“
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RUKAVICE/GLOVES
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LATEX
LATEX

NEOPRÉN
NEOPRENE

FLUOROELASTOMER
FLUOROELASTOMER

PVC VINYL
PVC VINYL

NITRIL
NITRILE

KÓDOVÉ ZNAČENÍ VELIKOSTI RUKAVIC
SIZE GLOVES

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

6

P

7

S

8

M

9

L

10

X

11

Z

12

Z

MĚŘENÍ VELIKOSTI RUKAVIC
Položte svou dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu.
Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost rukavice.

MEASUREMENT OF GLOVES SIZE
Put your palm by edbe of index finger on the dashed line according to drawing.
On the right side beside your hand is shown a size of your glove.

LÁTKA/SUBSTANCE

Aceton Acetone = = - - -

Alkohol amylnatý Amylic alcohol = + + + =

Anilin Aniline = ++ - + =

Benzaldehyd (aldehyd 
benzový)

Benzaldehyde - = = + -

Benzen Benzene - - = ++ -

Benzín automobilový Petrol - + ++ ++ =

Benzylalkohol Benzyl alcohol = + = ++ +

n-Butanol n-Butanol + ++ ++ ++ ++

Butoxyethanol Butoxyethanol + ++ ++ ++ =

Butylacetát Butyl acetate - + + = -

Chloroaceton Chloroacetone ++ ++ - - -

Chlorid amonný Ammonium chloride ++ ++ ++ ++ ++

Chlorid vápenatý Calcium chloride ++ ++ ++ ++ ++

Chlornan sodný Calcium hydroxide ++ ++ ++ ++ ++

Chlornan vápenatý Calcium hypochlorite ++ ++ ++ ++ ++

Chloroform Chloroform - - = + -

Čpavek koncentrovaný
Amonium hydroxide 
(conc.)

++ ++ + + ++

Cyklohexan Cyklohexane - ++ ++ ++ =

Cyklohexanol Cyklohexanol ++ ++ ++ ++ ++

Cyklohexanon Cyklohexanone + = - - -

Diacetonalkohol Diaceton alcohole ++ ++ + = -

Dibutylftalát Dibutyl phtalat = ++ ++ ++ -

Dichlóretan Dichlorethane - = = ++ -

Dietanolamin Diethanolamine ++ ++ ++ ++ ++

Etanol (etylenalkohol) Ethanol + ++ ++ ++ ++

2Etoxyetanol 2-Ethoxyethanol = ++ ++ ++ +

Etylamin Ethylamine - + - - -

Etylénglykol Ethylene glycol ++ ++ ++ ++ ++

Fenol (kyselina karbolová) Phenol (penic acid) = + + +

Formaldehyd (formol) 
30%

Formaldehyde 30% ++ ++ ++ ++ ++

Furol (furfurol nebo 
furaldehyd)

Furaldehyde + ++ - ++ -

Glycerin Glycerine ++ ++ ++ ++ ++

Glykoly Glycol ++ ++ ++ ++ ++

Hexan Hexane - + ++ ++ =

Hydroxid draselný kon-
centrovaný

Potassium hydroxide 
(conc.)

++ ++ + ++ ++

Hydroxid sodný Sodium hydroxide ++ ++ + ++ ++

Hydroxid vápenatý Calcium hydroxide ++ ++ ++ ++ ++

Izobutanol (izobutylal-
kohol)

Isobutanol (isobutyl 
alcohol)

+ ++ ++ ++ ++

Kerosen Kerosene - + ++ ++ +

Kyselina chlorovodíková 
30% a 5%

Hydrochloric acid 30% 
and 5%

++ ++ ++ ++ ++

LÁTKA/SUBSTANCE

Kyselina chrómová Chromic acid = + = = +

Kyselina citrónová Citric acid ++ ++ ++ ++ ++

Kyselina dusičná 20% Nitric acid 20% + ++ + + ++

Kyselina fluorovodíková 
30%

Hydrofluoric acid 30% + ++ + + ++

Kyselina fosforečná 75% Phosphoric acid 75% ++ ++ ++ ++ ++

Kyselina mléčná 85% Lactic acid 75% + ++ + + ++

Kyselina mravenčí 90% Formic acid 90% + ++ = = ++

Kyselina octová 50% Acetic acid 50% ++ ++ = - ++

Kyselina octová (ledová) Acetic acid, glacial + ++ = = =

Kyselina olejová Oleic acid + ++ ++ ++ +

Kyselina sírová akumu-
látorová

Sulphuric acid, diluted 
(battery)

++ ++ ++ ++ ++

Kyselina sírová koncen-
trovaná

Sulphuric acid, concen-
trated

= + = - +

Kyselina šťavelová Oxalic acid ++ ++ ++ ++ ++

Louh sodný koncent-
rovaný

Sodium hydroxide 
(conc.)

++ ++ + ++ ++

Lučavka královská Acqua regia - + = = =

Manganistan draselný
Potassium perman-
ganate

++ ++ ++ ++ ++

2metoxyetanol 2-Methoxyethanol = ++ ++ ++ +

Metylamin Methylamine + ++ ++ ++ ++

Metanol (metylenal-
kohol)

Methanol (methyl 
alcohol)

= + ++ ++ +

Metylénchlorid Methylene chloride - = = + -

Monochlorobenzen Monochlorobenzene - = = ++ -

Monoetanolamin Monoethanolamine ++ ++ ++ ++ ++

Nafta Diesel oil - = ++ ++ =

Nitrobenzen Nitrobenzene - = - ++ -

Nitropropan Nitropropane = = - - -

Oktanol (oktylalkohol) Octanol (octyl alkohol) ++ ++ ++ ++ ++

Perchloretylen Perchloroethylene - = ++ ++ =

Peroxid vodíku Hydrogen peroxide = ++ ++ ++ ++

Petroléter Petroleum ether - = ++ ++ =

Ředidlo Solvents - + ++ ++ +

Ropné látky Petroleum ether - = + ++ =

Styren Styrene - = = ++ -

Terpentýnová silice Turpentine - = ++ ++ =

Tetrachlorid uhlíku Carbon tetrachloride - = + ++ =

THF tetrahydrofuran Tetrahydrofurane = = - - -

Toulen Toluene - = + ++ =

Topné oleje Gas oil - = ++ ++ +

Trichlorethylen Trichlorethylene - = = ++ -

Trietanolamin 85% Triethanolamine 85% ++ ++ ++ ++ ++

Xylen Xylene - = + ++ =
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Odolnost proti poškrábání Ochrana proti zamlžování Ochrana proti UV paprskům
Nastavitelná délka

postranic
Nastavitelný úhel zorníku Měkké konce postranic

Anti-Scratch Anti-Fog UV Protection Adjustable ear-stem Adjustable visor angle Softflex ear-stem ends
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Brýle CXS LYNX
Spectacles CXS LYNX

2266-01

Ultralehké - 22g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení 
poskytuje výborné krytí a neomezené zorné pole; UV385. Materiál: rám, zorník - 
polykarbonát.

Ultralight - 22g, no metal parts, built-in brow guard, wrap around design for perfect fit 
and unlimited field of vision; UV385. Material: frames, lens - polycarbonate.

barva rámu Čirá frame color Clear

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle CXS FOX
Spectacles CXS FOX

2266-04

Sportovní design, jednotný zorník se zaobleným provedením poskytuje maximální 
ochranu a neomezené zorné pole, flexibilní postranice s měkkými konci, měkký nosník; 
UV385. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát.

Sports design, single lens with full wraparound design for maximum protection and 
unlimited field of vision, flexible temples with soft tips, soft nose pad; UV385. Materi-
al: frames - nylon, lens - polycarbonate.

barva rámu Černo-červená frame color Black-red

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle CXS CHEETAH
Spectacles CXS CHEETAH

2266-07

Sportovní design, zaoblené provedení poskytuje výborné krytí a neomezené zorné pole, 
drátěné konce postranic umožňují dokonalé individální vytvarování, měkký nosník; 
UV400. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát.

Sports design, wrap around design for perfect fit and unlimited field of vision, wire-
-core temple tips can be bent and adjusted for perfect individual fit, soft nose pad; 
UV400. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate.

barva rámu Černá frame color Black

zorník Kouřový lens Smoke

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle CXS CHEETAH
Spectacles CXS CHEETAH

2266-08

Sportovní design, zaoblené provedení poskytuje výborné krytí a neomezené zorné pole, 
drátěné konce postranic umožňují dokonalé individální vytvarování, měkký nosník; 
UV400. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát.

Sports design, wrap around design for perfect fit and unlimited field of vision, wire-
-core temple tips can be bent and adjusted for perfect individual fit, soft nose pad; 
UV400. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate.

barva rámu Šedá metalíza-černá frame color Painted metal grey-black

zorník Zrcadlový lens Silver mirror

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle CXS LYNX
Spectacles CXS LYNX

2266-02

Ultralehké - 22g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení 
poskytuje výborné krytí a neomezené zorné pole; UV400. Materiál: rám, zorník - 
polykarbonát.

Ultralight - 22g, no metal parts, built-in brow guard, wrap around design for perfect fit 
and unlimited field of vision; UV400. Material: frames, lens - polycarbonate.

barva rámu Kouřová frame color Smoke

zorník Kouřový lens Smoke

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle CXS LYNX
Spectacles CXS LYNX

2266-03

Ultralehké - 22g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení 
poskytuje výborné krytí a neomezené zorné pole; UV400. Materiál: rám, zorník - 
polykarbonát.

Ultralight - 22g, no metal parts, built-in brow guard, wrap around design for perfect fit 
and unlimited field of vision; UV400. Material: frames, lens - polycarbonate.

barva rámu Žlutá frame color Amber

zorník Žlutý lens Amber

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Brýle CXS IRBIS
Spectacles CXS IRBIS

2266-05

Velmi lehké - 29g, zaoblené provedení poskytuje výborné krytí a neomezené zorné 
pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný 
úhel zorníku, nastavitelná délka postranic do 4 poloh, měkké konce postranic, vyměni-
telné zorníky; UV400. Materiál: rám, zorník - polykarbonát.

Very light - 29g, wraparound design for perfect fit and unlimited field of vision, soft 
and non-slipping nose pad, indirect ventilations between the lenses and the frame, ad-
justable visor angle, 4-position length adjustable, soft temple tips, removable lenses; 
UV400. Material: frame, lens - polycarbonate.

barva rámu Černá frame color Black

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Sáček na brýle CXS
Spectacle bag CXS

2266-10

Textilní, šňůrka na stáhnutí, rozměr: 20x11cm. Materiál: nylon.

Textile, draw-string, measurement: 20x11cm. Material: nylon.

Šňůrka na brýle CXS
Spectacle cord CXS

2266-11

Kulatá, textilní.

Round, textile. 

Souprava brýlí CXS IRBIS
Set with Spectacles CXS IRBIS

2266-06

Obsahuje:
Brýle CXS IRBIS s čirými zorníky:
Velmi lehké brýle - 29g, zaoblené provedení poskytuje výborné krytí a neomezené 
zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nasta-
vitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic do 4 poloh, měkké konce postranic, 
vyměnitelné zorníky; UV400. Materiál: rám, zorník - polykarbonát.
Náhradní zorníky - kouřové, žluté.
Pouzdro - poutka na pásek, karabina, zapínání na zip, kapsa na náhradní zorníky.

Contains:
Spectacles CXS IRBIS with clear lenses:
Very light - 29 g, wraparound design for perfect fit and unlimited field of vision, soft 
and non-slipping nose pad, indirect ventilations between the lenses and the frame, ad-
justable visor angle, 4-position length adjustable, soft temple tips, removable lenses; 
UV400. Material: frame, lens - polycarbonate. 
Spare lenses - smoke, amber  
Bag - belt loops, loop eye, zip fastening, pocket for spare lenses.

barva rámu Černá frame color Black

zorník Čirý, kouřový, žlutý lens Clear, smoke, amber

norma

Čirý, žlutý zorník:
EN 166, EN 170
Kouřový zorník:
EN 166, EN 172

norm

Clear, amber lens:
EN 166, EN 170
Smoke lens:
EN 166, EN 172

Brýle CXS JAGUAR
Goggles CXS JAGUAR

2266-09

Pohodlné, pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem pro dokonalou těs-
nost, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, po-
skytují ochranu proti postřiku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, 
vhodné přes dioptrické brýle; UV385. Materiál: textilní páska, zorník - polykarbonát.

Comfortable, pliable facial contour and universal nose bridge for close fitting, indirect 
vents on the top and the bottom, elastic and soft adjustable headband, protection 
against liquid and chemical splash, impact resistance against high speed particles, fits 
over prescription glasses; UV385. Material: textile headband, lens - polycarbonate.

barva rámu Čirá frame color Clear

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170
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Vyměnitelné zorníky
Removable lenses

Ochranné pouzdro se zavěšením na opasek a nebo na karabinku
Protective case with hang on belt or snap-hook
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Brýle VISITOR
Spectacles VISITOR

2200-00

Návštěvnické, vhodné i přes dioptrické brýle. Materiál: polykarbonát.

Visitors‘ aplicable also with diopter spectacle. Material: polycarbonate.

barva rámu Čirá frame color Clear

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle ROY
Spectacles ROY

2206-00

Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému 
postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření. Konstrukce postranic umožňuje 
nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát.

Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from integrated side 
panel. Absorb harmful UV radiation. Construction of temple arm allows to adjust its 
length and its inclination. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate. 

barva rámu Černá frame color Black

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle SPARK
Spectacles SPARK

2228-00

Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému 
postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření a chrání před oslněním sluncem. 
Konstrukce postranic umožňuje nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - 
nylon, zorník - polykarbonát. 

Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from integrated side 
panel. Absorb harmful UV radiation and protect against sun glare. Construction of 
temple arm allows to adjust its length and its inclination. Material: frame - nylon, lens 
- polycarbonate.

barva rámu Černá frame color Black

zorník Kouřový lens Smoke

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle KID
Spectacles KID

2207-00

Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému 
postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření. Konstrukce postranic umožňuje 
nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát.

Lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from integrated side 
panel. Absorb harmful UV radiation. Construction of temple arm allows to adjust its 
length and its inclination. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate.

barva rámu Černá frame color Black

zorník Žlutý lens Amber

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle VITO
Goggles VITO

2202-00

Pohodlné uzavřené ochranné brýle, přímé větrací otvory. Poskytují neomezené zorné 
pole, nastavitelná páska, absorbují škodlivé UV záření, poskytují ochranu při mecha-
nické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i 
venkovní použití. Materiál: rám - PVC, zorník - polykarbonát.

Comfortable safety goggles, direct air vents, unlimited lateral vision, adjustable broad 
fabric head strap, absorb harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical 
work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twili-
ght. Material: frame-PVC, lens-polycarbonate.

barva rámu Transparentní šedá frame color Transparent grey

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle VENTI
Goggles VENTI

2203-00

Pohodlné uzavřené ochranné brýle, nepřímé větrací otvory. Poskytují neomezené zorné 
pole, nastavitelná páska, absorbují škodlivé UV záření, poskytují ochranu při mecha-
nické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i 
venkovní použití. Materiál: rám - PVC, zorník - polykarbonát.

Comfortable safety goggles, indirect air vents, unlimited lateral vision, adjustable 
broad fabric head strap, absorb harmful UV radiation, protective eyewear for mecha-
nical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in 
twilight. Material: frame-PVC, lens-polycarbonate.

barva rámu Transparentní šedá frame color Transparent grey

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Brýle 3M 2720
Spectacles 3M 2720

2502-60

Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice 
pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, 
absorbují 100 % škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro 
vnitřní i venkovní použití. Materiál: polykarbonát.

Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples 
for improved compatibility, ideal for combination with 3M particulate respirators 9300 
series, absorb 100 % harmful UV radiation, suitable for protection
in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: polycarbonate.

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle 3M 2820
Spectacles 3M 2820

2503-77

Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí 
a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100 % škodlivého UV záření, 
určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: 
postranice - nylon, zorník - polykarbonát.

Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and 
field of vision, absorb 100 % harmful UV radiation, suitable for protection in extreme 
temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: sides - nylon, lens - polycarbo-
nate.

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle 3M 2821
Spectacles 3M 2821

2503-73

Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a 
dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100 % škodlivého UV záření, ur-
čeny k ochraně při extrémních teplotách, pro venkovní použití, poskytují ochranu před 
oslněním od slunce. Materiál: postranice - nylon, zorník - polykarbonát.

Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and 
field of vision, absorb 100 % harmful UV radiation, suitable for protection in extreme 
temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: sides - nylon, lens - 
polycarbonate.

barva rámu Černo-šedá frame color Black-grey

zorník Kouřový lens Smoke

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle 3M 2822
Spectacles 3M 2822

2503-78

Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a 
dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100 % škodlivého UV záření, urče-
ny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití, zvyšují kontrast 
při slabém osvětlení. Materiál: postranice - nylon, zorník - polykarbonát.

Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and 
field of vision, absorb 100 % harmful UV radiation, suitable for protection in extreme 
temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: sides - nylon, lens - 
polycarbonate.

barva rámu Černo-šedá frame color Black-grey

zorník Žlutý lens Amber

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle 3M 2721
Spectacles 3M 2721

2502-53

Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice 
pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, 
absorbují 100 % škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro 
venkovní použití, poskytují ochranu před oslněním od slunce. Materiál: polykarbonát.

Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples 
for improved compatibility, ideal for cimbination with 3M particulate respirators 9300 
series, absorb 100 % harmful UV radiation, suitable for protection in extreme tempe-
ratures, for outdoor usage, protect against glare. Material: polycarbonate. 

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník Kouřový lens Smoke

norma EN 166, EN 172 norm EN 166, EN 172

Brýle 3M 2890 A
Goggles 3M 2890 A

2502-40

Uzavřené ochranné brýle s nepřímým odvětráním, lehké, skvěle se přizpůsobí obličeji 
díky modernímu tenkému provedení, široké, pohodlné, nastavitelné pásky, upínací 
pásek připevněn k rámu otočným čepem, poskytují ochranu proti kapalinám, chemiká-
liím, velkým částicím. Materiál: zorník - acetát.

Indirectly ventilated safety goggles, lightweight, modern slim design for excellent fit 
over the face, wide, comfortable,easy-to-adjust strap, pivoting ratchet for convenient 
individual adjustment, protect against liquid droplets, chemicals, large dust particles. 
Material: lens - acetate.

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100 % škodlivého UV záření, urče-
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Brýle 3M 2845
Spectacles 3M 2845

2503-82

Stylové, praktické, pohodlné, lehké, integrovaný chránič obočí pro větší ochranu, 
možnost použití přes dioptrické brýle, absorbují 100 % škodlivého UV záření, určeny k 
ochraně při svařování a řezání plynem a tvrdé pájení. Materiál: polykarbonát.

Stylish, practical, comfortable, lightweight, additional protective lip at upper lens 
edge, can be worn over prescription spectacles, absorb 100 % harmful UV radiation, 
suitable for certain gas welding applications, brazing, cutting. Material: polycarbonate.

barva rámu Šedá frame color Grey

zorník IR5 lens IR5

norma EN 166, EN 169 norm EN 166, EN 169

BRÝLE
SPECTACLES, GOGGLES

Spectacles 3M 2845
Stylové, praktické, pohodlné, lehké, integrovaný chránič obočí pro větší ochranu, 
možnost použití přes dioptrické brýle, absorbují 100 % škodlivého UV záření, určeny k 
ochraně při svařování a řezání plynem a tvrdé pájení. 

Stylish, practical, comfortable, lightweight, additional protective lip at upper lens 
edge, can be worn over prescription spectacles, absorb 100 % harmful UV radiation, 
suitable for certain gas welding applications, brazing, cutting. 

barva rámu

zorník

norma
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Ochranné
dioptrické brýle

                        Pohodlí • Výkon • Bezpečn
os

t

   
   

    

Výz
kum & Vývoj • Služba

1.  Zaručujeme návštěvu našeho zaměstnance do 3 týdnů 
 od vznesení požadavku

2.  Nabízíme 2 možnosti zjištění dioptrií nositele brýlí 
 na Vámi určeném místě
 a. z receptu od lékaře,
 b.  v případě, že nositel brýlí nemá recept ani zakázkovou   
  kartu, zajistíme změření dioptrií speciálním přístrojem 
  z dioptrických brýlí, které zaměstnanec právě nosí
 • nedochází k záměně dioptrií
 • trvá maximálně 5 minut na každého zaměstnance

3.  V ceně dioptrických pracovních brýlí je dále zahrnuto:
 • poskytnutí služeb očního optika s velmi profesionálním  
  přístupem
 • převzetí receptu, změření PD
 • pomoc při výběru brýlí, pomoc při výběru 
  dioptrických skel
 • poradenství k údržbě brýlí
 • evidence jmen zaměstnanců včetně dioptrických brýlí

4.  Dodání brýlí do 4 tydnů od potvrzení objednávky    
 objednavatelem 

Nabídka kompletních služeb

Kontakt: canis@canis.cz
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Brýle B-B 40
Spectacles B-B 40

2208-00

Otevřené čiré ochranné brýle s bočními kryty, slouží k ochraně očí před nárazem poma-
lu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, vhodné pro ruční i strojní obrábění 
kovů a tvrdých materiálů. Materiál: polykarbonátový zorník.

Open clear protective spectacles with side cover, protect eyes against slow flying 
particles with incidence energy of max. 0,56 J, suitable for hand work or machining of 
hard metal. Material: polycarbonate visor.

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166 norm EN 166

Brýle B-B 40 SVAR
Spectacles B-B 40 SVAR

2209-T05

Otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k 
ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamanem, 
vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské SVAR filtry.

Open protective spectacles with side cover, with welding filters, wich protect eyes 
against radiation from soldering, welding and metal cutting by flame, suitable for 
welders. Material: welding filters WELD.

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník 5 (tmavost skel) lens 5 (darkness)

norma/norm EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Brýle B-V 24
Spectacles B-V 24

2210-T05

Uzavřené ochranné brýle s očnicí s nepřímou ventilací a se sklopným rámem; očnice je 
osazena čirými zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic 
s dopadovou energií max. 0,56 J, sklopný rám je osazen svářečskými filtry, které slouží 
k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem. 
Materiál: čirý zorník - polykarbonát, svářecí zorník - filtr SVAR. 

Locked protective goggles with indirect ventilation and swing section; fitted with 
transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence 
energy of max. 0,56 J, the side down section is fitted with welding filters, which 
protect against radiation by soldering, welding or cutting with flame. Material: trans-
parent visor - polycarbonate, welding visor - filter WELD. 

barva rámu Modrá frame color Blue

zorník 5 (tmavost skel) lens 5 (darkness)

norma/norm EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Brýle B-E7
Goggles B-E7

2238-00

Uzavřené čiré ochranné brýle s nepřímou a částečně přímou ventilací, určeny k ochraně 
očí proti prachu a před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J, 
vhodné při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: 
polykarbonátový zorník.

Locked transparent protective goggles with indirect and partial direct ventilation, 
protect eyes against dust and impact of slow flying particles with incident energy 
of max. 0,56J, suitable for all types metal and hard materials machining. Material: 
polycarbonate visor.

barva rámu Transparentní šedá frame color Transparent grey

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166, EN 170 norm EN 166, EN 170

Brýle B-A 22
Spectacles B-A 22

2204-00

Otevřené lehké čiré ochranné brýle, určeny k ochraně očí před rizikem jejich mechanic-
kého poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J, určeny 
pro běžné montážní a laboratorní práce, ruční nebo strojní obrábění dřeva, plastů a 
kovů, možnost objednání náhradních zorníků. Materiál: plastový zorník z CA folie.

Open light transparent protective spectacles, protect against impact of slow flying in-
cidence energy of max. 0,56J, suitable for assembly and laboratory works, using hand 
tools or for wood-working machines, for working plastic and metal materials, spare 
visors available. Material: plastic CA slide visor.

barva rámu Hnědá frame color Brown

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166 norm EN 166

Brýle B-B 19
Goggles B-B 19

2205-00

Uzavřené čiré ochranné brýle s přímou ventilací, určeny k ochraně očí před nárazem 
pomalu letících částic nebo hrubým prachem, vhodné při mechanickém obrábění kovů 
a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: polykarbonátový zorník.

Locked transparent protective goggles with direct ventilation, protect eyes against 
impact of slow flying particles or coarse, suitable for all types metal and hard materials 
machining. Material: polycarbonate visor.

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166 norm EN 166
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Brýle SB 1
Spectacles SB 1

2212-TXX

Uzavřené ochranné brýle s očnicí s přímým větráním a se sklopným rámem, očnice je 
osazena čirými zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic 
s dopadovou energií max. 0,56 J, sklopný rám je osazen svářečskými filtry, které slouží 
k ochraně očí před zářením vznikajícím při svařování, řezání plamenem, případně i pro 
tvrdé pájení. Materiál: brýle - hliník, čirý zorník - bezpečnostní sklo, svářecí zorník - 
svářecí filtr.

Locked protective goggles with direct ventilation and swing section; fitted with 
transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence 
energy of max. 0,56 J, the side down section is fitted with welding filters, which 
protect against radiation by welding, cutting with flame, hard soldering. Material: 
spectacles - aluminium, transparent visor - safety glass, welding visor - welding filter.

zorník 5-6 (tmavost skel) lens 5-6 (darkness)

norma/norm EN 166, EN 169, EN 175

Svářečská kukla
Welding hood

2215-00

Ochrana při svařování elektrickým obloukem. Opatřena rouškou, která chrání krk svá-
řeče. Kuklu je možno nastavit do určené přesné polohy za pomoci čtyřhranu. Je opat-
řena dorazem, který zabraňuje nárazu kukly na tělo svářeče. Určena pro ochranná skla 
o velikosti 110x90mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou 
matnou černou barvou.

Designed to procect during electric welding work. It has a screen which protects the 
welder´s throat. It can be adjusted with a square head in its exact position. The hood is 
equipped with a stop which protects the impact of the hood. Designed for protecti-
ve glass of size 110x90 mm. Material: special cardboard sprayed on both sides with 
special flat black finish.

norma EN 175 norm EN 175

Svářečský štít
Welding hand shield

2213-00

Ochrana očí a obličeje při elektrosvářečských pracích menšího rozsahu. Opatřen 
držadlem umístěným zevnitř velmi blízko těžiště, což usnadňuje manipulaci a snižuje 
námahu svářeče. Držadlo je tvarováno tak, aby umožnilo práci v rukavicích. Určen pro 
ochranná skla o velikosti 110x90mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastří-
kaná ochrannou matnou černou barvou.

Protects face and eyes during electric welding work of small extend. A grip is put on 
the inner side of the shield close to the centre of gravity. As a result, the welders do 
not get tired quickly. The grip is designed to be held easily with gloves. Designed for 
protective glass of size 110x90mm. Material: special cardboard sprayed on both sides 
with special flat black finish.

norma EN 175 norm EN 175

Kříž do svářečské kukly
Cross for welding hood

2216-00

Určen pro svářečskou kuklu 2215-00. Materiál: PE.

Designed for welding hood 2215-00. Material: PE.

norma EN 175 norm EN 175

Sklo do svářečských brýlí
Glass for welding goggles

2224-00

Nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, 
používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odle-
tujícího kovu při svařování, průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s 
hladkým povrchem.

Clear, resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against 
setting of droplets caused by welding, diameter: 50 mm, thickness: 2 mm. Material: 
flat glass with soft surface.

zorník Čirý lens Clear

norma EN 166 norm EN 166

Sklo do svářečských brýlí
Glass for welding goggles

2223-T05

Tmavé, zasazené do brýlí slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při sva-
řování plamenem nebo tvrdém pájení, průměr: 50 mm. Materiál: ploché sklo zelené 
barvy.

Dark, fitted into spectacles they protect eyes against radiation action rasing from wel-
ding and hard soldering, diameter: 50 mm. Material: flat glass of green colour.

barva rámu Zelený frame color Green

zorník 5 (tmavost skel) lens 5 (darkness)

norma/norm EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

SVÁŘEČSKÉ KUKLY
WELDING HOODS
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Sklo do svářečské kukly
Glass for welding hood

2221-TXX

Tmavé, zasazené do svářečské kukly slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikají-
cího při svařování elektrickým obloukem, případně při plazmatickém svařování, rozměr: 
90x110mm. Materiál: ploché sklo zelené barvy.

Dark, fitted into welding hood it protects eyes against radiation action rasing from 
welding by electric arc, eventually also from plasmatic welding, measurements: 
90x110mm. Material: flat glass of green colour.

velikost 90x110mm size 90x110mm

zorník 8-13 (tmavost skel) lens 8-13 (darkness)

norma/norm EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Svářečská kukla Proteco P600E-C
Welding Shield Proteco P600E-C

2501-98

Plně nastavitelný hlavový kříž s výkyvnou stavitelnou temenní částí s ovládacím knof-
líkem, automatické zapnutí/vypnutí, stmívací čas: 1/30000s, zorná plocha: 43x98mm, 
nastavitelná tmavost DIN: 9-13, nastavitelný čas prosvětlení: 0,25s až 0,8s, přepínač 
polohy svařování/broušení vně kukly, pracovní teplota: -5 °C až +55°C, napájení: solá-
rní článek + baterie, hmotnost: 450g. Materiál: nárazuvzdorný polyamid + karbonová 
folie.

Fully adjustable head cross with swinging top part and with control knob, automatic 
switching on/off, switching time: 1/30000s, viewing area: 43x98mm, adjustable dark 
shade DIN: 9-13, adjustable illumination time: 0,25s to 0,8s, switch position welding/ 
grinding, workinf temperature: -5 °C to +55°C, power source: sollar cell + battery, 
weight 450g. Material: shock-resistant polyamide + carbon foil. 

norma/norm EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

3MTM Svářečská kukla SpeedglasTM 100
3MTM SpeedglasTM 100 Welding Shield

2288-75

Snadné ovládání a údržba, pět volitelných stupňů zatemnění: 8-12 (dle typu), tři volitelné 
úrovně citlivosti, zorná plocha: 44x93 mm, doba přepnutí ze světlého na tmavý odstín: 
0,1 ms, doba zesvětlení: dle odstínu 100-250 ms, životnost baterií: 1500 h, velikosti 
hlavy: 53-62, určena pro většinu svařovacích aplikací - MMA, MIG/MAG, TIG, obloukové 
řezání, řezání plasmovou tryskou a mikroplasmatické obloukové řezání, není vhodná pro 
laserové svařování nebo laserové řezání. Vhodné pro příležitostné svařování.

Easy to operate and maintain, five selectable dark shades: 8-12 (according to type), 
three selectable levels of sensitivity, viewing area: 44x93 mm, switching time light-
dark: 0,1 ms, opening time dark-light: according to shade 100-250 ms, battery life 
time: 1500 hours, head sizes: 53-62, designed for most welding applications - MMA, 
MIG/MAG, TIG, air arc gouging, plasma jet cutting, mikroplasma arc welding. It is not 
suitable for laser welding or laser cutting. It is ideal for part-time welders.

norma/norm EN 379, EN 166, EN 169, EN 175
Speedglas 
kód/code

75 11 20

Sklo do svářečské kukly
Glass for welding hood

2222-00

Čiré, nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapa-
linám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček 
odletujícího kovu při svařování, rozměr: 90x110mm, tloušťka: 2mm. Materiál: ploché 
sklo s hladkým povrchem.

Clear, resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against 
setting of droplets caused by welding, measurements: 90x110 mm, thickness: 2 mm. 
Material: flat glass with soft surface.

velikost 90x110mm size 90x110mm

barva skla Čirá Glass color Clear

norma EN 166 norm EN 166

Ochranná fólie do svářečské kukly
Safety foil for welding hood

2225-00

Ochranná fólie do svářečské kukly, rozměr: 110x90mm.

Safety foil for welding hood, measurements: 110x90mm.

velikost 90x110mm size 90x110mm

barva skla Čirá color Clear

SVÁŘEČSKÉ KUKLY
WELDING HOODS

SVÁŘEČSKÉ KUKLY
WELDING HOODS
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Ochranný štít Š-P 29
Protective shield Š-P 29

2220-00

Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu 
letících částic s dopadovou energií max. 0,56J, současně chrání dýchací ústrojí před 
přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických 
brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou, tloušťka 2 mm. Materiál: PMMA (plexisklo), 
tloušťka 2mm.

Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow flying 
particles with incidence energy max. 0,56J, it protects also breathing system from direct 
ihnaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, unsui-
table against liquid, thickness 2 mm. Material:PMMA (plexiglass), thickness 2mm.

norma/norm EN 166 velikost/size 330 x 290mm

Ochranný štít Š-P 28
Protective shield Š-P 28

2219-00

Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu 
letících částic s dopadovou energií max. 0,56J, současně chrání dýchací ústrojí před 
přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptických 
brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou, tloušťka 2 mm. Materiál: PMMA (plexisklo), 
tloušťka 2mm.

Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow fly-
ing particles with incidence energy max. 0,56J, it protects also breathing systém from 
direct ihnaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, 
unsuitable against liquid, thickness 2 mm. Material:PMMA (plexiglass), thickness 2mm.

norma/norm EN 166 velikost/size 220 x 290mm

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY
COMBINED HEAD PROTECTION
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Vyzkoušejte budoucnost ochrany při svařování již nyní!
Vaše trpělivost byla odměněna třemi novými svářečskými kuklami 3M™ Speedglas™ s možností sklápění a ochranou 
dýchacích orgánu. Každý tento model má všechny základní rysy svářečských kukel 3M Speedglas řady 9100.

Nepřetržitá ochrana dýchacích orgánů a vy-
nikající výhled – tyto požadavky splňuje nová 
svářečská kukla 3M™ Speedglas™ 9100 FX 
se vzduchovým kanálem (dimenzovaná dle 
TH3) se sklopným dílem. Lze snadno připojit   
k jednotkám s pohonem nebo přívodem vzduchu. 

3MTM SpeedglasTM

9100 MP

NOVINKANOVINKA NOVINKA

3MTM SpeedglasTM

9100 FX s Adfl o
3MTM SpeedglasTM

9100
3MTM SpeedglasTM

9100 FX

Informace k objednávce Produktové číslo

3M™ Speedglas™ 9100 s bočními průzory…

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100V 50 18 05

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100X 50 18 15

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100XX 50 18 25

3M™ Speedglas™ 9100 FX s bočními průzory…

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100V NOVINKA 54 18 05

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100X NOVINKA 54 18 15

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100XX NOVINKA 54 18 25

3M™ Adfl o™ Filtroventilační jednotka…

s dýchací hadicí, indikátorem proudění vzduchu, lapačem jisker, páskem, předfi ltrem, 
částicovým fi ltrem, adaptérem, nabíječkou

83 25 30

plynový fi ltr A1B1E1 83 72 42

pachový fi ltr 83 71 10

3M™ Speedglas™ kukly pro kombinaci s Adfl o™…

3M™ Speedglas™ 9100 Air 
56 28 00

se vzduchovým kanálem bez samozatmívací kazety NOVINKA

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air 
54 28 00

se vzduchovým kanálem bez samozatmívací kazety NOVINKA

3M™ Speedglas™ 9100 MP

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100X + praktická přepravní taška 57 90 15

s kazetou 3M™ Speedglas™ 9100XX + praktická přepravní taška 57 90 25

www.3m.cz/Speedglas

Ilustrační foto 
(uvedené produktové kódy  neobsahují samozatmívací kazety)

i

i

Kontakt: canis@canis.cz
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PROTECTIVE EQUIPMENT

Drátěný štít VM85
Wire visor VM85

2402-30

V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: ocel.

Used with headgear for face protection. Material: steel mesh.

norma/norm EN 1731 velikost/size 210 x 390 mm (8” x 15”) 

Polykarbonátový štít VC 85
Polycarbonate visor VC 85

2402-31

V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: polykarbonát.

Used with headgear for face protection. Material: polycarbonate.

norma/norm EN 166 velikost/size
210 x 390 mm

(8” x 15”) 
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2402-32

možné kombinace/possible combination

2402-30

2402-29

2402-ZL 2301-46

2402-29

2402-30

2402-31
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Držák štítu H867
Visor holder H867

2402-29

Včetně odnímatelného adaptéru; držák s adaptérem umožňuje připnout polykarbo-
nátový nebo drátěný štít k přilbě, bez adaptéru je možné jej použít spolu s přilbou, 
mušlovými chrániči sluchu a štítem. Materiál: polypropylen.

With a removable adapter; holder with adapter enables to attach polycarbonate or 
wire visor to a helmet, holder without adapter can be used in a combination with 
helmet, ear muffs and visor. Material: polypropylene.

norma/norm EN 166

Náhlavní kříž DP85
Head gear DP85

2402-32

Určen pro lesnický komplet, možnost připnutí k mušlovým chráničům sluchu, možnost 
připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylen.

Designed for forester´s set, possibility of usage with ear muffs and polycarbonate or 
wire visor. Material: polypropylene.

norma/norm EN 166, EN 1731

i

i

Náhlavní kříž H870
Head gear H870

2402-33

Určen pro polykarbonátový nebo drátěný celoobličejový štít. Materiál: polypropylen.

Designed for polycarbonate or wire all-face-covering visor. Material: polypropylene.

norma/norm EN 166, EN 1731
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2402-31

MOŽNÉ KOMBINACE / POSSIBLE COMBINATIONS

2402-30

i

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY
COMBINED HEAD PROTECTION

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY
COMBINED HEAD PROTECTION
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY
HEAD COMBINED PROTECTION

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY
HEAD COMBINED PROTECTION
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Náhlavní kříž 3M G500-GU
Head gear 3M G500-GU

2232-68

Kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči sluchu, komunikačními sadami a integro-
vanými brýlemi 3M; upínací kolečko pro nastavení velikosti, 3 polohy pro výškové 
seřízení, 8 pozic pro seřízení náhlavníku, přední kryt s odvětráváním, možnost uchycení 
kabelu komunikačních sad, možnost potisku. Materiál: ABS.

Compatible with visors, ear muffs, communication sets, integrated spectacles 3M; 
wheel ratchet for size setting, possibility of attaching the cable communication sets, 
possibility of printing. Material: ABS.

norma/norm EN 166, EN 1731 velikost/size 54-62cm

Štít 3M 5F-1 polykarbonátový
Visor 3M 5F-1 polycarbonate

2301-86

Kompatibilní s držáky štítů, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M, vnitřní i 
vnější ochrana proti zamlžení, ochrana proti poškrábání, hmotnost: 138g, minimální 
tloušťka: 1,5mm ochrana stupně A = náraz s vysokou energií (190m/s), ochrana stupně 
BT=náraz se střední energií při extrémních teplotách (-5°C až +55°C, 120m/s). Materi-
ál: polykarbonát.

Compatible with visor holders, helmet G3000 and ear muffs 3M, anti-scratch protecti-
on, inner and outer anti-fog protection, weight: 138g, minimal thickness: 1,5mm grade 
A protection = high energy impact (190m/s), grade BT protection = medium energy 
impact in extreme temperatures (-5°C to +55°C, 120m/s). Material: polycarbonate.

norma/norm EN 166 rozměr/size 172x348mm

Držák štítu 3M V5
Visor holder 3M V5

2232-67

Kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M, snadné a rychlé 
upevnění díky nové funkci „snap-in“. Materiál: polykarbonát.

Compatible with visors, helmet G3000 and ear muffs 3M, anti-scratch protection, 
easy and quick fixing due to new function „snap-in“. Material: polycarbonate.

norma/norm EN 166

2232-68 2232-68

2301-77FL 2301-862232-67
2232-67

2301-86

2301-63

2232-67

2301-86 2301-86

2403-04i

i

i

Lesnický set 3M Peltor G2000CUOR31V4C-01
Forester set 3M G2000CUOR31V4C-01

2401-63

Obsahuje:
•	přilba 3M G2000 s ventilací, oranžová, Uvicator, 4-bodové textilní uchycení, klasický upínací mechanismus, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, 

teplotní odolnost: -30 oC až +50 oC, hmotnost: 340 g, materiál: ABS s UV stabilizací
•	drátěný štít 3M Peltor V4C s kšiltem a integrovaným uchycením k přilbě, rozměry: 280 x 160 mm, velikost oka síťky: 1,8 x 2,5 mm, Ø drátu ve štítu: 0,24 mm, 

snížení propustnosti světla: 25 %, hmotnost: 35 g, materiál: nerez. ocel
•	mušlové chrániče sluchu 3M Peltor H31P3 Peltor s integrovaným uchycením k přilbě, oranžové - široká a pohodlná těsnící dosedací linie je vyplněna 

jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a pohodlí i při dlouhodobém používání, těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a 
je potažena speciální vzorovanou hygienickou fólií, útlum: 28 dB
•	ochrana krku proti dešti a pilinám GR3C, oranžová

Contains:
•	helmet Peltor G2000, orange, Uvicator, 4-point textile harness, classic headband, protects against 440 Vac, temperature resistance: -30 oC až +50 oC, 

weight: 340 g, material: UV-stabilised ABS
•	mesh visor 3M Peltor V4C with helmet attachment, measurements: 280 x 160 mm, mesh size: 1,8 x 2,5 mm, Ø  0,24 mm, light reduction: 25 %, weigth: 35 g, 

material: steel
•	ear muffs 3M Peltor H31P3 with peak and helmet attachment, orange - the wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid 

and foam, providing optimum sealing and comfort even during long periods of use, the sealing rings have ventilation canals and are coated with specially 
designed soft, patterned hygienic foil, sound reduction: 28 dB
•	rain and sawdust neck protection GR3C, orange

norma/norm EN 397, EN 1731, EN 352-3 velikost/size 54-62cm
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Integrované ochranné brýle 3M V6E
Integrated eyewear 3M V6E

2301-63

Snadno se upevňují na ochrannou přilbu Peltor; unikátní konstrukce umožňuje snadné 
zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém, individuální nastavení je možné 
díky několika pružným spojům; sedí těsně na tváři uživatele, poskytují vynikajícící 
ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem atd.

 They are easy to attach to the lining of Peltor Helmets; the unique design allows the 
glasses to slide easily between the helmet shell and lining, they feature several flexible 
joints to allow for individual adjustment, fits closely to the wearer´s cheeks, providing 
excellent protection from particles and dust etc.

norma/norm EN 166 zorník/lens Čirý/Clear
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Přilba 3M G3000 2301-77BB

Ochranná přilba, 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost
do 440 Vac, teplotní odolnost: +30°C až +50°C, hmotnost: 310g.
•	patentovaný snímač Uvicator-signalizuje, kdy je čas na výměnu přilby; je zabudován 

do přilby; když je přilba nová, Uvicator je červený, stárnutím plastové skořepiny 
díky UV-záření Uvicator postupně bledne, při úplném vyblednutí je čas pro výměnu 
přilby

•	otočný upínací systém-upínací systém může být otočen o 180°, což umožňuje
•	přilbu nosit přední částí dozadu – ideální například při práci v úzkých prostorech 

nebo při výškových pracích
•	 krátký štítek zajišťuje širší zorné pole
•	  optimalizovaná ventilace s větším množstvím větracích otvorů než u přileb s 

běžnou ventilací
•	 velmi tenký design – jemně zaoblený tvar přilby, který pomáhá k tomu, aby nedo-

cházelo k zadrhnutí přilby o větve, apod.
•	upínací mechanismus s upínacím kolečkem umožňuje snazší a rychlejší nastavení 

Materiál: ABS s UV stabilizací.

•	Safety helmet, 4-point textile harness, protects against 440 Vac, temperature 
resistence: -30°C to +50°C, weight: 310g. 

•	patented Uvicator Sensor – tells when it is time to replace the helmet; it is built into 
the helmet; when the helmet is new the Uvicator is red as UV-radiation takes its toll 
on the plastic, the red Uvicator gradually fades out, when the red has faded away 
completely, it is time to replace the helmet

•	 reversible lining – lining that can be rotated 180° allow the helmet to be worn back-
-to-front – ideal e.g. when working in tight spaces or climbing

•	 short brim giving a broker field of view
•	optimist ventilation with more holes than a convetional ventilated helmet
•	 slim design – softly rounded design to deduce the risk of helmet parts snagging on 

branches etc.
•	 ratchet headband for easier and quicker adjustment 

Material: UV-stabilised AB.

norma/norm EN 397 velikost/size 54-62 cm

Podbradní pásek 3M GH4
Chin strap 3MPeltor GH4

2301-03

Materiál: nylon.

Material: nylon.

norma EN 397 norm EN 397

Podbradní pásek PROHELM
Chin strap PROHELM

2404-01

Materiál: kůže.

Material: leather.

norma EN 397 norm EN 397

Přilba PROHELM Lass 2404-BB

Ochranná přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 6-ti bodové textilní uchycení, elektrická 
izolační schopnost do 1000V a 440 Vac, teplotní odolnost: -10°C až +50°C, hmot-
nost: 370g, životnost: 5 let. Materiál: HDPE.

Safety industrial helmet, light, 6-point textile harness, protects against 1000V and 
440 Vac, temperature resistance: -10°C to +50°C, weight: 370g, service life: 5 years. 
Material: HDPE.

norma/norm EN 397 velikost/size 53-62cm

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
HELMETS AND ACCESSORIES

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
HELMETS AND ACCESSORIES

Ochranná přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 6-ti bodové textilní uchycení, elektrická 

440 Vac, temperature resistance: -10°C to +50°C, weight: 370g, service life: 5 years. 

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

30

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

100

10

1

BI ZL OR CV FL ZN MO

i

i

i

i

BI ZL OR CV ZN MO

BB–BARVA / COLOR

BB–BARVA / COLOR



257 258/257 258/257 258/257 258
/257 258

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

24

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

10

100

1

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

1

Přilba STAVBAŘ 2402-BB

Ochranná přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 4-bodové textilní uchycení, elektrická 
izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost: -20°C až +50°C, hmotnost: 340g, 
životnost: 3 roky. Materiál: HDPE.

 Safety industrial helmet, light, 4-point textile harness, protects against 440 Vac, 
temperature resistance: -20°C to +50°C, weight: 340g, service life: 3 years. Material: 
HDPE.

barva/color 
Bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová, zelená
White, red, yellow, blue, orange, green

norma/norm EN 397 velikost/size 54-62cm

BALENÍ
PACK

1

Čepice s plastovou výztuhou SM923
Cap with plastic lining SM923

2405-BB

Prodyšná bavlněná čepice s plastovou vnitřní výztuhou, síťka na obou stranách 
zajišťuje odvod tepla a větší pohodlí, flexibilní a odolný ABS plast spolu se 7 mm EVA 
pěny uvnitř čepice poskytuje velmi dobrou ochranu hlavy, páska se suchým zipem pro 
nastavení velikosti. Materiál: čepice: 100 % bavlna, výztuha: ABS plast.

Breathable cotton cap with plastic shell, mesh on both sides of the cap releases the 
heat stress and improves comfort, flexible and durable ABS plastic full piece shell 
along with 7 mm EVA foam inside the cap to reinforce the head protection, hatband 
with velcro fastening. Material: cap: 100% cotton, lining: ABS shell.

barva/color Černá, středně modrá/Black, royal blue

norma/norm EN 812 velikost/size 54–59 cm

Podbradní pásek
Chin strap STAVBAŘ

2402-27

Materiál: polyester, polyethylen.

Material: polyester, polyethylen.

norma EN 397 norm EN 397

Vložka do přilby HYNEK
Insole to the helmet HYNEK

2401-04

Materiál: fleece 100% polyester.

Material: fleece 100% polyester.

velikost/size UNI
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PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
HELMETS AND ACCESSORIES

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
HELMETS AND ACCESSORIES
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Zátkové chrániče sluchu 3M E.A.R. Soft
Ear plugs 3M E.A.R. Soft

2301-39

Jednorázové, díky rovnoměrnému rozložení tlaku se dokáží přizpůsobit tvaru zvukovo-
du, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická 
pěna.

Single-use, the ear plugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good 
seal with optimum comfo Material: slow recovery foam.

norma/norm EN352-2
útlum zvuku

sound reduction
36 
dB

Zátkové chrániče sluchu 3M E.A.R. Classic
Ear plugs 3M E.A.R. Classic

2300-01

Jednorázové, snadné a pohodlné použití, omyvatelné, nedráždí pokožku, tvarová pamět 
umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu. Materiál: speciální PVC 
pěna.

Single-use, easy usage, comfotable, washable, the special closed cell structure of the 
foam allows the plug to expand gradually and so conforms exactly to the size and 
shape of any ear canal. Material: soft energy absorbing polymer foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
29 dB

Zátkové chrániče sluchu 3M 1120
Ear plugs 3M 1120

2300-16

Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi 
měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch odol-
ný proti znečištění. Materiál: měkká polyuretanová pěna.

Single-use, unique contoured shape fo flexibility and lower pressure in ear canal, very 
soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth 
dirt-resistant surface. Material: soft polyurethane foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
34 dB

Zátkové chrániče sluchu 3M 1110
Ear plugs 3M 1110

2300-05

Jednorázové, kuželovitý tvar je navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, 
světle oranžová barva zajišťuje vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka pomáhá 
předcházet ztrátě a umožňuje snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: 
měkká polyuretanová pěna.

Single-use, tapered shape designed to fir most ear canals, bright orange colour gives 
brighter visibility, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage when 
not in use. Material: soft polyurethane foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
31 dB

OCHRANA SLUCHU
HEARING PROTECTION
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a ochrany

Nový standard 
designu, pohodlí

dB(A)

1401301201101009080

Start stíhačkyNýtováníSekání trávy Nýtování Demolice

X2 (SNR 31 dB) 
Pro ochranu před střední až vysokou 
hladinou hluku, včetně mnohých 
průmyslových aplikací, jako jsou 
práce na silnici, výstavba atd.

X1 (SNR 27 dB) 
Pro ochranu před lehkým průmyslovým 
hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání 
atp.

X3 (SNR 33 dB) 
Pro ochranu před hlukem 
v lesnictví, na letištích,  
v těžkém strojírenství atd.

X4 (SNR 33 dB se štíhlou mušlí) 
Pro použití při vysoké úrovni hluku 
v různých odvětvích průmyslu.

X5 (SNR 37 dB) 
Pro použití v prostředích s extrémně 
vysokou úrovní hluku, kde je obvykle 
nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě, 
dobývání, v papírnách, u plynových 
turbín atd. 

Mušlové chrániče 3M™ Peltor™ řady X 
vytvořily nové vyšší standardy, pokud jde  
o design, pohodlí a ochranu. 

Řada Premium

detekcedetekce ochranaochrana ověřeníověření

 www.3M.cz/OOPP Kontakt: canis@canis.cz
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Náhradní náplň do zátkových chráničů 
sluchu 3M E-A-R Soft / Ear plugs
3M E-A-R Soft top Top up box

2301-34

Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku 
dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální 
pohodlí. Balení obsahuje 500 párů; určeno pro dávkovač a zásobník E-A-R. Materiál: 
viskoelastická polyuretanová pěna.

Single-use E-A-Rsoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and 
a good seal with optimum comfort. Box contains 500 pairs; it is intended for E-A-R 
dispenser and refill bottle. Material: slow expanding polyurethane foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
36 dB

Zátkové chrániče sluchu 3M 1130
Ear plugs 3M 1130

2300-17

Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi 
měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch 
odolný proti znečištění, měkká opletená šňůrka pomáhá předcházet ztrátě a umožňuje 
snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: měkká polyuretanová pěna.

Single-use, unique contoured shape fo flexibility and lower pressure in ear canal, very 
soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth 
dirt-resistant surface, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage 
when not in use. Material: soft polyurethane foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
34 dB

Dávkovač zátkových chráničů sluchu
3M E-A-R / Ear plugs 3M E-A-R Dispenser

2301-35

Určen pro zásobníky zátkových chráničů sluchu E-A-R; díky jednoduchému otočné-
mu mechanismu inovativního trychtýře pro dávkování beze ztrát je zajištěno, že při 
každém dávkování dopadnou zátkové chrániče E-A-R přímo do dlaně; volný přístup 
zepředu nebo z boku umožňuje ovládání pohybem jedné ruky ve směru nebo v proti-
směru hodinových ručiček.

Intended for E-A-R reffil bottles; easy to use with a simple twist motion, the innova-
tive „no waste funnel“ ensures plugs drop directly into the palm, dispensing E-A-R 
disposable plugs every time; unobstructed acces from front or either side permits one 
hand operation by a clockwise or anticlockwise motion.

Zátkové chrániče sluchu 3M 1271
Ear plugs 3M 1271

2300-06

K opakovanému použití, jedinečná konstrukce s vnější obrubou pomáhá udržovat 
zátkový chránič na místě, čímž zlepšuje pohodlí a zvyšuje bezpečnost ochrany, kon-
strukce držadla usnadňuje vkládání; se šňůrkou a úložným pouzdrem s úchytem na 
opasek. Materiál: monopren.

Re-usable, unique outer flange design helps keep the aer plug in place thus improving 
wearer comfort and helping assure protection, finger grip design iproves ease of inserti-
on; with cord and storage case with belt clip. Material: monopren.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
25 dB

Zásobník zátkových chráničů 3M E-A-R 
Soft / Ear plugs 3M E-A-R Soft Refill bottle

2301-37

Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku 
dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální 
pohodlí. Zásobník obsahuje 500 párů; je určen pro dávkovač E-A-R. Materiál: visko-
elastická polyuretanová pěna.

Single-use E-A-RSoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and 
a good seal with optimum comfort. Refill bottle contains 500 pairs; it is intended for 
E-A-R dispenser. Material: slow expanding polyurethane foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
36 
dBZátkové chrániče sluchu 3M E-A-R Caps

Ear plugs 3M E-A-R Caps
2301-14

K opakovanému použití; jedny z nejlehčích chráničů sluchu s páskem na trhu; poskytují 
celodenní ochranu pracovníkům vystaveným účinkům hluku a jsou také vhodné jako 
jednorázové chrániče pro návštěvníky provozu; k dispozici také náhradní zátkové chrá-
niče. Materiál: viskoelastická pěna.

 Re-usable, one of the lightest semi-aural hearing devices on the market; provide day 
long protection for workers exposed to noise and are ideal as disposable protectors for 
factory visitors; replacement pods available. Material: slow recovery foam.

norma/norm EN 352-2
útlum zvuku

sound reduction
23 dB

OCHRANA SLUCHU
HEARING PROTECTION
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Mušlové chrániče sluchu 3M Peltor
Ear muffs 3M Peltor H510A-401-GU

2101-14

Mušlové chrániče sluchu Optime I s náhlavním páskem; velmi lehké a pohodlné; kom-
binace nízkého profilu s vnitřní hloubkou dovoluje snadné spojení s dalšími ochrannými 
prostředky a zajišťuje pohodlí pro uši; široká a pohodlná těsnící dosedací linie je vyplně-
na jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň 
nízkého tlaku v místě dotyku. Použití: nabízí univerzální ochranu, vhodné pro krátkou 
i delší pracovní činnost; ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní 
hluku (dílny, klempírny, tiskárny), pro venkovní použití - např. sekání trávníku, aktivity 
volného času.

Ear muffs Optime I with headband; very lightweight and comfortable; it combines a 
low profile with generous inner depth which makes it easy to combine with other equi-
pment, allowing the ear to rest comfortably; the wide, comfortable sealing rings are 
filled with a unique combination of fluid and foam, which gives optimum sealing and 
low contact pressure at the same time. Usage: offer versatile protection, for both short 
and long duration tasks; ideal for use in environments with moderate industrial noise 
(workshops, sheet-metal shops, printing works), also outdoors - e.g. lawn mowing, 
hobby and leisure activities.

norma/norm EN 352-1
útlum zvuku

sound reduction
27 
dB
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Mušlové chrániče sluchu ATOL
Ear muffs ATOL

2301-45CV

Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet.

 Ear muffs with padding, shaped for the forester’s set too.

barva/color Červená / Red

norma/norm EN 352-1
útlum zvuku

sound reduction
25 dB

Mušlové chrániče sluchu EP 167
Ear muffs EP 167

2301-46

Úchyty na přilbu, lehké. Materiál: polyethylen, ocel.

Helmet attachments, lightweight. Material: polyethylene, wire steel.

norma/norm EN 352-3
útlum zvuku

sound reduction
23 dB

Mušlové chrániče sluchu Peltor
Ear muffs Peltor H510P3E-405-GU

2403-04

Mušlové chrániče sluchu Optime I s uchycením k přilbě; velmi lehké a pohodlné; 
kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou dovoluje snadné spojení s dalšími 
ochrannými prostředky a zajišťuje pohodlí pro uši; široká a pohodlná těsnící dosedací 
linie je vyplněna kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň 
nízkého tlaku v místě dotyku. Použití: nabízí univerzální ochranu, vhodné pro krátkou 
i delší pracovní činnost; ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní 
hluku (dílny, klempírny, tiskárny), pro venkovní použití – např. sekání trávníku, aktivity 
volného času.

Ear muffs Optime l with helmet attachment; very lightweight and comfortable; it 
combines a low profile with generous inner depth which makes it easy to combine 
with other equipment, allowing the ear to rest comfortably; the wide, combortable 
sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, which gives 
optimum sealing and low contact pressure at the same time. Usage: offer versatile 
protection, for both short and long duration tasks; ideal for use in environments 
with moderate industrial noise (workshops, sheet-metal shops, printing works), also 
outdoors – e.g. lan moving, hobby and lemure activities.

norma/norm EN 352-3
útlum zvuku

sound reduction
27 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M Peltor
Ear muffs 3M Peltor H520A-407-GQ

2301-21

Mušlové chrániče sluchu Optime II s náhlavním páskem; vytvořeny pro velmi hlučná 
prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací 
linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění 
a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém 
používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou 
hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým 
hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce.

Ear muffs Optime II with headband; developed for demanding noisy environments 
and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings 
are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal 
with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term 
use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, 
hygienic foil. Usage: suitable for typice environments with substantiv industrial noise 
or construction machinery, airports and agrikultural work.

norma/norm EN 352-1
útlum zvuku

sound reduction
31 dB

Mušlové chrániče sluchu Peltor
Ear muffs Peltor H520P3E-410-GQ

2301-55

Mušlové chrániče sluchu Optime II s uchycením k přilbě; vytvořeny pro velmi hlučná 
prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací 
linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění 
a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém 
používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou 
hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým 
hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce.

Ear muffs Optime II with helmet attachment; developed for demanding noisy 
environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; 
the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is 
an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even 
during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with 
soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial 
industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work.

norma/norm EN 352-3
útlum zvuku

sound reduction
30 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M Peltor
Ear muffs 3M Peltor H540A-411-SV

2301-27

Mušlové chrániče sluchu Optime III s náhlavním páskem; vysoce účinné, velmi pohodl-
né; ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci 
v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení 
mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční 
útlum; široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro poho-
dlnější nošení a menší tlak v místě dotyku. Použití: vyvinuty pro použití v extrémně 
hlučném prostředí.

Ear muffs Optime III with headband; high performance hearing protector, very 
comfortable; the protection is based on a technology with a double casing minimising 
resonance in the holder sasing resulting in maximum high-frequency attenuation; an 
acoustic connection between the inner volume and the volume between the casings in 
its turn provides maximum low-frequency attenuation; the sealing rings are broad and 
filled with soft plastic foam for the best fit and low contact pressure. 
Usage: developer for use in extremely noisy environments. 

norma/norm EN 352-1
útlum zvuku

sound reduction
35 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M Peltor X4
Ear muffs Peltor 3M Peltor X4

2233-23

Mušlové chrániče sluchu s náhlavním páskem; vyjímečně štíhlé a lehké; velký vnitřní 
prostor pomáhá minimalizovat nárůst teploty a vlhkosti; vnitřní dvojitá drátěná 
konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost; 
speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku 
zaručují vynikající akustickou ochranu, zejména proti zvukům s dominujícími nizkými 
frekvencemi; náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL), fluorescenční žlutozelená 
barva pro dobrou viditelnost; kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními 
polomaskami 3M; hmotnost: 234 g

Ear muffs with headband; extremely slim and light-weight; large inner space helps 
minimize temperature and mositure rise; double wire headband inner construction 
offers better balance, easy setup and endurance; specially formulated damping 
pads and innovative foam contained in the sealing ring provide excellent acoustic 
protection, particularly against sounds dominated by low frequencies; headband is 
electrically isolated (DI-EL), bright green colour indicate high attenuation; compatible 
with safety spectacles and dust masks 3M; weight: 234 g

norma/norm EN 352-1
útlum zvuku

sound reduction
33 dB
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTECTIVE EQUIPMENT

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-05

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím 
v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační 
účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. 
Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtra-
tion efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-06

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým 
a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s 
vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost. Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P1 with exhalation valve, protecton against 
solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing 
resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide 
a custom seal. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-07

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím 
v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační 
účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. 
Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtra-
tion efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-08

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P2 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým 
a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s 
vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost. Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P2 with exhalation valve, protection against 
solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing 
resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide 
a custom seal. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

FILTRAČNÍ POLOMASKY
PRACTITULATE RESPIRATORS

FILTRAČNÍ POLOMASKY
PRACTITULATE RESPIRATORS

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-01

Skládací filtrační polomaska třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v kon-
centraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinnos-
tí, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost.  
Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtra-
tion efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-03

Skládací filtrační polomaska třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v kon-
centraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, 
tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: 
polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtra-
tion efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-04

Skládací filtrační polomaska třídy P2 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým 
a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s 
vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost. Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P2 with exhalation valve, protection against 
solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing 
resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide 
a custom seal. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-02

Skládací filtrační polomaska třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým 
a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s 
vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P1 with exhalation valve, protection against 
solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing 
resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide 
a custom seal. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009
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Filtrační polomaska 3M 9320 AURA
Particulate respirator 3M 9320 AURA

2500-33

Skládací filtrační polomaska třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v 
koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla 
filtrační polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují 
tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. 
Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe 
through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce 
strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska 3M 9322 AURA
Particulate respirator 3M 9322 AURA

2500-24

Skládací filtrační polomaska třídy P2 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana 
proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar zna-
mená snazší dýchání a odolnost těla filtrační polomasky proti zhroucení, upínací pásky 
uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na 
tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylen.

Foldable partuculate respirator of class P2 with patented exhalation valve, protection 
against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design 
means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near 
constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range 
of head sizes. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska 3M 9332 AURA
Particulate respirator 3M 9332 AURA

2500-28

Skládací filtrační polomaska třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana 
proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar zname-
ná snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají 
konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký 
rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection 
against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, the advanced design 
means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near 
constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range 
of head sizes. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska 3M 9914
Particulate respirator 3M 9914

2301-64

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P1 s patentovaným výdechovým ventilkem a fil-
trem s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x 
NPK-P, pod NPK-P proti organickým parám; díky konvexnímu tvaru perfektně přisedne 
na různé velikosti obličejů, odolný proti zborcení. Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P1 with patented exhalation valve and filter 
with active carbon, protection against solid and liquid aerosols in concentration up to 
47 x NPF, against organic vapours below NPF; the convex shape ensure a good face 
seal over a range of face shapes and sizes, collapses resistant shell. Material: polypro-
pylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

FILTRAČNÍ POLOMASKY
PRACTITULATE RESPIRATORS

FILTRAČNÍ POLOMASKY
PRACTITULATE RESPIRATORS

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-09

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P2 s výdechovým ventilkem a předfiltrem s aktiv-
ním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 
10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha 
a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P2 with exhalation valve and active carbon pre-
-filter, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 
10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece 
and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska 3M 9310 AURA
Particulate respirator 3M 9310 AURA

2500-26

Skládací filtrační polomaska třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v 
koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla 
filtrační polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují 
tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tvář pro široký rozsah velikostí obličejů. 
Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols 
in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe 
through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce 
strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska 3M 9312 AURA
Particulate respirator 3M 9312 AURA

2500-23

Skládací filtrační polomaska třídy P1 s patentovaným výdechovým ventilkem, ochrana 
proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená 
snazší dýchání a odolnost těla filtrační polomasky proti zhroucení, upínací pásky ucho-
vávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro 
široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylen.

Foldable particulate respirator of class P1 with patented exhalation valve, protection 
against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design 
means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near 
constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range 
of head sizes. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Filtrační polomaska SPIRO
Particulate respirator SPIRO

2506-10

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P3 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým 
a kapalným částicím v koncentraci do 50 x OEL nebo 20 x APF, nízký dýchací odpor s 
vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost, plně přizpůsobivé upínací pásky. Materiál: polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P3 with exhalation valve, protection against 
solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x OEL or 20 x APF, low breathing 
resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide 
a custom seal, contoured facial seal and fully adjustable head straps. Material: poly-
propylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009
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Polomaska 3M 6300
Half mask 3M 6300

2502-19

norma/norm EN 140 velikost/size L

Polomaska 3M 7502
Half mask 3M 7502

2503-00

Dobře vyvážená, pohodlná, snadné použití, nenáročná údržba, lícnice z protialergického 
materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z eudermického 
silikonu, jedinečné “spouštěcí” náhlavní pásky umožňují sejmout masku při krátkých 
přestávkách, aniž by musela být odložena; bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry 
umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 
5000 a většinu řady 6000.

Well balanced, comfortable, easy to use, hypo-allergenic facepiece material, soft 
silicone face seal, unique adjustable headstraps enable to drop the mask down when 
not in use, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and 
flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of 
series 6000. 

norma/norm EN 140 velikost/size M

Polomaska 3M 7503
Half mask 3M 7503

2503-41

norma/norm EN 140 velikost/size L

MASKY A FILTRY
MASKS AND FILTERS

FILTRAČNÍ POLOMASKY
PRACTITULATE RESPIRATORS

Filtrační polomaska 3M 8835
Particulate respirator 3M 8835

2500-30

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilkem, 
ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, mimořádně 
komfortní, měkké dosedací linie, velká filtrační plocha zajišťující maximální filtraci a 
minimalizaci hromadění tepla, nastavitelné upínací pásky; velikost: M/L. Materiál: 
polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection 
against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, comfortable, ligh-
tweight off-the-face design, softsealing ring and adjustable straps; size: M/L. Material: 
polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009

Rouška DUST
Mouth screen DUST

2500-05

Tvarovaná, bez ventilku. Pro zvýšený komfort při práci v prašném prostředí. 

 Shaped - without valve. For work with better comfort in dusty environment.

Polomaska 3M 6200
Half mask 3M 6200

2502-00

Lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, 
lícnice z protialergického materiálu, přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový 
připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít 
se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. 

Lightweight, well balanced, comfortable, economical, easy to use, hypo-allergenic 
facepiece material, adjustable head straps, a simple bayonet attachment systém for 2 
filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 
2000, 5000 and most filters of series 6000. 

norma/norm EN 140 velikost/size M

Filtrační polomaska 3M 9925
Particulate respirator 3M 9925

2500-31

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P2 s patentovaným výdechovým ventilkem, 
ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, proti ozónu 
v koncentraci do 10 x NPK-P, pod NPK-P proti plynům a výparům, proti kouři z kovů; 
vypouklý tvar a nastavitelné pásky; určen speciálně pro svařovací aplikace, v nichž 
má zajišťovat ochranu proti ozónu a dýmu a zmírňovat nepříjemné pachy. Materiál: 
polypropylen.

Moulded particulate respirator of class P1 with patented exhalation valve, protection 
against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, against ozone in con-
centrations up to 10 x NPF, under NPF limit against nuisance odours, against welding 
fume; the convex shape and adjustable straps; it has been designed specifically for 
welding applications to provide protection against ozone and welding fume, plus relief 
from unpleasant odors. Material: polypropylene.

norma/norm EN 149:2001+A1:2009
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Činnost Třída ochrany Důležité informace

Pískování, Řezání, Vrtání

Rez, Kovové částice, Plnivo P1

Beton, Kámen P1 Při vysoké koncentraci křemíku  P2

Cement, Dřevo, Ocel P2

Laky/Fermeže/Antikorozní nátěry P2 Při přítomnosti chromanů  P3

Ocel, nerezová ocel P3

Nátěr při usazování P3 Může být nutná speciální filtrační polomaska

Nástřik oleje při nízké teplotě P2

Svařování

Měkká ocel, Zinek (autogen MIG/MIK) P2 3M™ 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Nerezová ocel (Elektrody) P3 3M™ 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Pájení P2

Práce s azbestem
Velmi malá množství P2

P3

Práce se sklem a minerálními vlákny P2

Třídění odpadu P3 Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

Stříkání
Nástřik barev P2 Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

Pesticidy (rozpustné ve vodě) P2

Technická údržba (např. výměna filtrů) P3

Alergie
Zvířecí srst, Pyl P1

Obilný prach P2

Kontakt s:

Plíseň/ Houby P2

Bakterie P2 S tuberkulózou   P3

Výfukové plyny/ Kouře z dieselového motoru P2

Polomasky třídy FFP1**** Polomasky třídy FFP2 Polomasky třídy FFP3

Faktor ochrany APF 4* APF 10 APF 20

PEL ** 4 12 50

NPK-P*** 4 12 50

Typické aplikace Nízké úrovně jemného prachu/
aerosolů na bázi oleje nebo vody
(ruční pískování, vrtání a řezání)

Střední úrovně jemného prachu/aerosolů 
na bázi oleje nebo vody (sádra, cement, 
pískování dřevěný prach)

Vyšší úrovně jemného prachu/aerosolů na 
bázi oleje nebo vody (nebezpečný prášek z 
oblasti léčiv, biologická činidla a vlákna)

Snadná identifikace Pozná se podle ŽLUTÝCH pásků Pozná se podle MODRÝCH pásků. Pozná se podle ČERVENÝCH pásků.

Vysvětlení zkratek:
*APF:  Faktor Ochrany / Assigned Protection Factor
**PEL: Přípustný Expoziční Limit / Protection Exposure Limit
***NPK-P: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí / Highest Permissible Concentration in Environment
****FFP:  Třída Ochrany / Filter Face Particle

KTERÝ FAKTOR OCHRANY JE VHODNÝ PRO VAŠE POTŘEBY?

Výstraha:
Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu 
a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst 
pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

IDENTIFIKACE RIZIK

PRŮVODCE VÝBĚREM FILTRAČNÍCH POLOMASEK
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Celoobličejová maska 3M 6800
Full face mask 3M 6800

2500-22

Lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, 
přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující 
rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a 
většinu filtrů řady 6000, široký úhel rozhledu s polykarbonátovým zorníkem, odolným 
proti poškrábání a chemikáliím; možnost objednání náhradních dílů. 

Lightweight, well balanced, comfortable, economical, easy to use, adjustable head 
straps, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and 
flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of 
series 6000, wide field of vision with a scratch and chemical resistant polycarbonate 
lens; spare parts available. 

norma/norm EN 136 velikost/size M

Celoobličejová maska 3M 6900
Full face mask 3M 6900

2500-29

norma/norm EN 136 velikost/size L

MASKY A FILTRY
MASKS AND FILTERS

MASKY A FILTRY
MASKS AND FILTERS

Polomaska 3M 4251
Half mask 3M 4251

2502-08

Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynům, výparům a částicím, třída ochrany 
FFA1P2D, ochranný faktor: 10x NPK-P pro organické výpary, 12x NPK-P pro částice; 2 
uhlíkové filtry, nízkoprofilový design, nízkoodporový parabolický výdechový ventilek, 
nastvitelné pásky; k dispozici je také ochranná plena 3M 400, která chrání filtry při 
stříkání barvou. 

 Maintenance-free, comfortable protection against gases, vapours and particulates, 
protection class FFA1P2D, protection factor: 10x NPD for organic vapours, 12x NPF for 
particulates; 2 carbon filters, low-profile design, parabolic valve, adjusteble straps; an 
optional overspray guard 3M 400 is available for protection when paint spraying.

norma/norm EN 405

Ochranná plena 3M 400
Overspray guard 3M 400

2502-10

Slouží k ochraně filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 
4000. 

 It is used as filter protection of 3M masks series 4000 when using the mask for paint 
spraying.

Čistící ubrousek 3M 105
Particulate respirator face seal wipe 3M 105

2500-25

Navlhčený čistící ubrousek určený pro čištění, dezinfekci a ošetření dosedací linie a 
obličejové části masky, aniž by došlo k jejímu poškození. 

Pre-moistened towelette for cleaning and freshening the face piece without damaging it.

Ochranný kryt zorníku 3M 6885
Face shield cover 3M 6885

2500-34

Ochrana zorníků celoobličejových masek 3M řady 6000. Materiál: plastová fólie.

Protection for visorts of full face masks 3M series 6000. Material: plastic foil.

Držák filtrů 3M 501
Filter retainer 3M 501

2502-01

Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 
5000.

Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate 
filters of 3M series 5000.

Plošina 3M 603 / Platform 3M 603 2500-27
Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 
5900.

Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate 
filters of 3M series 5900.

Adaptér 3M 502 / Adapter 3M 502 2502-31
Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 
2100.

Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate 
filters of 3M series 2100.
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Filtr 3M 5911 / Filter 3M 5911 2502-02
Filtr třídy P1, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 4x NPK-P, možno 
použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen.

Filter of class P1, protection agains solid and liquid aerosols up to 4x NPF, can be used 
individually or as a pre-filter. Material: polypropylene.

norma/norm EN 143

Filtr 3M 5925 / Filter 3M 5925 2502-03
Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12x NPK-P, možno 
použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen.

Filter of class P2, protection against solid and liquid aerosols up to 12x NPF, can be 
used individually or as a pre-filter. Material: polypropylene.

norma/norm EN 143

Filtr 3M 2125 / Filter 3M 2125 2502-14
Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12x NPK-P, možno 
použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen.

Filter of class P2, protection against solid and liquid aerosols up to 12x NPF, can be used 
individually or as a pre-filter. Material: polypropylene.

norma/norm EN 143
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Filtr 3M 6051 / Filter 3M 6051 2502-05
Filtr třídy A1, ochrana proti organickým plynům a výparům.

Filter of class A1, protection against gases and organic vapours.

norma/norm EN 14387:2004

Filtr 3M 6055 / Filter 3M 6055 2502-11
Filtr třídy A2, ochrana proti organickým plynům a výparům. 

Filter of class A2, protection against gases and organic vapours.

norma/norm EN 14387:2004

Filtr 3M 6059 / Filter 3M 6059 2502-33
Filtr třídy ABEK1, ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, čpavku 
a derivátům.

Filtr of class ABEK1, protection against organic, inorganic and acid gases, ammoniaand 
its derivates.

norma/norm EN 14387:2004

Filtr 3M 6057 / Filter 3M 6057 2502-07
Filtr třídy ABE1, ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům a 
výparům. 

 Filter of class ABE1, protection against organic, inorganic and acid gases and vapours.

norma/norm EN 14387:2004
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* Pouze pro celoobličejové masky

6096
6098*
6099*

603

6051
6054
6055
6057
6059
6075 2125

2128
2135
2138

5911
5925
5935

5911
5925
5935

501

501

PRŮVODCE VÝBĚREM FILTRŮ A MASEK PRŮVODCE VÝBĚREM FILTRŮ A MASEK

Varování: Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu k použití. Před použitím kterékoli z 
těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy. Limity pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití 
s filtry proti plynům a výparům: Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P). Celoobličejové masky lze použít až do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém filtru) Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) 
nebo 1000 mg/m3 (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg/m3 (0,5 obj. %), platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 
65 °C). Filtr AX by měl být použit pouze s celoobličejovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C.  
       
* s výjimkou formaldehydu         
** v případě výskytu isokyanátů se prosím obraťte na zástupce společnosti 3M         

IDENTIFIKACE RIZIK

Klasifikace filtrů pro masky proti plynům a výparům Klasifikace filtrů pro masky proti jemným částicím
1. Filtry proti plynům a parám:
VOLBA SPRÁVNÉHO FILTRU

Filtry proti plynům/parám a částicím

2. Filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem

3. FILTRY PROTI JEMNÝM ČÁSTICÍM PRO KOMBINACI
S FILTRY PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM

ZNAČENÍ FILTRŮ

A organické plyny a páry, např. organická rozpouštědla, jako terpentýn, 
benzín, toluen, xylen s bodem varu < 65 oC

B anorganické plyny a páry, např. chlór, brom, sirovodík

E kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík

K amoniak a organické sloučeniny amoniaku, např. dimethylamin

AX organické sloučeniny s nízkým bodem varu ≤ 65 oC

Hg rtuť

P1 NPK-P*: 4; nízké úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody, např. 
ruční pískování, vrtání a řezání

P2 NPK-P*: 12; střední úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody, 
např. sádra, cement, pískování dřevěný prach

P3 NPK-P*: 50; vyšší úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody, např. 
nebezpečný prášek z oblasti léčiv, biologická činidla a vlákna

NPK-P*: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí 

Použití Rizika Doporučená ochrana

Lakování, stříkání,
natírání, povrchová úprava

Barvy na bázi rozpouštědel** A2 P3

Nástřik odolný vůči znečištění / broušení A2 P3

Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice** A2 P3

Latexové barvy, zbytky rozpouštědel A2 P3

Konzervanty dřeva A1 P2

Údržba Dezinfekce, čistění* A B E K P2

Dekorace Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak A1 P2

Odstraňování odpadu Bakterie, zárodečné buňky, pachy A1 P3

Zemědělství Pesticidy, insekticidy A B E K P2

Prostředky na ošetření dřeva Pojivo, nástřikové lepidlo A2 P3

Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání

Dehtování A2 P3

Spojování, utěsnění A1 P2

Stříkaná izolační pěna A1 P2

Lakování

Organická rozpouštědla/s bodem varu nižším než 65 °C AX P3

Odstraňovač barvy obsahující čpavek A B E K

Polyuretanové laky** A B E P3

Ředidlové laky A2

Laky na bázi vody A1

Pojiva Ředidla obsahující lepidlo A1

Manipulace

Oxid siřičitý A B E

Kyselina chlorovodíková A B E

Tekutá hnojiva A B E K

Čpavek K

Formaldehyd A1 + formaldehyd

Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků A B E K P3

Filtr Stupeň ochrany Ochrana proti

6051 A1 organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC)

6054 K1 čpavku a jeho derivátům

6055 A2 organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC)

6057 A B E1 organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC), anorganickým výparům a kyselým plynům

6059
A B E K1

organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC), anorganickým výparům, kyselým plynům, 
čpavku a jeho derivátům

6075 A1 + formaldehyd organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC) a formaldehydu

Filtr Stupeň ochrany Ochrana proti

2125 P2 pevným částicím a aerosolům

2128
P2

+ aktivní uhlí pevným částicím a aerosolům; dále ochrana proti ozónu do 10x PEL a organickým výparům / kyselým 
plynům pod úrovní PEL

2135 P3 pevným částicím a aerosolům

2138
P3

+ aktivní uhlí pevným částicím a aerosolům; dále ochrana proti ozónu do 10x PEL a organickým výparům / kyselým 
plynům pod úrovní PEL

6035 P3 (v plastovém krytu) pevným částicím a aerosolům - pevný plastový obal pro použití v drsným podmínkách

6038
P3

(v plastovém krytu) pevným částicím a aerosolům; ochrana proti plynnému fluorovodíku až do 30 ppm a úleva od ozónu, kyse-
lých plynů a organických výparů pod úrovní PEL - pevný plastový obal pro použití v drsných podmínkách

Filtr Stupeň ochrany Ochrana proti

5911 P1 pevným částicím a aerosolům

5925 P2 pevným částicím a aerosolům

5935 P3 pevným částicím a aerosolům

Filtr Stupeň ochrany Ochrana proti

6096 Hg P3 organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC)

6098* AX P3 čpavku a jeho derivátům

6099* A B E K1 P3 organickým plynům a výparům (bod varu > 65 oC)
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Kontakt: canis@canis.cz www.balder.czwww.malina-safety.cz

Nová generace hlavových dílů

V kombinaci s filtračně-ventilačními jednotkami CleanAIR® nebo se systémem 
tlakového vzduchu poskytují větší komfort pro uživatele a zajišťují vysokou 
úroveň ochrany dýchacích cest proti širokému spektru škodlivých látek.

Oblast použití
•	  Prašné provozy
•	 Chemické provozy
•	 Lakovny
•	 Laboratoře
•	 Farmaceutický průmysl

CleanAIR® hlavové díly

CleanAIR® filtry
Ucelený výrobní program kanystrových filtrů CleanAIR® nabízí 
uživatelům široké možnosti výběru filtrů pro většinu průmyslových 
aplikací, farmaceutický průmysl, laboratoře i zemědělství.

Filtry jsou dodávány se standardním připojovacím závitem RD40×1/7“ dle EN 148-1.

Filtry proti částicím
Zachycují široké spektrum pevných částic ve formě kapalných i pevných aerosolů 
jako je prach, dým, kouř, vlákna, bakterie, viry a radioaktivní částice.
Certifikace: EN 143, EN 12941, EN 12942
Protiplynové filtry
Poskytují ochranu před škodlivinami ve formě plynů a par
EN 14387, EN 12941, EN 12942
Kombinované filtry
Poskytují ochranu před kombinací škodlivin ve formě plynů, par i pevných částic.
EN 14387, EN 12941, EN 12942

CleanAIR®
P O W E R E D  A I R  P U R Y F Y I N G  R E S P I R A T O R S

www.3M.cz/OOPP

Vyberte si správný systém pro ochranu dýchacích orgánů
Volba prostředků na ochranu dýchacích orgánů probíhá ve 4 základních krocích 3M:

1. Identifi kace rizik – prach, kovový dým, plyn, výpary atd.
2. Vyhodnocení rizik – vyhodnocení úrovně nebezpečí v rámci bezpečnostních norem a zvážení dodatečné ochrany – kůže, zraku a těla
3. Volba správného ochranného prostředku – jednorázová polomaska, polomaska k opakovanému použití, celoobličejová maska, náhlavní díly 

s pohonem/přívodem
4. Školení v nasazování a používání produktu – maximalizace ochrany dýchacích orgánů

Chráníme Váš svět

 Filtroventilační jednotky

BT-20 S/L BT-40BT-30

Dýchací hadice 

BT-20 S/L: Odlehčená (ve dvou délkách)
BT-30: Délkově nastavitelná
BT-40: Odolná pryž

 Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M

Obličejové štíty Přilby

M-106
M-107

M-306
M-307

M-406
M-407

Přilby s límci

Proti částicím a plynům/výparům

3M™ Jupiter™ Filtroventilační 
jednotka

Pouze proti částicím (volitelně také proti nízkým 
koncentracím organických výparů a kyselých plynů)

3M™ Versafl o™ TR-300
Filtroventilační jednotka

Jiskrově bezpečná varianta
Proti částicím a plynům/výparům

3M™ Jupiter™ Filtroventilační jednotka 
s jiskrově bezpečnou sadou

Náhlavní díly 3M™ Versafl o™ řady S

Integrovaný náhlavní díl Náhlavní díl k opakovanému použití

S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

S-655
S-657
S-757 S-855E

Baterie
-  Standardní baterie 

(4,5 - 6 hodin)
-  Vysokokapacitní baterie 

(9-12 hodin)

Filtr
- Ochrana před jiskrami
- Předfi ltr
- Částicový fi ltr
-  Filtr částicový/nízké hladiny 

organických výparů
-  Filtr částicový/nízké hladiny 

kyselých plynů
(HF až do 10násobku PEL)

Nabíjecí stanice
- Jednoduchá nabíjecí stanice
-  Sada nabíjecí stanice pro 

4 baterie

Filtr
-Chrániče předfi ltru
-Částicové fi ltry 
-Filtry A2P
-Filtry A2BEK1P
-Filtry K1P
-Filtry ABE1P

Baterie
- 4h baterie
- 8h baterie
- 4h baterie jiskrově 
bezpečná

Nabíjecí stanice
- Jednoduchá nabíjecí stanice
- Nabíjecí stanice pro 10 baterií

Regulátory přívodu vzduchu

Příslušenství - dýchací hadice

BT-922: Kryt na jedno použití
BT-926: Ohnivzdorný kryt

Ovládání průtoku

 3M™ Versaflo™
Regulátor přívodu
vzduchu V-500E

Chlazení vzduchu

3M™ Versaflo™
Regulátor přívodu
vzduchu V-100E

Ohřev vzduchu

3M™ Versaflo™
Regulátor přívodu
vzduchu V-200E

Spojka jednotky 
na opasek

Filtrační jednotky 3M™ Aircare™
(k montáži na stěnu nebo volně stojící)

Sada pro připojení hadic 
pro přívod vzduchu

BT-922

Hadice pro přívod vzduchu

Kontakt: canis@canis.cz
Kontakt: canis@canis.cz
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Nová generace svářečských kukel Balder BH3

s revoluční ADC Plus technologií kompenzace úhlové 
závislosti je vhodná pro všechny metody svařování 
včetně TIG a to i při velmi nízkých svařovacích proudech. 
Dokladem vysoké kvality svářečských kukel Balder 
je prodloužená záruka na 3 roky a certifikát DIN Plus 
s nejlepšími možnými výsledky optické kvality 1/1/1/1.
Uživatel má na výběr provedení s vnějším  
i vnitřním ovládáním.

Oblast použití
•	  Profesionální svářečská kukla vhodná  

pro všechny metody svařování včetně 
TIG i při velmi nízkých proudech

•	  Provedení s vnějším ovládáním je vhodné  
i pro broušení

www.malina-safety.cz

CleanAIR®
P O W E R E D  A I R  P U R Y F Y I N G  R E S P I R A T O R S

Balder Grand

Balder
SmarTIGer

Kombinace ergonomického skeletu 
s kvalitní samostmívací kazetou 

nabízí nejlepší poměr užitné hodnoty 
a ceny. Vhodná pro většinu svářečských 

aplikací včetně TIG. Ideální pro příležitostné 
svářeče, pracovníky údržby, karosáře 

a stavební montéry, kteří hledají cenově 
dostupné řešení při zachování vysoké kvality

www.malina-safety.cz www.balder.cz

CleanAIR® Basic 2000
Filtračně-ventilační jednotka CleanAIR® Basic 2000 zajišťuje 
účinnou fi ltraci vzduchu kontaminovaného škodlivinami 
ve formě částic jako je prach, kouř, netoxické i toxické 
dýmy, pevné i kapalné aerosoly, bakterie a viry. Jednotka 
je oblíbená i pro svůj kompaktní tvar a nízkou hmotnost.

Systém CA BASIC je dodáván ve dvou produktových modifi kacích 
kompatibilních s širokou nabídkou hlavových dílů.

CleanAIR® Basic FLOW CONTROL
Filtrační jednotka s elektronickým řízením konstantního průtoku 
vzduchu a vyspělým systémem varování uživatele v případě 
nedostatečného průtoku. Jednotka navíc informuje uživatele 
o stavu zanesení fi ltru a stavu nabití akumulátoru.

CleanAIR® Basic DUAL FLOW
Ekonomická varianta jednotky charakteristická 
možností volby mezi dvěma úrovněmi průtoku 
vzduchu ECO / TURBO a snadnou obsluhou.

Oblast použití
•	 Prašná průmyslová prostředí – svařování, broušení
•	 Automobilový průmysl
•	 Stavebnictví
•	 Potravinářský průmysl

CleanAIR®
Chemical 2F
Nová generace fi ltračně-ventilační jednotky 
určená k fi ltraci škodlivin ve formě plynů, 
par, částic a jejich kombinací.

Navzdory kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je jednotka 
Chemical 2F charakteristická vysokou mechanickou i chemickou 
odolností a odolností vůči UV záření. Konstrukce jednotky 
umožňuje snadnou dekontaminaci sprchou díky ochraně IP65. 
Unikátní automatický uzavírací systém zabraňuje nechtěné 
kontaminaci pevnými částicemi při výměně fi ltrů. Plnobarevný 
displej přehledně zobrazuje všechny potřebné informace.

Oblast použití
•	 Těžké průmyslové provozy
•	 Chemické provozy
•	 Laboratoře
•	 Farmaceutický průmysl
•	 Sanační práce Kontakt: canis@canis.cz
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PRÁCE VE VÝŠKÁCH
WORK AT HEIGHTS

VELIKOST VÝŠKA cm
OBVOD 

HRUDNÍKU cm

M–XL 164–185 85–100

XXL 185–200 100–130

SIZE HEIGHT cm
 GIRTH OF 
CHEST cm

M–XL 164–185 85–100

XXL 185–200 100–130
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VÝŠKY/HEIGHTS

Bezpečnostní celotělový postroj P–30
Full body safety harness P–30

2601–14

Základní vybavení: 
•	Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu
•	Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu 
•	Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Basic equipment: 
•	Back attaching buckle – for attaching fall arrest system
•	Front attaching loops – for attaching fall arrest system
•	Connecting and adjusting buckles – for comfort wearing and using of harness

Material: polyamide webbings, metal buckles

velikost/size uni: M–XL

norma/norm EN 361

Bezpečnostní celotělový postroj P–50
Full body safety harness P–50

2601–03

Základní vybavení: 
•	Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu
•	Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu 
•	Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje
•	Polohovací pás
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony.

Basic equipment: 
•	Back attaching buckle – for attaching fall arrest system
•	Front attaching loops – for attaching fall arrest system
•	Connecting and adjusting buckles – for comfort wearing and using of harness
•	Work positioning belt

Material: polyamide webbings, metal buckles.

velikost/size uni: M–XL

norma/norm EN 361, EN 358

Bezpečnostní celotělový postroj P–30
Full body safety harness P–30

2601–15

velikost/size XXL

norma/norm EN 361

VELIKOST
SIZE

VÝŠKA/
HEIGHT (CM)

OBVOD 
HRUDNÍKU

M–XL 164–185 85–100

XXL 185–200 100–130

VELIKOST
SIZE

VÝŠKA/
HEIGHT (CM)

OBVOD 
HRUDNÍKU

M–XL 164–185 85–100

XXL 185–200 100–130

Bezpečnostní celotělový postroj P–50
Full body safety harness P–50

2601–04

velikost/size XXL

norma/norm EN 361, EN 358
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSERS

i
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VÝŠKY/HEIGHTS
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ENERGY ABSORBERS AND FALL ARRESTERS

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSERS

Bezpečnostní celotělový postroj P–51E
Full body safety harness P–51E

2601–53

Základní vybavení: 
•	Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu
•	Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu 
•	Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje
•	Pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Basic equipment: 
•	Back attaching buckle – for attaching fall arrest system
•	Front attaching loops – for attaching fall arrest system
•	Connecting and adjusting buckles – for comfort wearing and using of harness
•	Moving work positioning belt with automatic buckle

Material: polyamide webbings, metal buckles

velikost/size nastavitelná / adjustabel: M–XL

norma/norm EN 361, EN 358

Pracovní polohovací pás PB–10
Work positioning belt PB–10

2600–00

Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti. Slouží k zajištění 
pracovníka v místě práce, kde nehrozí bezprostřední nebezpečí volného pádu. Používá 
se pro stabilizaci v místě práce, na střechách, šikmých plochách, na technologických 
zařízeních, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Materiál: polyamid, polyester. 

Lumbar reinforcement with positioning loops and adjustable fastener. It is used 
for worker´s securing on places where there is not the risk of free fall. It is used for 
stabilisation at the work place such as on roofs, inclined planes, on technologic devices 
where there is the slipping hazard. Materiál: polyamide, polyester.

velikost/size nastavitelná / adjustabel: M–XL

norma/norm EN 358
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Zadní spojovací bod
Back attaching buckle

Boční spojovací přezka
Side attaching buckles

Přední spojovací bod
Front attaching point

Automatická spona
Automatic buckles

Samonavíjecí zachycovač pádu ROLEX
s tlumičem pádu / Retractable fall arrester 
ROLEX with energy absorber

2602–25

Základní vybavení: 
•	 Horní karabina – pro uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu. Jedná se 

o ocelovou karabinu AZ 011 se šroubovacím zámkem a otvorem 18 mm.
•	 Samonavíjecí zařízení popruhu uvnitř pouzdra
•	 Pracovní popruh
•	 Tlumič pádu
•	 karabina pracovního popruhu. Jedná se o karabinu AZ 002 AS – otočná ocelová 

karabina s otvorem 24 mm (v horku kovaná hliníková slitina).
Maximální délka zařízení je 2,25 m.

Basic equipment: 
•	 Upper snap hook – for attaching device to structural anchor point. It is steel snap 

hook AZ 011 with screw locking and opening 18 mm.
•	Webbing retractor inside the cover
•	Working webbing
•	 Energy dissipating element
•	Working webbing snap hook. It is galvanized steel swivel snap hook AZ 002 AS with 

opening 24 mm (hot forged aluminium alloy).
Maximal length of the device is 2,25 m.

norma/norm EN 360

Samonavíjecí zachycovač pádu CR 200
s tlumičem pádu / Retractable fall arrester 
CR 200 with energy absorber 

2602–34

Základní vybavení: 
•	 Upevňovací rukojeť – pro transport a uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu
•	 Kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem pádu uvnitř plastového 

těla
•	 Pracovní kabel o délce 10 m a průměru 4 mm vyrobený z galvanizované oceli
•	 Otočná karabina pracovního kabelu AZ 002AS (v horku kovaná hliníková slitina)                   

s otvorem 24 mm.

Basic equipment: 
•	 Connecting hangle – for transporting and attaching device to structural anchor point
•	 Cable retractor with brake and energy dissipating mechanism inside plastic casing
•	Working cable of length 10 m and diameter 4 mm made of galvanized steel
•	 Swivel snap hook of the working cable AZ 002AS (hot forged aluminium alloy) with 

opening 24 mm.

norma/norm EN 360

Ocelové pouzdro CR 200 / Steel box CR 200 2602–37

Pro zachycovač pádu CR 200.

For steel cable retractor CR 200.
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VÝŠKY/HEIGHTS
LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

TLUMIČE PÁDŮ A ZACHYCOVAČE
ENERGY ABSORBERS AND FALL ARRESTERS

Řízený zachycovač pádu AC 010 s 
tlumičem pádu /Guided–type fall arrester 
AC 010 with energy absorber

2602–08

Používá se na flexibilním ukotveném laně pro zachycení pádu. Je určen pro 
polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm. 
Základní vybavení: 
•	Bezpečnostní brzda 
•	Tlumič pádu 
•	Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm   

It is used on a flexible anchorage guide. It is intended for polyamide rope AC 100 of 
diameter 14 mm.
Basic equipment: 
•	Rope grab 
•	Energy dissipating element 
•	Galvanized steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm 

norma/norm EN 353–2

Tlumič pádu ABM s lanem a 2 karabinami
Energy absorber ABM with lanyard and
2 snap hooks

2602–04

Konstrukce:
•	Tlumič pádu – vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích 

vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu 
•	Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž 

jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony 
•	2x karabina AZ 002 – ocelová karabina s otvorem 18 mm 

Construction: 
•	 Energy absorber – made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with 

attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard  
•	 Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is 

adjustable by steel adjustment buckle 
•	 2x Snap hook AZ 002 – a steel snap hook with opening 18 mm

norma/norm EN 355

Tlumič pádu ABM se 2 lany a 3 karabinami
Energy absorber ABM with 2 lanyards and 
3 snap hooks

2602–24

Konstrukce: 
•	Tlumič pádu – vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích 

vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu 
•	Polyamidové lano LB 100 o průměru 12mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž 

jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony 
•	1x karabina AZ 002 – ocelová karabina s otvorem 18 mm 
•	2x karabina AZ 022 – ocelová karabina s otvorem 50 mm

Construction: 
•	Energy absorber – made of 32mm wide polyamide webbing, it is equipped with 

attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard  
•	Polyamide rope LB 100 with diameter 12mm is ended with sewn loops, one loop is 

adjustable by steel adjustment buckle 
•	1x Snap hook AZ 002 – a steel snap hook with opening 18 mm 
•	2x Snap hook AZ 022 – a steel snap hook with opening 50 mm      

norma/norm EN 355
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Pomocné lano LP 100 s karabinou
Positioning rope LP 100 with snap hook

2602–02

Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí 
lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano je komponentem osobní 
ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy 
se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné 
kotevní zařízení Materiál: polyamid. 

It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equiped with a steel snap 
hook AZ 002 with opening 18 mm. The rope is a component of a personal fall arrest 
equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in 
horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide.

délka/size 2,5 m průměr/diameter 10,5 mm

norma/norm EN 795 třída B / EN 795 class B

Pracovní lano AC 100 s karabinou
Working rope AC 100 with snap hook

2603–10

Lano je ukončeno našitými smyčkami opatřenými obrubami. Součástí lana je ocelová 
karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano je určeno pro bezpečnostní brzdu s tlumičem 
pádu AC 010. Materiál: polyamid.

It is ended with sewn loops equipped with thimbles. The rope is equiped with a steel 
snap hook AZ 002 with opening 18 mm. The rope is intended for rope grab with 
energy dissipating element AC 010.  Material: polyamide.

délka/size 10 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 353–2

Pracovní lano AC 100 s karabinou
Working rope AC 100 with snap hook

2603–20

délka/size 20 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 353–2

Pracovní lano AC 100 s karabinou
Working rope AC 100 with snap hook

2603–30

délka/size 30 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 353–2

Pracovní lano AC 100 s karabinou
Working rope AC 100 with snap hook

2603–40

délka/size 40 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 353–2

Pracovní lano AC 100 s karabinou
Working rope AC 100 with snap hook

2603–50

délka/size 50 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 353–2

Pomocné lano LP 100 s karabinou
Positioning rope LP 100 with snap hook

2602–05

délka/size 5 m průměr/diameter 10,5 mm

norma/norm EN 795 třída B / EN 795 class B
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volný pád do napnutí lana
freenfall until the rope is stretched

3,5 m

1,2 m

0,2 m

1,8 m

+1 m

max. roztažení tlumiče pádu
maximum stretch of shock absorbeT

posun přezky a závěsu
move of buckle and attachment points

výška člověka
man height

bezpečná výška
safe hight
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Bezpečnostní lano LB 100 s karabinou
Safety lanyard LB 100 with a snap hook

2602–52

Lano je zakončeno smyčkou s plastovým pouzdrem na jedné straně a na druhé straně 
smyčkou s nastavovací sponou. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 
18 mm. Lano lze použít jako komponent osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z 
výšky (ve spojení s tlumičem pádu) nebo jako pracovní polohovací lano pro polohování 
a prevenci proti pádům z výšky. Materiál: polyamid.

The lanyard is ended with loop equiped with plastic thimble from the one side and 
loop with adjusting buckle from the second one. It is equiped with a steel snap hook 
AZ 002 with opening 18 mm. It can be used as a component of personal fall arrest 
equipment (in connection with energy absorber) or as a work positioning lanyard for 
work positioning and prevention of falls from a height. Material: polyamide.

velikost/size 1,5 m průměr/diameter 12 mm

norma/norm EN 354, EN 358

Polohovací prostředek PROT 3 s karabinou
Work positioning device PROT 3 with a snap hook

2602–54

Používá se při provádění prací ve výškách na sloupech, stromech, mřížových 
konstrukcích. Toto zařízení je nezbytné, pokud provádíte práci, která vyžaduje stabilní 
pracovní pozici a velmi často také bez přidržování se rukama. 
Základní vybavení:
•	Polyamidové lano o průměru 14 mm
•	Hliníkové nastavovací zařízení délky lana 
•	Ochranná hadice lana 
•	Ocelová karabina AZ 011 s otvorem 18 mm 
•	Šroubovací ocelová karabina

It is used during works at the height on the pillars, trees, lattice constructions. It is 
needful when the job you are performing requires a stable work position, very often 
without holding on with hands. 
Basic equipment: 
•	Polyamide rope of diameter 14 mm 
•	Aluminium adjuster of the rope length 
•	Rope protecting tube
•	Steel snap hook AZ 011 with opening 18 mm 
•	Steel snap hook with screw lock

velikost/size 2 m průměr/diameter 14 mm

norma/norm EN 358
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karabina AZ 011 / Snap hook AZ 011 2600–03

karabina se šroubovacím zámkem, otvor 18 mm, rozměry: 108 x 60mm.
Materiál: ocel.

Snap hook with screw locking, opening 18 mm, dimensions: 108 x 60 mm.
Material: steel.

norma/norm EN 362

karabina AZ 014T / Snap hook AZ 014T 2602–60

Lehká karabina s automatickým zámkem “twist lock”, otvor 25 mm,
rozměry: 115 x 74 mm. Materiál: hliník.

Light snap hook with automatic locking “twist–lock”, opening 25 mm,
dimensions: 115 x 74 mm. Material: aluminium.

norma/norm EN 362

Přilba JSP EVO3 Linesman s krátkým štítkem
Helmet JSP EVO3 Linesman with micro peak

2406–01ZL

6–bodové textilní uchycení, 3–bodový podbradní pásek, potní pásek ChamlonTM

z egyptské bavlny s porézním PU povrchem,  jednoduché nastavení velikosti One 
TouchTM – velikost lze nastavit jedním prstem, odolnost vůči teplotám –30 oC až +50 
oC, chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac, hmotnost 375 g, životnost: 5 let. 
Materiál: HDPE 

6–point textile harness, 4–point chin strap, ChamlonTM sweatband – egyptian cotton 
core with porous PU coating, One TouchTM Slip Ratchet can be adjusted with just one 
finger, temperature resistance –30 oC to +50 oC, protects against 1000 V and 440 Vac, 
weight: 375 g, service life: 5 years. Material: HDPE

velikost / size 53–64 cm norma/norm EN397, EN50365

barva / color žlutá / yellow
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Vázací popruh AZ 900
Webbing sling AZ 900

2602–50

Konce popruhu jsou sešité a vytváří uzavřenou smyčku.  
Lze použít jako:
•	Kotevní prvek – používá se k připojení systému zachycení pádu (tlumič pádu s 

lanem, řízený zachycovač pádu, samonavíjecí zachycovač pádu) ke strukturálnímu 
kotevnímu bodu

•	Lano – používá se k připojení tlumiče pádu a bezpečnostního postroje ke 
strukturálnímu kotevnímu bodu

Materiál: polyamidový popruh o šířce 20 mm.

Webbing endings are sewn forming closed sling.   
It can be used as:
•	Anchorage device – it can be used to connect fall arrest devices (energy absorber 

with lanyard, guided type fall arrester, retractable type fall arrester) to the structural 
anchor point

•	Lanyard – it can be used to connect energy absorber and full body harness to the 
structural anchor point

Material: 20 mm width polyamide webbing.

průměr/diameter 120 cm

norma/norm EN 354 EN 795 třída B / class B
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RUČNÍKY
TOWELS

RUČNÍKY
TOWELS

RUČNÍK FROTÉ / TERRY TOWEL 9001-BB

Kvalitní, 100% bavlna, 400g/m2.

Good quality, 100% cotton, 400g/m2.

velikost/size 50x100 cm barva/color

RUČNÍK FROTÉ / TERRY TOWEL 2700-00

Pracovní, 100% bavlna, 320 g/m2.

Working, 100% cotton, 320 g/m2.

velikost/size 50x90 cm barva/color Mix barev/Color mix

RUČNÍK FROTÉ / TERRY TOWEL 2700-25

Pracovní, vzor malá kostka, 100% bavlna, 360g/m2.

Working, checked, 100% cotton, 360g/m2.

velikost/size 50x95 cm barva/color Mix barev/Color mix

OSUŠKA FROTÉ / BATH TERRY TOWEL 9002-BB

Kvalitní, 100% bavlna, 400g/m2.

Good quality, 100% cotton, 400g/m2.

velikost/size 70x140 cm barva/color

RUČNÍK VAFLOVÝ / WAFFLE TOWEL 2700-01

Pracovní, 100% bavlna, 220g/m2.

Working, 100% cotton, 220g/m2.

velikost/size 50x90 cm barva/color Mix barev/Color mix
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UČNÍK FROTÉ / TERRY TOWEL

Pracovní, 100% bavlna, 320 g/m

50x100 cm

50x90 cm
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PRACÍ PROSTŘEDKY
WASHING DETERGENTS

PRACÍ PROSTŘEDKY
WASHING DETERGENTS

ROBETA 600g 8007-006000

Prášek na praní, univerzální.

Universal washing powder.

váha/weight 600 g

REX COLOR 6kg 8006-1102

Prášek na praní barevného prádla.

Washing powder for colour laundry.

váha/weight 6 kg

TIDE ALPINE 400g 8006-914000

Prášek na praní bílého prádla.

Washing powder for white laundry.

váha/weight 400 g

SPORT WASH 30ml 8000-1030

Na fleece, Soft Shell, Gore-tex, Thinsulate, impreg., lamin., zátěrové, ale také ostatní 
tkaniny.      

For fleece, Soft Shell, Gore-tex, Thinsulate, impreg., laminated and many other fibre.

objem/volume 30 ml

REX COLOR 400g 8006-11

Prášek na praní barevného prádla.

Washing powder for colour laundry.

váha/weight 400 g

LAGUNA COMFORT 1l 8001-450101

Avivážní prostředek.

Fabric softener.

objem/volume 1l

REX COLOR 2kg 8006-1101

Prášek na praní barevného prádla.

Washing powder for colour laundry.

váha/weight 2 kg

LAGUNA LUXURY 1l 8001-450102

Avivážní prostředek.

Fabric softener.

objem/volume 1l
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WASHING DETERGENTS

MÝDLA, ŠAMPONY
SOAPS, SHAMPOOS

LAGUNA HARMONY 1l 8001-450103

Avivážní prostředek.

Fabric softener.

objem/volume 1 l

LAGUNA ELEGANT 1l 8001-450104

Avivážní prostředek.

Fabric softener.

objem/volume 1 l

Mýdlo FA 100g / Soap FA 8007-50

Toaletní mýdlo.

Toilet soap.

váha/weight 100 g
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Mýdlo HIT/Soap HIT N 8016-31

Toaletní mýdlo.

Toilet soap.

váha/weight 100 g

Mýdlo LAILA/Soap LAILA 8011-90

Jemné toaletní mýdlo.

Fine, toilet soap.

váha/weight 100 g

Mýdlo PALMOLIVE/Soap PALMOLIVE 8005-1701

Toaletní mýdlo s jemnou vůní francouzských parfémů.

Toilet soap with delicate fragrance of french perfumes.

váha/weight 90 g

Tekuté mýdlo / Liquid soap 8010-29

Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních, s dávkovací pumpičkou.

Liquid hand soap with glycerine, 3 fragrances, with a pump.

objem/volume 500 ml

Tekuté mýdlo / Liquid soap 8001-04

Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních.

Liquid hand soap with glycerine, 3 fragrances.

objem/volume 1l
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TEKUTÉ MÝDLO / LIQUID SOAP 8001-17

Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních.

Liquid hand soap with glycerine, 3 fragrances.

objem/volume 5l

ISOFA 500g 8015-96

Mletý vápenec odstraňuje špínu, glucosid napomáhá uchovat přirozenou strukturu 
pokožky.

Ground lime removes medium resistant dirt, glucoside helps to ensure natural 
structure of the skin.

váha/weight 500 g

TEKUTÉ MÝDLO / LIQUID SOAP 8001-18

Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních.

Liquid hand soap with glycerine, 3 fragrances.

objem/volume 10l

SOLVIK 500g 8015-75

Pasta na mytí silně znečištěných rukou.

Washing paste for heavily soiled hands.

váha/weight 500 g

ŠAMPON / SHAMPOO 8001-63

Regenerační šampon na vlasy - 4 druhy.

Regeneration hair shampoo.

objem/volume 500 ml

SOLVINA 450g 8001-06

Pasta na silně znečištěné ruce.

Paste for very dirty hands.

váha/weight 450 g

ŠAMPON / SHAMPOO 8005-56

Regenerační šampon na vlasy - 4 druhy.

Regeneration hair shampoo.

objem/volume 1l

SOLMIX 375g 8001-07

Na silně znečištěné a mastné ruce.

For very dirty and greasy hands.

váha/weight 375 g

SOLFA 450g 8009-26

Ekologická mycí pasta s glycerinem a lanolinem na silně znečištěné a mastné ruce.

Ecological washing paste with glycerine and lanolin for very dirty and greasy hands.

váha/weight 450 g
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SOAPS, SHAMPOOS

MYCÍ PASTY
WASHING PASTES
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INDULONA Univerzální / Universal 8000-06

Promašťující ochranný krém na ruce vhodný pro péči o vysušenou, popraskanou
a odmaštěnou pokožku.

Grease protecting hand cream suitable for protection of dry and rough skin.

váha/weight 100 g

INDULONA Měsíčková / marigold 8000-12

Regenerační, zklidňující a zvláčňující ochranný krém na ruce obohacený výtažkem z 
měsíčku lékařského a glycerinem.

Regenerating, soothing and softening protective hand cream, enriched by an extract of 
pot marigold and glycerine.

váha/weight 100 g

INDULONA Dezinfekční / Disinfecting 8000-07

Hydratační ochranný krém na ruce s preventivním protibakteriálním účinkem.

Hydrating protective hand cream with preventive antibacteral effect.

váha/weight 100 g

INDULONA Rakytníková / Sea Buckthorn 8000-16

Ochranný regenerační krém s obsahem rakytníkového oleje, vitamínu E a UVB filtru s 
faktorem 7.

Protective and regeneration cream containing Sea Buckthorn Oil, E vitamin and UVB 
filter with sun protection factor of 7.

váha/weight 50 g
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SOLFA 10kg 8008-96

Ekologická mycí pasta s glycerinem a lanolinem na silně znečištěné a mastné ruce.

Ecological washing paste with glycerine and lanolin for very dirty and greasy hands.

váha/weight 10 kg

SOLFA 5kg 8009-27

Ekologická mycí pasta s glycerinem a lanolinem na silně znečištěné a mastné ruce.

Ecological washing paste with glycerine and lanolin for very dirty and greasy hands.

váha/weight 5 kg

SAVO PROFI DERM 450g 8002-43

Tekutá mycí pasta na silně znečištěné ruce.

Liquid washing paste for heavily contaminated hands.

váha/weight 450 g

MIO 600g 8002-02

Univerzální čistící prostředek s možností použití na mytí rukou (vhodné pro tiskaře).

Universal cleaning product that can be used for cleaning the skin of your hands 
(suitable for printers).

váha/weight 600g
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HAND CARE
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ISOFA 100PRO 8017-3101

Mycí suspenze na extrémně znečištěné ruce.

Liquid abrasive cleaner for removing dirts.

váha/weight 4,2 kg

ISOLDA 8018-49

Zpěňovací mýdlo.

Foaming soap.

objem/volume 5 l

ISOLDA 8018-4901

Zpěňovací desinfekční mýdlo.

Foaming soap disinfection.

objem/volume 5 l

ISOLDA 8018-4903

Zpěňovací mýdlo.

Foaming soap.

objem/volume 300ml

ISOLDA 8018-4904

Zpěňovací mýdlo dezinfekční.

Foaming soap dispenser.

objem/volume 300ml

Dávkovač bílý
Soap dispenser

8018-4303

Dávkovač zpěňovacího mýdla.

Foaming soap disinfection.

objem/volume 1000ml

Dávkovač chromový
Soap dispenser

8018-4201

Dávkovač zpěňovacího mýdla.

Foaming soap dispenser. 

objem/volume 500ml

Dávkovač bílý
Soap dispenser

8018-4202

Dávkovač zpěňovacího mýdla.

Foaming soap disinfection.

objem/volume 500ml

Dávkovač loketní
Soap dispenser

8018-4302

Dávkovač zpěňovacího mýdla.

Foaming soap disinfection.

objem/volume 1000ml

Dávkovač bílý
Soap dispenser

8018-4304

Dávkovač zpěňovacího mýdla.

Foaming soap disinfection.

objem/volume 1000ml

ISOFA 300MAX 8017-3235

Mycí suspenze na extrémně znečištěné ruce.

Liquid abrasive cleaner for removing dirts.

váha/weight 3,5 kg

ISOFA MYE blue 8009-9201

Mycí suspenze na extrémně znečištěné ruce. 

Liquid abrasive cleaner for removing dirts. 

váha/weight 600 g
ISOLDA Guard 8018-48

Tekuté rukavice.

Liquid gloves.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Protect 8017-36

Tekuté rukavice bez silikonu.

Liquid gloves - silicon free.

objem/volume 500 ml

ISOFA PRO 8009-92

Mycí pasta na znečištěné ruce.

Abrasive hand cleaner for removing dirts.

váha/weight 500 g

ISOFA 200CLAS 8017-3535

Mycí suspenze na extrémně znečištěné ruce. 

Liquid abrasive cleaner for removing dirts. 

váha/weight 3,5 kg

ISOFA GEL green 8009-85

Mycí suspenze na extrémně znečištěné ruce.

Liquid abrasive cleaner for removing dirts.

váha/weight 500 g

ISOFA CLAS 8017-52

Mycí gel na znečištěné ruce.

Abrasive hand cleaner for removing dirts.

váha/weight 500 g

ISOFA MAX 8017-53

Mycí pasta na znečištěné ruce.

Abrasive hand cleaner for removing dirts.

váha/weight 450 g

Dávkovací pumpa
Dosing pump

8018-66

Dávkovací pumpa.

Dosing pump.

Držák na zeď na Isofu
Wall mount to Isofa

8018-72

Držák na zeď.

Wall mount.
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MYCÍ SUSPENZE, MYCÍ PASTY A GELY
LIQUID CLEANERS, WASHING PASTES

*AKCE platí při nákupu jednoho balení (3 ks)
  mycích suspenzí o objemu 3,5 kg (resp. 4,2 kg) **AKCE platí při nákupu 2ks zpěňovacího mýdla o objemu 5 litrů

***AKCE platí při nákupu 3ks zpěňovacího mýdla o objemu 5 litrů

PĚNOVÁ MÝDLA, TEKUTÉ RUKAVICE
FOAMING SOAP, LIQUID GLOVES
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DÁVKOVACÍ SYSTÉM
pro použití ve všech typech 
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DÁVKOVACÍ
PUMPA
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ISOLDA Ochranný krém
ISOLDA Protective cream

8009-83

Ochranný krém na ruce s lanolinem a rakytníkovým olejem.

Protective hand cream with lanolin and Sea buckthorn oil.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Hojivý krém
ISOLDA Healing cream

8009-90

Hojivý krém na ruce s měsíčkem lékařským a alantoinem.

Healing hand cream with marigold and alantoin.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Hydratační krém
ISOLDA Hydration cream

8009-88

Hydratační krém na ruce s včelím voskem a UV filtrem. 

Hydration hand cream with beewax and UV filter. 

objem/volume 100 ml

ISOLDA Dezinfekční krém
ISOLDA Disinfecting cream

8009-91

Dezinfekční krém na ruce s biotinem a lactilanem.

Disinfecting hand cream with biotin and lactilan.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Výživný krém
ISOLDA Nourishing cream

8009-84

Výživný krém na ruce s keratinem a mandlovým olejem.

Nourishing hand cream with keratin and almond oil.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Hojivý krém Heřmánek
ISOLDA Healing cream Camomile

8009-95

Hojivý krém na ruce s heřmánkem a vitamínem A.

Healing hand cream with camomile and vitamin A.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Regenerační Olivový krém
ISOLDA Regenerating cream Olive

8009-86

Regenerační krém na ruce olivový s čajovníkovým olejem. 

Regenerating hand cream with olive and tea tree oil.

objem/volume 100 ml

ISOLDA Regenerační krém Aloe vera
ISOLDA Regenerating Aloe vera cream

8009-22

Regenerační krém na ruce s obsahem aloe vera.

Regenerating hand cream with aloe vera.

objem/volume 100 ml
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KRÉMY NA RUCE
HAND CREMES

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AGENTS

OKENA 500ml 8002-11

Lihový čistící prostředek na okna a skla.

Windows and glass cleaner with alcohol.

objem/volume 500 ml

KRYSTAL na okna sprej 750ml
KRYSTAL for windows 750ml

8006-96

Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpevňovačkou. 

Liquid cleaner for glass surface, with airbrush. 

objem/volume 750 ml

CLIN 500ml 8001-93

Čistící prostředek na okna s rozprašovačem.

Windows cleaner spray.

objem/volume 500 ml

PRONTO Original proti prachu 250ml
PRONTO Original against dust 250ml

8002-37

Sprej proti prachu na všechny povrchy.

Spray against dust for all surfaces.

objem/volume 250 ml
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JAR 500 ml 8002-04

Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Washing up liquid.

objem/volume 500 ml

JAR 1 l 8002-05

Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Washing up liquid.

objem/volume 1 l

FOX 1 l 8009-40

Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Washing up liquid.

objem/volume 1 l

HIT 500g 8002-00

Tekutý univerzální čistící prostředek.

Liquid, multi-purpose cleaner.

váha/weight 500 g

HIT 5kg 8003-31

Tekutý univerzální čistící prostředek.

Liquid, multi-purpose cleaner.

váha/weight 5 kg

HIT 10kg 8005-04

Tekutý univerzální čistící prostředek.

Liquid, multi-purpose cleaner.

váha/weight 10 kg

FOX 5 l 8007-51

Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Washing up liquid.

objem/volume 5 l

FOX 10 l 8007-58

Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Washing up liquid.

objem/volume 10 l

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

21

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AGENTS

OBLAST GENERÁLNÍ

OBLAST KUCHYŇSKÁ

OBLAST UMÝVÁRENSKÁ

OBLAST SANITÁRNÍ

OBLAST DEZINFEKČNÍ

prof i
profesionální úklidová chemie

• v nejvyšší kvalitě
• v přijatelné ceně
• odborný poradenský servis samozřejmostí
• od tradičního českého výrobce

Nejste spokojeni se svým stávajícím čističem?
Vyžádejte si osobní nezávaznou prezentaci s poskytnutím fyzických 
vzorků k vyzkoušení.
Vyvineme, vyrobíme a dodáme prostředky na přání.

OBLAST SPECIÁLNÍ

Nová značka pro profesionální úklid

Vše pro domácnost a průmysl

Zenit, spol. s r. o.
Pražská 162, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 304 890, Mobil: +420 731 548 859, Fax: +420 327 313 688
E-mail: info@zenit-caslav.cz

www.cistotadomova.cz/eshop
www.cistotadomova.cz

www.zenit-caslav.cz
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500g320g 375g 600g450g
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g 450g

750g

 

R500

profesionální úklidová chemie

DEZCHLOR
koncentrovaný CHLOROVÝ 

dezinfekční prostředek 
pro dezinfekci vody 

a mytí všech omyvatelných ploch
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ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AGENTS

MAZLAVÉ MÝDLO 9kg / GEL SOAP 9kg 8002-03

Určeno k mytí podlah, hygienických zařízení, odstraňování hrubších nečistot a k 
průmyslovým účelům. Výrobek není vhodný k mytí pokožky.

Intended for cleaning floors of hygienic facilities, removing heavy dirt and for industrial 
purposes. This product is not intented for cleaning the skin.

váha/weight 9 kg

REAL CLASSIC 600g 8002-01

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Abrasive liquid cleaner for all washable surfaces.

váha/weight 600 g

REAL CLASSIC 10kg 8003-25

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Abrasive liquid cleaner for all washable surfaces.

váha/weight 10 kg

Ava Universal 550g 8002-10

Čistící písek na všechny omyvatelné plochy. 

Cleansing powder for all washable surfaces. 

váha/weight 550 g
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SAVO koupelna 500 ml
SAVO bathroom 500 ml

8000-33

Odstraňuje nečistoty, skvrny od mýdla, rez a vodní kámen na keramickém povrchu i 
bateriích.

Removes impurities, soap stains, corrosion and scale on ceramic surfaces and water 
taps.

objem/volume 500 ml

BEL 1 l 8007-53

Tekutý univerzální čistící prostředek.

Multi-purpose liquid cleaner.

objem/volume 1 l

BEL 5 l 8001-22

Tekutý univerzální čistící prostředek.

Multi-purpose liquid cleaner.

objem/volume 1 l

MR PROPER 1l 8002-0601

Univerzální tekutý čistící prostředek.

Multi-purpose liquid cleaner.

objem/volume 1 l

CIF CREAM 500ml/720g 8002-24

Tekutý abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Abrasive liquid cleaner for all washable surfaces.

objem/volume 500ml/720g

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

10

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

16

1

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
CLEANING AGENTS



313 314/

DROGERIE/DRUGSTORE

/313 314

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU / AIR FRESHENER 8010-22

Sprej na osvěžení vzduchu.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

FIXINELA 8002-09

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.

Cleaning agent for very dirty surfaces - washbasins, tiles, toilets.

objem/volume 500 ml

WC HIT FRESH 8002-75

Čistící antibakteriální prostředek, odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny. 

Liquid antibacterial cleaner, cleans away water resistant sediments. 

váha/weight 750 g

WC Deodorant do pisoárů
WC Pissoir deo

8001-23

Tablety, dezinfikují, odstraňují usazeniny a pachy (balení obsahuje 40 tablet). 

Tablets disinfect and remove sediments and smells (contains 40 tablets). 

váha/weight 1 kg

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

21

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

DEZINFEKCE A PROSTŘEDKY NA WC
DISINFECTION AND WC AGENTS

AMBI PUR sprej Flowers & spring 8004-8701

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

AMBI PUR sprej Ocean & wind 8004-8702

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

AMBI PUR sprej Moonlight vanilla 8004-8703

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

AMBI PUR sprej Caribbean paradise 8004-8704

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

AMBI PUR sprej Thai orchid 8004-8705

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

AMBI PUR sprej Bali sunset 8004-8706

Sprej pro dlouhotrvající svěžest.

Spray for long lasting freshness.

objem/volume 300 ml

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

DEZINFEKCE A PROSTŘEDKY NA WC
DISINFECTION AND WC AGENTS
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SAVO ORIGINAL 8002-07

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech.

Liquid disinfection of surfaces and objects, drinking water, water in pools.

objem/volume 1 l

SAVO PRIM 8002-38

Tekutý prostředek s vůní k dezinfekci ploch a předmětů, dezinfikuje a bělí prádlo.

Liquid disinfection of surfaces and objects, disinfects and bleaches clothes, with 
fragrance.

objem/volume 1 l

SAVO WC 8003-21

Dezinfekční gelový čistič na WC - druhy: EXOTIC, DEZI, POWER, OCEAN. 

Disinfection WC gel cleaner - EXOTIC, DEZI, POWER, OCEAN. Volume 750ml.

objem/volume 750 ml

DOMESTOS 8002-20

Čistící a dezinfekční prostředek na silně znečištěné plochy k odstranění plísní a bakterií. 

Disinfection cleaner for every dirty surfaces, for removal of mildew and germs. 

objem/volume 750 ml

SAVO Proti plísním sprej
SAVO against mildew spray

8003-17

Dezinfekční přípravek pro odstraňování plísní, řas a kvasinek. Vhodný k použití na 
dřevo, omítky a malby zdí interiéru i exteriéru.

Disinfection agent for removal mildew, algae and yeast. For use with wood, plaster and 
wall paints in both interior and exterior applications.

objem/volume 500 ml

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

20

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

20

1

DEZINFEKCE A PROSTŘEDKY NA WC
DISINFECTION AND WC AGENTS

WC BLOK 8010-30

Tableta do splachovacích nádrží, dezinfikuje a čistí toaletní mísy.

Tablet to be placed into water cistern, desinfects and cleans toilet bowl.

váha/weight 40 g

WC Závěs / WC hanger 8010-46

Tableta v košíku do toaletních mís, dezinfikuje, čístí, voní.

Fragranced tablet in holder disinfects and cleans toilet bowl.

váha/weight 40 g

LARRIN WC GEL 8013-08

WC gel s dezinfekční přísadou osvěžuje a čistí toaletní mísy, s aplikačním košíkem. 

WC gel with antiseptic additives refreshes and cleans WC bowl, with application 
basket.

objem/volume 200 ml

LARRIN WC GEL 8012-18

WC gel s dezinfekční přísadou osvěžuje a čistí toaletní mísy.

WC gel with antiseptic additives refreshes and cleans WC bowl.

objem/volume 500 ml

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

14

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

30

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

DEZINFEKCE A PROSTŘEDKY NA WC
DISINFECTION AND WC AGENTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK
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Papírové kapesníčky
Paper handkerchieves

8008-31

Papírové kapesníčky, 2-vrstvé, balené po 10ks.

Paper handkerchieves, 2-ply, 10 pcs per pack. 

Papírové kapesníčky v krabičce
Paper handkerchieves in a box

8013-72

Papírové, 2-vrstvé, celulóza, balené v krabičce po 150ks.

Paper, 2-ply, cellulose, 150 pcs in a paper pack.

Kuchyňské utěrky
Kitchen towels

8015-02

Papírové utěrky v roli, 2-vrstvá, celulóza, v balení 2 ks.

Paper towels in a roll, 2-ply, cellulose, 2 pcs per pack. 

Ručníky papírové MIDI 8009-49

Papírové ručníky v roli, 2-vrstvé, celulóza, výška role 20cm, Ø role 13cm.

The roll of paper towels, 2-ply, cellulose, the height of roll 20cm, Ø 13cm.

Toaletní papír OLIVER 8004-00

Recyklovaný, 1-vrstvý, 400 útržků, balen v papírovém přebalu.

Recycled, 1-ply, 400 sheets, wrapped in paper cover.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

24

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

29

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

24

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

12

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

64

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

16

1

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME

Toaletní papír 2-vrstvý, 69 m
Toilet paper 2-ply

8013-67

2-vrstvý, recyklovaný, barva natur, 69 m.

2-ply, recycled, natur colour, 69 m.

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME

Toaletní papír 2-vrstvý barevný
Toilet paper 2-ply colored

8005-01

Recyklovaný, 2-vrstvý, 200 útržků, balení 4 ks.

Recycled, 2-ply, 200 sheets, 4 pcs per pack.

Toaletní papír 3-vrstvý
Toilet paper 3-ply

8015-40

Celulóza, bílý s barevnou ražbou, 3-vrstvý, balení 4 ks. 

Cellulose, white with color embossing, 3 pcs per pack.

Toaletní papír 2-vrstvý barevný
Toilet paper 2-ply colored

8005-0110

Recyklovaný, 2-vrstvý, 200 útržků, balení 10 ks.

Recycled, 2-ply, 200 shteets, 10 pcs per pack.

WYPAL L20, 7200 8014-92

Průmyslová utěrka, velká role, materiál Airflex, pro práci s oleji a vodou, vysoce savá, 
pevná, barva modrá.

Industrial cloth, big roll, material Airflex, for work with oils and water, highly 
absorbency, tight, blue color.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

14

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

14

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

Ručníky papírové ZIK-ZAK šedé
ZIK-ZAK paper towels grey

8006-29

Recyklované, 1-vrstvé, balené po 5000 ks v kartonu.

Recycled, 1-ply, 5000 pcs in per pack in box.

1
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Ručníky papírové ZIK-ZAK bílé
ZIK-ZAK paper towels white

8006-70

Celulóza, 2-vrstvé, balené po 3200 v kartonu.

Cellulose, 1-ply, 3200 pcs per pack in box.

Ručníky papírové ZIK-ZAK zelené
ZIK-ZAK paper towels green

8014-33

Recyklované, 1-vrstvé, balené po 5000 ks v kartonu.

Recycled, 1-ply, 5000 pcs in per pack in box.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

JUMBO 190 mm šedý
JUMBO 190 mm grey

8006-94

Toaletní papír, 1-vrstvý, recyklovaný, balení po 6 ks.

Toilet paper, 1-ply, recycled, 6 pcs per pack.

délka / lenght 135 m

JUMBO 240 mm šedý
JUMBO 240 mm grey

8006-90

Toaletní papír, 1-vrstvý, recyklovaný, balení po 6 ks.

Toilet paper, 1-ply, recycled, 6 pcs per pack.

délka / lenght 200 m

JUMBO 280mm šedý
JUMBO 280mm grey

8004-94

Toaletní papír, 1-vrstvý, recyklovaný, balení po 6 ks.

Toilet paper, 1-ply, recycled, 6 pcs per pack.

délka / lenght 300 m

JUMBO 190 mm bílý
JUMBO 190 mm white

8014-8619

Toaletní papír, 2-vrstvý, bílý, 6 ks v balení.

Toilet paper, 2-ply, white, 6 pcs per pack.

délka / lenght 105 m

JUMBO 240mm bílý
JUMBO 240mm white

8014-8624

délka / lenght 185 m

JUMBO 280mm bílý
JUMBO 280mm white

8014-8628

délka / lenght 265 m

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME



322 322/

DROGERIE/DRUGSTORE

322

PAPÍROVÝ PROGRAM
PAPER PROGRAMME

ZÁSOBNÍKY
DISPENSERS

Zásobník na toaletní papír Jumbo MINI
Paper towels dispenser Jumbo MINI

8014-64

Plastový, na toaletní papír do průměru 210mm, uzamykatelný na klíček.

Plastic, for toilet paper up to the diameter 210mm.

Zásobník na toaletní papír Jumbo MIDI
Paper towels dispenser Jumbo MIDI

8014-65

Plastový, na toaletní papír do průměru 250mm, uzamykatelný na klíček.

Plastic, for toilet paper up to the diameter 250mm.

Zásobník na toaletní papír Jumbo MAXI
Paper towels dispenser Jumbo MAXI

8014-71

Plastový, na toaletní papír do průměru 320mm, uzamykatelný na klíček.

Plastic, for toilet paper up to the diameter 320mm.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

6

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

4

1

Dávkovač tekutého mýdla
Liquid soap dispensera

8014-63

Plastový, uzamykatelný na klíček.

Plastic, lockable.

objem/volume 800 ml

Střední zásobník na papírové ručníky
Middle paper towels dispenser

8014-66

Plastový, střední, pro 2 balení papírových ručníků ZIK-ZAK, uzamykatelný na klíček.

Plastic, middle, for 2 packs of ZIK-ZAK paper towels, lockable.

Velký zásobník na papírové ručníky
Big paper towels dispenser

8014-67

Plastový, velký, pro 3 balení papírových ručníků ZIK-ZAK, uzamykatelný na klíček.

Plastic, big, for 3 packs od ZIK-ZAK paper towels, lockable.



323 324/

DROGERIE/DRUGSTORE

/323 324

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

Kuchyňská utěrka / Dish towel 2700-12

Kvalitní kuchyňská utěrka, 100% bavlna, 180g/m2, baleno po 3 ks.

Quality kitchen towel, 100% cotton, 180g/m2, 3 pcs per pack. 

velikost/size 50x70 cm barva/color MIX

Švédská utěrka / Microfibre cloth 2700-04

80% polyester, 20% polyamid, 205g/m2.

80% polyester, 20% polyamide, 205g/m2.

velikost/size 30x35 cm

Kuchyňská houbička na nádobí
Kitchen sponge

8004-17

Malá, PUR pěna s abrazivní plochou, balená po 10 ks.

Small, made of PUR foam with abrasive surface, 10 pcs per pack.

Kuchyňská houbička s úchytem
Kitchen sponge with handle

2803-20

Velká, PUR pěna s abrazivní plochou, balená po 5 ks.

Big, made of PUR foam with abrasive surface, 5 pcs per pack.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

96

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

48

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

48

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

400

1

BALENÍ
PACK

Mop plochý Clean Action
Clean Action Flat Mop

8018-70

Mop kompletní, mikrovlákno, duralový teleskop.

Complete mop, microfibre, dural telescope.

Náhrada mikrovlákno pro mop Clean Action 
Microfibre Clean Action Mop refill

8018-7001

Náhrada bílo-modrá, mikrovlákno, lze prát v pračce bez použití aviváže.

Mop refill, white-blue, microfibre, washable without fabric softener.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

20

1

Hadr prachový / Dust cloth 2700-05

Netkaný, 100% bavlna.

Unwoven, 100% cotton.

velikost/size 42x40 cm

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK

Švédská utěrka / Microfibre cloth 2700-0401

80% polyester, 20% polyamid, 280g/m2

80% polyester, 20% polyamide, 280g/m2

velikost/size 50x60 cm barva/color MIX

BALENÍ
PACK
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CLEANING TOOLS

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
CLEANING TOOLS

Hadr podlahový / Floor cloth 2700-03

Netkaný, 100% bavlna.

Unwoven, 100% cotton.

velikost/size 60x80 cm barva/color bílý

Hadr PETR / Cloth PETR 2719-00

Netkaná textilie.

Unwoven.

velikost/size 50x60 cm barva/color oranžová

Lisovaný textil-mix / Pressed textile-mix 2800-48

100% bavlna, tmavé barvy, balení 10kg.

100% cotton, dark colours, 10kg per pack.

váha / weight 10 kg

Lisovaný textil-světlý / Pressed textile-light colours 8017-19

100% bavlna, světlé, pastelové barvy.

100% cotton, light, pastel colours.

váha / weight 10 kg

Lisovaný textil-bílý / Pressed textile-white 2801-56

100% bavlna, bílá barva, balení 10kg.

100% cotton, white colour, 10kg per pack.

váha / weight 10 kg

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

100

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

100

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

1

Sáčky na odpadky 35l + zavazovačka
Garbage bags 35l + string fastener

8004-22

Černé mikroténové HDPE sáčky, 50ks/role, se zavazovačkou.

Black HDPE bags, 20 pcs/roll, with string fastener.

Sáčky na odpadky 60l + zavazovačka
Garbage bags 60l + string fastener

8010-94

Černé mikroténové HDPE sáčky, 20ks/role, se zavazovačkou.

Black HDPE bags, 50 pcs/roll, with string fastener.

Samonosný pytel na odpad
Garbage bag

8005-67

LDPE, černý, 60x120cm, 200 mikronů, balený po 1 ks.

LDPE, black, 60x120cm, 200 microns, 1 pc per pack.

Koš kancelářský / Rubbish bin 2801-47

Z děrovaného barveného plechu, výška 34cm, průměr 30cm.

Made od dyed perforated metal sheet, height 34cm, diameter 30cm.

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

50

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

80

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

80

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

V KARTONU
IN BOX

PÁR
PAIR

BALENÍ
PACK

1

Koš na použité papírové ručníky
Used paper towels bin

2801-48

Z hliníkových prutů potažených bílým PVC, skládací.

Made of aluminium wire covered with white PVC folding.

objem / volume 47 l

Plastové vědro 10l / Plastic bucket 10l 8004-02

Úklidové, PVC, různé barvy.

Plastic bucket for cleaning, various colours.

objem / volume 10 l



327 328/

DROGERIE/DRUGSTORE

/327 328

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY
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KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ
BRUSHWARE

Plastové vědro 12l / Plastic bucket 12l 8004-21

Úklidové, PVC, různé barvy.

Plastic bucket for cleaning, various colours.

objem / volume 12 l

Vědro pozinkované 12l
Galvanized bucket 12l

8004-49

Pozinkovaný plech.

Galvanized sheet.

objem / volume 12 l

AL lopata malá / Small AL shovel 8004-31

Hliníková lopata bez násady, výška 28cm, šířka 27cm.

Aluminium shovel without shaft, height 28cm, width 27cm.

AL lopata velká / Big AL shovel 8004-39

Hliníková lopata bez násady, výška 35cm, šířka 34cm.

Aluminium shovel without shaft, height 35cm, width 34cm.

AL lopata velká + násada T 120
AL shovel big T 120

8004-52

Hliníková lopata s násadou ve tvaru T 120cm, (v. 35cm, š. 34cm)
s dřevěnou násadou (Ø 2,5cm).

Aluminium shovel, including wonden T-handle 120cm, (height 35cm, width 34cm) 
with wooden shaft (Ø 2,5cm).

Prohnutá násada na lopatu
Bent shovel handle

8010-17

Dřevěná, prohnutá, délka 130cm, Ø 2,5cm.

Wooden, bent, length 120cm, Ø 2,5cm.

Násada na lopatu T / T-handle for a shovel 8004-05

Dřevěná, délka 120cm, Ø 2,5cm.

Wooden, lenght 120cm, Ø 2,5cm.

Plastové hrablo na sníh / Plastic snow shovel 8004-09

Plastové hrablo s hliníkovou lištou a násadou, šíře 50cm.

Plastic shovel with aluminium edge and shaft, width 50cm.

Kovové hrablo na sníh / Steel snow shovel 2802-85

Kovové s dřevěnou násadou.

Steel with wooden shaft.
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Kartáček na ruce / Nail brush 8005-95

Plastové těleso, syntetická vlákna, různé barvy.

Plastic body, synthetic fibres, various colours.

Smetáček ruční / Short-handled brush 8004-57

Dřevěné nelakované těleso, syntetická vlákna (PET).

Wooden non-varnished body, synthetic fibres (PET).

Smetáček ruční / Short-handled brush 8004-84

Plastové těleso, syntetická vlákna (PET).

Plastic body, synthetic fibres (PET).

Lopatka kovová / Metal dustpan 8004-27

Šíře 235mm, lakovaná, různé barvy.

Width 235mm, varnished steel, various colours.

Souprava / Set 8004-04

Smetáček - plast, syntetická vlákna (PET), lopatka-plast, gumová lišta, různé barvy.

Short-handled plastic brush, synthetic fibres (PET), plastic pan with lip, various colours.
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KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ
BRUSHWARE

KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ
BRUSHWARE

WC souprava / WC set 8004-48

Plastový kartáč průměr 75mm, plastový stojan.

Plastic brush diameter 75mm, plastic holder.

Kartáč podlahový 4224/861
Scrubbing brush 4224/861

2801-49

Dřevěné těleso, vlnitá syntetická vlákna (PP), na hůl.

Wooden body, wavy synthetic fibres (PP), for a stick.

Kartáč podlahový ruční 4209
Hand scrubbing brush 4209

2801-38

Dřevěný, vlnitá syntetická vlákna (PP), pro ruční použití.

Wooden body, wavy synthetic Fibres (PP), for hand use.

Kartáč silniční 40cm
Street broonm with stick 40cm

8012-26

Dřevěné těleso 40x7cm, hůl 140cm, syntetická vlákna (PET).

Wooden body 40x7cm, stick 140cm, synthetic fibres (PET).

Koště zatloukané s holí
Pavement broom with stick

8004-12

Dřevěné těleso 24cm, hůl 120cm, syntetická vlákna (PVC), pro venkovní použití.

Wooden body 24cm, stick 120cm, synthetic fibres (PVC), for outdoor use.

Koště čirokové / Straw broom with stick 8004-11

S holí 120cm.

Stick 120cm.
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Smeták na hůl 60cm / Broom 60cm 8005-31

Dřevěné těleso, kovový držák hole, směs syntetických vláken (PET+PP).

Wooden body, metal holder for stick, mix of synthetic fibres (PET+PP).

Smeták na hůl 40cm / Broom 40cm 8004-18

Dřevěné těleso, kovový držák hole, směs syntetických vláken (PET+PP).

Wooden body, metal holder for stick, mix of synthetic fibres (PET+PP).

Smeták na hůl 5111/611 / Broom 5111/611 8004-51

Dřevěné nelakované těleso bez závitu, syntetická vlákna (PET).

Wooden non-varnished body without thread, synthetic fibres (PET).

Smeták na hůl 5151/Z/616 color
Broom 5151/Z/616 color

8004-08

Plastové těleso s jemným závitem, syntetická vlákna (PET), různé barvy.

Plastic body with thread, synthetic fibres (PET), various colours.

Hůl dřevěná 180cm
Wooden stick 180cm

8004-92

Na smeták, Ø 2,5cm.

For a broom, Ø 2,5cm.

Hůl dřevěná 160cm / Wooden stick 160cm 2800-17

Na smeták, Ø 2,5cm.

For a broom, Ø 2,5cm.

Hůl kovová 130cm / Wooden stick 130cm 8001-42

Plastový potah, jemný závit, plastový závěs, délka 130cm.

Plastic coat, fine thread, plastic hanger, lenght 130cm.
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ÚDRŽBA OBUVI
FOOTWEAR MAINTENANCE

Kartáč drátěný ruční
Hand wire brush

8008-48

Dřevěné těleso.

Wooden body.

Kartáč drátěný ruční
Hand wire brush

8008-64

Plastové těleso.

Plastic body.

KIWI AQUASTOP 2800-80

Impregnace ve spreji, odpuzuje vodu a chrání useň, velur, nubuk a tkaniny před 
nasáknutím vody.

Impregnation spray, repels water and protects leather, suede, nubuck and fabric 
against soaking water.

objem / volume 250 ml

KIWI FRESH FORCE 2801-03

Deodorační sprej do obuvi se speciálním dávkovačem.

Deodorant for shoes with unique dual applicator.

objem / volume 100 ml

Active Outdoor Leather Balsam 2800-54

Speciální regenerační a impregnační vosková pasta na koženou obuv.

Special regeneration and impregnating wax paste for leather shoes. 

váha / weight 100 g
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Filtry do obuvi BATAVAN 3v1
BATAVAN Shoe filters 3 in 1

8013-21

Odstraňují pachy a vlhkost, osvěží a provoní obuv, působí antibakteriálně.

Absorbing odours providing moisturisation, antibacterial.

váha / weight 2 x 100 g

OFF 100ml-repelentní sprej
OFF 100ml-repellent spray

8008-1401

Repelentní sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, mouchám, blechám, 
muchničkám, ovádům a dalšímu létajícímu hmyzu.

Repellent spray for skin protection against ticks, mosquitoes, flies, fleas, horseflies and 
another flying insects.

objem / volume 100 ml

Mazáček na obuv / Shoe-polish brush 8008-81

Plastový kartáček na aplikaci krémů na obuv.

Plastic brush for aplication of creams for footwear.

váha / weight 2 x 100 g

GLOBÍN 2800-00

Černé leštidlo na vojenskou obuv.

Black polish for shoes.

váha / weight 250 g

OCHRANA PROTI HMYZU
PREVENTION AGAINST INSECTS

V KARTONU
IN BOX

BALENÍ
PACK



333 334/

DROGERIE/DRUGSTORE

/333 334

D
R

O
G

ER
IE

Ú
K

LI
D

Kokpit spray 400ml / Cocpit spray 400ml 2807-07

Čistí, leští a konzervuje gumové, plastové, kožené a koženkové plochy uvnitř vozidel. 

Cleans, polishes and conservates rubber, plastic, leather and leather imitation surface 
inside the vehicles. 

objem / volume 400 ml

Autohouba JUMBO / Car JUMBO 8017-6901

Houba z polyuretanové pěny, tvarovaná.

Sponge from a polyurethane foam, shaped.
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AUTOKOSMETIKA
CAR CARE

AUTOKOSMETIKA
CAR CARE

AUTOKOSMETIKA
CAR CARE
AUTOKOSMETIKA
CAR CARE

Letní kapalina ANTI-INSECT 3l
Summer liquid ANTI-INSECT 3l

8013-65

Letní kapalina do ostřikovačů, odstraňuje hmyz a nečistotu.

Summer liquid for windscreen washers, removes insect and dirts.

objem / volume 3 l

Zimní kapalina BLUE YETTI 3l
Winter liquid BLUE YETTI 3l

8007-24

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, do -20°.

Antifreeze liquid for windscreen washers, up to -20°.

objem / volume 3 l
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Sůl posypová 10kg / Road salt 10kg 8008-26

Technická posypová sůl.

Technical road salt.

váha / weight 10 kg

Sůl posypová 25kg / Road salt 25kg 8008-2625

Technická posypová sůl.

Technical road salt.

váha / weight 25 kg

Sůl posypová 50kg / Road salt 50kg 8008-27

Technická posypová sůl.

Technical road salt.

váha / weight 50 kg
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DOPLŇKY/ACCESSORIES

BRAŠNA / Bag KURT 2100-18

Montážní popruch přes ramena Materiál: Syntetická kůže Opomat.

Simple assembly bag, shoulder strap. Material: Synthetic leather Opomat.

Opasek / Belt 2100-19

Šířka opasku 2,5 cm. Materiál: Hovězí kůže Arbana.

Width: 2,5 cm. Material: Cow leather Arbana.

Opasek / Belt 2100-20

Šířka opasku 4 cm. Materiál: Hovězí kůže Arbana.

Width: 4 cm. Material: Cow leather Arbana.
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OPASKY
BELTS

BRAŠNY
BAGS

Montážní popruch přes ramena Materiál: Syntetická kůže Opomat.

Simple assembly bag, shoulder strap. Material: Synthetic leather Opomat.
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BRAŠNA / Bag BULIT 2100-37

Elektro, popruh přes ramena. Materiál: Syntetická kůže Opomat.

Electrician‘s bag, shoulder strap. Material: Synthetic leather Opomat.

rozměr / measures 38x26x15 cm (š, v, h) / (w, h, d)
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BRAŠNA / Bag BULIT 2100-37

Elektro, popruh přes ramena. Materiál: Syntetická kůže Opomat.

Electrician‘s bag, shoulder strap. Material: Synthetic leather Opomat.

rozměr / measures

BALENÍ
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Textilní opasek / Belt textile 2102-00

Textilní opasek, kvalitní kovová spona s logem, jednoduché patentní zapínání opasku. 
Spona umožňuje individuální nastavení délkky opasku šířka; opasku: 4 cm.

High - quality metal buckle with logo. Simple patent closing belt. Buckle facilitation 
individual set - up lenght belt; width 4 cm.

rozměr / measures šířka 4 cm, délka 125 cm / width 4 cm, length 125 cm

individual set - up lenght belt; width 4 cm.

rozměr / measures

Opasek / Belt 2101-00

Textilní, kovová spona; Šířka opasku 3 cm. Materiál: Textil.

Textile, metal buckle; Width: 3 cm. Material: Textile.

rozměr / measures šířka 3 cm, délka 125 cm / width 3 cm, length 125 cm
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šířka 3 cm, délka 125 cm / width 3 cm, length 125 cm

OPASKY
BELTS
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Nákoleník / Knee pad 2100-31

Chrání koleno před poraněním a otlačením při práci v kleče. Materiál: polyuretan.

Protect against knee injures and bruises at work on knees. Material: polyurethane.

rozměr / measures 15x15x5,5 cm

Výztuha kolen / Knee pad 2100-50

Flexi vložka do speciální kapsy na kolenech montérkových kalhot. Materiál: EVA.

Flexi-Insert for knee pocket in working trousers. Material: EVA.
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NÁKOLENÍKY
KNEE PADS

HŘEBÍČENKY
POUCH

Hřebíčenka / Pouch MAT 2100-24

Textilní jednokapsová s opaskem, max nosnost: 4 kg. Materiál: 600D, 100% polyester.

Textile one pocket tool pouch, maximum load 4 kg. Material: 6  D, 1  % polyester.

Hřebíčenka / Pouch MAT 2100-27

Textilní, dvoukapsová s opaskem, max nosnost: 5 kg. Materiál: 600D, 100% polyester.

Textile, two pocket tool pouch, maximum load 5 kg. Material: 6  D, 1  % polyester.
BALENÍ
PACK

Nákoleník / Knee pad 2100-06

Textilní, plastový kryt, elastické pásky se suchým zipem pro zpevnění.

textile, plastic shell, elastic band with velcro.
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NÁKOLENÍKY
KNEE PADS

BATERIE
BATTERIES

Baterie mikrotužková alkalická LR03 
AAA / AAA Alkaline Batteries LR 3

9017-22

Baterie mikrotužková alkalická LR03 AAA, 1,5 V, balení á 4 ks

AAA Alkaline Batteries LR 3 1,5 V, 4 pcs in a pack

Baterie tužková alkalická LR6 AA / AA 
Alkaline Batteries LR6

9017-23

Baterie tužková alkalická LR6 AA, 1,5 V, balení á 4 ks.

AA Alkaline Batteries LR6, 1,5 V, 4 pcs in a pack.

Baterie 9V alkalická 6LR61
Alkaline Battery 9V 6LR61

9017-24

Baterie 9 V alkalická 6LR61

Alkaline Battery 9V 6LR61
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PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS

SVÍTILNY
LAMPS

Čelovka 1W LED / 1W LED HEAD LAMP 8018-30N

Čelová svítilna, 1W LED hlavní dioda. Napájení 3xAAA (nejsou součástí balení)

1W LED headlight. Powered by 3xAAA batteries (excluded)

ČELOVKA 3W CREE LED
3W CREE LED HEAD LAMP

8018-29N

Čelová svítilna. 3W CREE LED hlavní dioda+4 postranní diody. Možno zapnout 50% - 
100% nebo v blikacím (FLASH) režimu. Možnost nastavení světelného kuželu (FOCUS). 
Napájení 3xAAA (nejsou součástí balení)

3W CREE LED headlight with 4 additional LED. Function: 5 % - 1  % LED flash-off. With 
focus function. Powered by 3xAAA batteries (excluded)

SVÍTILNY
LAMPS
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PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS

Altest / Alcohol tester 2500-08

Skleněné trubičky k detekci alkoholu z dechu, 10 ks + náústky v plastové krabičce.

Glass tubes for alcohol detection of breath, 1  pieces and mouthpieces in a plastic box.

Altest / Alcohol tester 2500-08

Skleněné trubičky k detekci alkoholu z dechu, 10 ks + náústky v plastové krabičce.

Glass tubes for alcohol detection of breath, 1  pieces and mouthpieces in a plastic box.

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

10

1

Kapesní nůž 7 v 1 / Pocket knife 7 in 1 8018-23

Funkce: nůž, vyvrtka, otvírák na konzervy a na nápoje, šroubovák, pilník, vývrtka.

functions: knife, scissors, can and bottle opener, screwdiver, file, cork-screw.

Lovecký nůž / Hunting knife 8018-27

Čepel vyrobena z kvalitní oceli 440 a bezpečnostní pojistkou, dřevěná střenka.

Blade is made from quality stainless steel 44 . Safety fuse and wood handle.
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Tužka Canis / Pencil Canis 8017-04

Tesařská tužka

Carpenter’s pencil
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LOCTITE super bond 8008-16

Kyanoakrylové vteřinové lepidlo.

Cyanoacrylate instant glue.

objem/volume 3 ml

Metr 3 m / Push-pull rule 3 m 8009-93

Kovový, svinovací, v plastovém pozdře se zarážkou a poutkem

Metallic, in plastic enclosure with brake and tab

délka/lenght 3 m
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Metr 5 m / Push-pull rule 5 m 2802-70

Kovový, svinovací, v plastovém pozdře se zarážkou a poutkem

Metallic, in plastic enclosure with brake and tab

rozměr / measures 5 m
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Nůž ulamovací / Break knife 8013-02

Plastový, vysunovací, se zarážkou, s ulamovací čepelí šíře 18 mm,
5 ks náhradních čepelí.

Plastic, pop-up, with brake, breaj lamina, width 18 mm, with 5 pcs replecement blades.

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
SAFETY SIGNS

PRACOVNÍ POMŮCKY
WORKING TOOLS

Tabulka Nepovolaným stup zakázán
Safety sign No accse for unauthorized persons

3010-01

Bezpečnostní, plastová. Znak +  text v českém jazyce

Plastic safety sign. Symbol + text ( in czech language only)

rozměr / measures
tloušťka 0,5 mm, 210 x 297 mm (A4) 
thickness, 5 mm, 210 x 297 mm (A4)

Tabulka vstup zakázán
Safety sign do not enter

3010-02

Bezpečnostní, plastová. Znak +  text v českém jazyce

Plastic safety sign. Symbol + text ( in czech language only)

rozměr / measures
tloušťka 0,5 mm, 210 x 297 mm (A4) 
thickness, 5 mm, 210 x 297 mm (A4)

Tabulka vstup zakázán
Safety sign do not enter

3014-01

Bezpečnostní, plastová. Znak +  text v českém jazyce

Plastic safety sign. Symbol + text ( in czech language only)

rozměr / measures
tloušťka 0,5 mm, 297 x 420 mm (A3) 
thickness, 5 mm, 297 x 420 mm (A3)

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY
SAFETY TOOLS

Plastový řetěz / Plastic Chain 2603-05

Čeveno-bílý, omyvatelný, nevodový, antimagnetický, lehký, odolný teplotám: -10°C
až +75°C. Materiál: PVC.

Red-white, washable, non conductive, antimagnetic and light weight, temperature 
resistant: -1 °C to + 75°C. Material: PVC.

rozměr / measures 29 x 49 mm, Ø 8mm

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

4

25
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Lékarnička plastová / Plastic first-aid kit 2898-00

S náplní bez léčiv, nástěnná, palstová, odnímatelná.

Filling without medicaments, for placement on the wall, removable, plastic.

rozměr / measures 17 x 26 x 8 cm

Lékarnička dřevěná / Wooden first-aid kit 2899-01

S náplní bez léčiv, nástěnná, dřevěná, uzamykatelná.

Filling without medicaments, for placement on the wall, removable, plastic.

rozměr / measures 43 x 30 x 14 cm

Páska LEVÁ / Tape LEFT 3000-22

Páska samolepící, pro označení nebezpečnách míst.

Self ahesive tape, for dangerous places marking.

rozměr / measures šířka: 60 mm / width: 60 mm

Páska PRAVÁ / Tape RIGHT 3000-25

Páska samolepící, pro označení nebezpečnách míst.

Self ahesive tape, for dangerous places marking.

rozměr / measures šířka: 60 mm / width: 60 mm

LÉKÁRNIČKY
FIRST AID KIT

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY
SAFETY TOOLS

V KARTONU
IN BOX
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BALENÍ
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Bezpečnostní zábrana
Signal tape

2603-00

Bezpečnostní páska. Materiál: PE.

Safety tape. Material: PE.

rozměr / measures
šířka: 70 mm, délka: 500 m/ role
width: 70 mm, length: 500 m/roll

Výstražný kužel / Road light cone 2603-02

Červený s bílými pruhy. Materiál: PE.

Red with white bands. Material: PE.

rozměr / measures
Výška: 30 cm, rozměr podtavců: 22,5 x 22,5 cm, průměr horní 
části: 4 cm / Height: 3  cm, size of the base: 22,5x22,5 cm, 
diametr at th extremity of the cone: 4 cm.

Výstražný kužel / Road light cone 2603-03

Červený s bílými pruhy. Materiál: PE.

Red with white bands. Material: PE.

rozměr / measures
Výška: 54 cm, rozměr podtavců: 29x29 cm, průměr horní části: 
3,5 cm / Height: 54 cm, size of the base: 29x29 cm, diametr at th 
extremity of the cone: 3,5 cm.

Autolékarnička / First-aid kit 8006-3201

Plastová, pro osobní automobily, náplň podle nové vyhlášky č. 283/2009 Sb. A č. 
261/2010 Sb.

Plastic, for cars, with the content according to the directive no. 283/2  9 Sb. and no. 
261/2 1  Sb.

BALENÍ
PACK

AUTODOPLŇKY
CAR ACCESSORIES
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Výstražný trojúhelník
Warning triangle

8012-99

Plastový, skládací, se stojánkem, v plastové krabičce.

Plastic, folding, with easel in plastic box.

Autoškrabka se smetáčkem
Oce scraper with snow brush

8015-03

Autoškrabka se smetáčkem na sníh a dlouhou rukojetí

Ice scraper with snow brush and long handle

V KARTONU
IN BOX

KS
PC

BALENÍ
PACK

20

1

AUTODOPLŇKY
CAR ACCESSORIES

Tažné lano / Haul rope 2602-29

Se dvěma karabinami, pro osobní automobily do 3000 kg.

With 2 carabines, for cars up to 3 kg.

V KARTONU
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Digitální alkohol tester CA 2000/ S černý
Digital alcohol tester CA 2000 / S black

2801-24CN

Detekuje v rozsahu 0,0-4,0‰, digitální displej a zvukový indikátor měření.

Detects alcohol in range  , -4, ‰, digital display and audible measuring indicator.

Náustek / Mouthpiece 2802-01

Náhradní náustek k digitálnímu alkohol testru CA 2000, CA 2000/S

Spare mouthpiece for digital alcohol tester CA 2000, CA 2000/S.

DOPLŇKY/ACCESSORIES

D
O

PL
Ň

K
Y



ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ

ŠICÍ DÍLNA

Od roku 2000 má naše společnost vlastní zakázkovou výrobu – velkokapacitní šicí dílnu, která v současné době za-
městnává přes 70 zaměstnanců.

Naše zakázková výroba uspokojí individuální požadavky zákazníků ze všech pracovních sfér – od stavbařů, svářečů, 
chemiků, energetiků až po gastronomii a zdravotnictví. 
 
Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy EN 340. Šijeme dle pánských i dámských střihů, zhotovu-
jeme také nestandardní velikosti přesně na míru.
 
Mimo běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou například: výstražné 
oděvy (dle EN 471), kyselinovzdorné oděvy, oděvy pro svářeče (dle EN 470-1), nehořlavé a antistatické oděvy
(dle EN 531 a EN 1149).

Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálobarevných materiálů, které jsou opatřeny materiálo-
vým listem, zaručujícím gramáž na m2, stálobarevnost a strukturu se zaručenou dostavou (počet vazebních bodů
na cm2) v keprové nebo plátnové vazbě. Tyto garance jsou pouze při dodržení symbolů údržby.

Složení materiálu může být 100% BA a nebo směsný (65% PES a 35% BA, popřípadě jiný poměr bavlny, polyesteru, 
nylonu, spandexu, viskózy a hedvábí). Nabízíme širokou paletu barev - dle vzorníku 
Gramáž látky od 135g/m2 do 270g/m2. 

Naše výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění zátěžových parametrů v jednotlivých profesích.
Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě každého kusu oděvu.

Každý oděv je opatřen štítkem o způsobu údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude Vám dlouho
a spolehlivě sloužit.
 
Standardní modely našich výrobků je možné modifikovat dle přání každého zákazníka, například:

•	 našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
•	 ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání zákazníka
•	 změna počtu a tvaru kapes
•	 barevné odlišení sedla
•	 zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí kalhot.
•	 našití vyšitého loga.
 
PŘI ZADÁVÁNÍ POPTÁVKY OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT TYTO INFORMACE:

•	 gramáž a složení materiálu
•	 barvu látky (případně barevnou kombinaci)
•	 střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého z našich skladových oděvů, nutno dodat nákres     

nebo ušitý vzorek)
•	 množství
 
Na základě těchto kompletních informací Vám vykalkulujeme cenu. 

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ
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PRACOVNÍ SOUPRAVAPRACOVNÍ SOUPRAVA

Zadní kapsa s patkou
a výpustkou

Náprsenka s kapsou
krytou patkou

Poutko na nářadí

Kryté zapínání légou Náprsní kapsa s patkou
a kapsičkou na mobil

Šikmá kapsa

Dvoubarevná kapsa Náprsní kapsa s patkou
v jiné barvě

Měchová kapsa Poutka na tužky
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ

Přední díl krytý légou
a krytý stoják

Úpletová manžetaManžeta s knoflíkem Stoják v límci na zapínání
knoflíkem

Kalhoty do pasu na šňůru Kalhoty do pasu
s pasovým límcem

Náprsní kapsa s patkou
a zapínáním na druky

Dvoubarevné reflexní pásky

Dvouvýpustková kapsa

Dvouvýpustková kapsa Pásek se stahovací sponou

Tvarovaný výstřih

PROFESNÍ ODĚVYPRACOVNÍ SOUPRAVA
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ PROFESNÍ ODĚVYPROFESNÍ ODĚVY

Kontrastní štepování přední légy 
v barvě knoflíků

Řasený přední díl

Rozhalenka Výpustka v princesovém švu 
předního dílu

Prsní záševky

Kontrastní štepování
předního dílu

Naložená kapsa s výpustkou

Nakládaná náprsní kapsa Rozhalenka

Výpustka v princesovém švu
předního dílu

Rozhalenka tvarovaná

Rozhalenka do zipu
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TECHNOLOGIE POTISKŮ

Vážený zákazníku,
nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je i potisk či výšivka oděvů Vašim firemním logem, případně zajištění požadované impregnace 
oděvu. 

Níže Vám ve stručnosti přiblížíme nejčastěji používané a námi nabízené technologie. Při zadávání objednávky je důležité vhodně zvolit tech-
nologii, dodat náhled loga (nejlépe v digitální podobě), specifikovat barevné provedení, velikost a umístění loga. Na základě těchto informací 
Vám stanovíme přesnou cenovou kalkulaci. Objednávky na potisky přijímáme od počtu 10 ks. 

SÍTOTISK
Technologie potisku, při níž se barva loga protlačuje přes speciální síto upnuté v rámu. Barva se vpíjí přímo do struktury materiálu a stává se 
tak jeho součástí. Poté je tepelně fixována. Tato technologie se nedá aplikovat na fleece, pletené či zimní zboží, kšiltovky, zdvojené materiály. 
Výhodou je velký výběr barev, vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení. Sítotiskem lze docílit i drobnějších kontur.

ŘEZANÝ NYLON (FLEX) A ŘEZANÝ FLOCK
Technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafického prvku na elastickou vinylovou (hladká) či flockovou (imitace semiše) fólii, kdy 
po vyřezání a separaci nežádoucího materiálu je tento grafický prvek přenesen za pomocí termolisu na vybraný textil. Tuto technologii nelze 
aplikovat na pogumované a fleece oděvy. Nevýhodou je omezený výběr barev, nelze tvořit extrémně malá loga nebo tenké kontury.

TISK NA ŘEZANÝ FLOCK
U této technologie se jedná o kombinaci řezaného flocku a sítotisku. Flockový materiál se vyřeže na potřebný tvar, potiskne se sítotiskem a 
následně aplikuje termolisem na oděv.

TIŠTĚNÝ FLOCK
Technologie, kdy se pomocí elektrického náboje nastřeluje drcená stříž na nános lepidla. Výhodou této technologie je barevná stálost, nevý-
hodou omezená barevná paleta.

SUBLIFLOCK
Technologie, při niž se používá materál pro přenos na požadovaný textil s jemným chlupem. Nahrazuje řezaný flock v případě, že je požadavek 
na plnobarevný potisk. Je aplikovatelný na téměř libovolný textilní materiál. Požadovaný motiv nelze přesně opracovat, tudíž pod ním vzniká 
pravidelný útvar (čtverec, obdélník, trojúhelník), který lze obarvit na požadovaný odstín.Tuto technologii nelze aplikovat na pogumované a 
fleece oděvy.

SUBLIFLEX
Technologie, při niž se používá hladký materiál s jemným leskem působící „honosnějším“ dojmem. Nahrazuje řezaný nylon (flex) v případě 
požadavku plnobarevného potisku. Požadovaný motiv lze u této technologie přesně opracovat. Technologie SUBLIFLEX se doporučuje při 
požadavku na vícebarevná loga a na potisk pro oděvy, kde bude požadováno praní do 90 oC. Je aplikovatelný na téměř libovolný materiál, nelze 
jej aplikovat pouze na pogumované oděvy, nedoporučuje se aplikace na fleece oděvy.

TRANSFER
V podstatě se jedná o využití principu sítotisku. U této techniky tisku je grafický motiv vytištěn nejprve na speciální přenášecí fólií a z té je 
prostřednictvím působení tlaku a hlavně tepla přenesen na povrch finálního nosiče. Při požadavku na zvýšenou odolnost vůči mechanickému 
zatížení se na transferový potisk nanáší vrstva speciálního lepidla. Transferovou technologii potisku není možné aplikovat na pletené, fleece a 
pogumované oděvy, její výhodou je však možnost využití široké škály barev.

LASERTISK
Technologie, při níž se logo digitálně přenese na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na finální výrobek. Povrch je plastický 
jako u řezaného nylonu a touto technologií je možné přenášet i fotografie. Výhodou je velký výběr barev, možnost dodržení i velice drobných 
detailů. Nelze aplikovat na fleece a gumové oděvy.

LASER TISK NA ŘEZANÝ FLOCK
Na flockový materiál se přenese laserovou technologií motiv (možno i foto) a aplikuje se termolisem na oděv.

VÝŠIVKA
Trvalá forma prezentace, kvalitou a životností vysoce převyšuje tiskové technologie. Vyšší cenu naprosto vyrovnají výhody jako jsou stálost, 
odolnost při praní vysokými teplotami (s výjimkou bělení a impregnace), odolnost při chemickém čištění.

PUFF TECHNOLOGIE
Technologie totožná s klasickým sítotiskem, kdy se do barvy přidá aditivum, které způsobí tzv. 3D efekt (potisk se jakoby napění). Tato techno-
logie je adekvátní náhradou tištěného flocku. 

IMPREGNACE
Jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. Nabízíme dva typy impregnace - protiprašnou a nehořlavou. 

Dear customer,
an integral part of the services provided by our company is print our embroidery of your company logo on clothes or ensuring required  impregna-
tion of clothes. Below, you will find a brief description of most frequently used technologies that our company offers. On placing of an order it is 
necessary to select a suitable technology, supply a preview of the logo (best in a digital form) and specify the colour design, size and position of 
the logo. On the basis of this information we will provide you with an exact price quotation. We accept print orders starting from 10 pieces.

SCREEN PRINTING
A print technology in which ink is pressed through a special screen attached to a frame. The ink is absorbed by the material structure a becomes 
its part. Then, it is fixed with heat. This technology cannot be applied on fleece, knitwear or winter clothes, baseball caps and doubled materials. 
Advantages are a wide selection of colours, high resistance to mechanical load. Screen printing is also suitable for printing of finer outlines.

CUT NYLON (FLEX) AND CUT FLOCK
Technology the principle of which consists in transfer of s particular graphic element is transferred to the selected textile with the use of a ther-
mal press. This technology cannot be applied to rubber coated and fleece clothes. A disadvantage is a limited choice of colours, extremly small 
logos or thin outlines cannot be printed either.

PRINT ON CUT FLOCK
This technology represent a combination of cut flock and screen printing. Fleece material is cut to the required shape, printed with screen printing 
and the print is subsequently applied on clothes with a thermal press.

PRINTED FLOCK
Technology where with the use of electric charge cut staple is shot onto an adhesive layer. An advantage of this technology is colour stability, a 
disadvantage is a limited range of colours.

SUBLIFLOCK
Technology in which a fine-haired material is used for the transfer to the selected textile. It replaces cut flock if full-coloured print is required. It 
can be applied almost to any textile material. The required pattern cannot be processed precisely, so a regular formation (square, oblong, triangle) 
is created under it than can be dyed to the required colour shade. This technology cannot be applied to rubber coated and fleece clothes.

SUBLIFLEX
Technolgy that uses smooth material with fine gloss giving a „noble“ impression. It replaces cut nylon (flex) if full-coloured print is required. The 
desired pattern can be processed precisely in this technology. The subliflex technology is recommended for multi-coloured logos and for printing 
on clothes that should be washed in water up to 90 °C. It can be applied almost to any maerial except rubber coated clothes, application on 
fleece clothes is not recommended.

TRANSFER
It actually consists in using the screen printing principle. Within this method the graphic element is first printed on special transfer foil from 
which it is transferred on the surface of the final carrier by the effect of pressure and mainly heat. If increased resistance against mechanical load 
is demanded, a layer of special adhesive is applied on the transfer print. The transfer print technology cannot be applied to knitwear, fleece and 
rubber coated clothes, but its advantage is the possibility of using a wide colour range.

LASER PRINT
Technology where the logo is digitally transferred in special carrying foil that is subsequently applied on the final product. The surface is plastic 
as in the case of cut nylon and this technology may even be used to transfer photographs. An advantage is a wide selection of colours and the 
possibility of printing even very small details. It cannot be applied to fleece and rubber clothes.

LASER PRINT ON CUT FLOCK
With the use of the laser tecnology a graphic element (also a photo) is transferred on flock material and applied on textile with a thermal press. 

EMBROIDERY
A permanent form of presentation whose quality and durability significantly surpasses printing technologies. A higher price is entirely compensa-
ted by such advantages as stability, resistance during washing at high temperatures (except bleaching and impregnation), resistance to chemical 
cleaning.

PUFF TECHNOLOGY
The same technology as classical screen printing when an additive is put in the ink that causes a 3D effect (the print becomes foamy). This tech-
nology is an adequate replacement of printed flock.

IMPREGNATION
It is chemical protection of clothes. We oofer two types of impregnation-dust-proff and non-flammable.

TECHNOLOGIE POTISKŮ
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PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY

1. OCHRANNÝ ODĚV PROTI KAPALNÝM 
CHEMIKÁLIÍM
EN 13034+A1
TYP 6 TYP PB (6) 

3. OCHRANNÝ ODĚV PROTI KAPALNÝM 
CHEMIKÁLIÍM
EN 14605+A1
TYP 4 TYP 3

2. OCHRANÝ ODĚV PROTI POLETAVÝM
PEVNÝM ČÁSTICÍM
EN ISO 13982-1
TYP 5

4. OCHRANNÝ ODĚV PROTI KAPALNÝM A 
PLYNNÝM CHEMIKÁLIÍM VČETNĚ KAPALNÝCH 
AEROSOLŮ A PEVNÝCH ČÁSTIC EN 943-1
TYP 2 – nejsou plynotěsné
TYP 1 - plynotěsné
Požadavky na účinnost plynotěsných protichemických 
ochranných oděvů (TYP 1) pro záchranné družstva
EN 943-2

POŽADAVEK SYMBOL TŘÍDA

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ značení I. II.

KOMPLETNÍ 
OBUV

Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS SRA

X XOdolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem SRB

Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS
a na ocelové podlaze s glycerinem

SRC

ZNAČENÍ KATEGORIÍ OBUVI

SB NEBO S1-S5 (bezpečnostní obuv) PB NEBO P1-P5 (ochranná obuv) O1-O5 (pracovní obuv)

TŘÍDA 1 NEBO 2 EN ISO 20345 EN ISO 20346 EN ISO 20347

VŠECHNY MATERIÁLY SB: ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PB: ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
OB: ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

+ 1 DODATKOVÁ

TŘÍDA 1
OBUV VYROBENÁ Z USNĚ 
A JINÝCH MATERIÁLŮ,  
S VÝJIMKOU PRYŽOVÉ NEBO 
PLASTOVÉ OBUVI

S1: ZÁKL. VLASTNOSTI PLUS:
uzavřená oblast paty
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty
odolnost proti palivovému oleji*

P1: zákl. vlastnosti plus:
uzavřená oblast paty
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty
odolnost proti palivovému oleji*

O1: zákl.  vlastnosti plus:
uzavřená oblast paty
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty

S2: dtto jako S1 plus:
průnik a absorpce vody

P2: dtto jako P1 plus:
průnik a absorpce vody

O2: dtto jako O1 plus:
průnik a absorpce vody

S3: dtto jako S2 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

P3: dtto jako P2 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

O3: dtto jako O2 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

TŘÍDA 2
CELOPRYŽOVÁ
(TJ. VULKANIZOVANÁ VCELKU) 
NEBO CELOPASTOVÁ
(TJ. TVÁŘENÁ VCELKU) OBUV

S4: zákl. vlastnosti plus:
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty
odolnost proti palivovému oleji*

P4: zákl. vlastnosti plus:
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty
odolnost proti palivovému oleji*

O4: zákl. vlastnosti plus:
antistatické vlast.
absorpce energie v oblasti paty

S5: dtto jako S4 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

P5: dtto jako P4 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

O5: dtto jako O4 plus:
odolnost proti propíchnutí
podešev s dezénem

*u normy vydané v roce 2004 (obuv bezpečnostní a ochranná) patřil požadavek na odolnost podešve proti palivovým olejům (FO) mezi „základní 
požadavky“. U norem vydaných v roce 2011 (2012) je již tento požadavek „dodatečný“ (volitelný).

OCHRANA NOHOU

NORMY

EN ISO 20344 / A1 (EN ISO 20344)
Norma stanoví všeobecné požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv. 
Normu lze použít pouze souběžně s normami EN ISO 20345, EN ISO 20346 a EN ISO 20347, které specifikují požadavky 
na obuv jako funkci specifických úrovní hrozících rizik.

EN ISO 20345 / A1 (EN ISO 20345)
Specifikace bezpečnostní obuvi pro pracoviště. Tato evropská norma s odkazem na normu  EN ISO 20344 definuje 
základní a doplňkové (volitelné) požadavky na bezpečnostní obuv pro pracoviště, s označením „S“.
Tato obuv byla navržena a je opatřena ochrannou špičkou poskytující ochranu před nárazem energií maximálně 200 J
a stlačením silou do 15 kN.

EN ISO 20346 / A1 (EN ISO 20346)
Specifikace ochranné obuvi pro pracoviště s označením „P“. 
Tato obuv byla navržena a je opatřena ochrannou špičkou poskytující ochranu pře nárazem energií maximálně 100 J
a stlačením silou do 10kN.

EN ISO 20347 / A1 (EN ISO 20247)
Specifikace pracovní obuvi s označením „O“.
Tato obuv se liší od bezpečnostní a ochranné obuvi tím, že nemá ochrannou špičku na ochranu před nárazem a stlačením.

Mezi základní vlastnosti pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi patří jeden ze tří požadavků na odolnost proti uklouznutí – viz tabulka. 

OCHRANNÉ ODĚVY PROTI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ

1. SOUPRAVY A ODĚVY PRO OCHRANU
PROTI CHLADU
EN 342 

2. ODĚVNÍ SOUČÁSTI NA OCHRANU PROTI 
CHLADNÉMU PROSTŘEDÍ 
EN 14058

3. OCHRANNÉ ODĚVY PROTI DEŠTI
EN 343+A1

OCHRANNÝ ODĚV PROTI HORKU

1. OCHRANNÉ ODĚVY PRO POUŽITÍ PŘI 
SVAŘOVÁNÍ A PŘÍBUZNÝCH POSTUPECH
EN ISO 11611

2. OCHRANNÉ ODĚVY NA OCHRANU PROTI 
TEPLU A PLAMENI
EN ISO 11612

EN 374-1 EN 374-1

EN 374-1 EN 374-1

EN 407

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

EN 511 EN 511

ODĚVY – NORMY / ČSN EN 340 OCHRANNÉ ODĚVY - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1. VÝSTRAŽNÉ ODĚVY S VYSOKOU VIDITEL-
NOSTÍ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 
EN 471+A1

2. OCHRANA PRO UŽIVATELE RUČNÍCH
ŘETĚZOVÝCH PIL
EN 381; EN ISO 17249
Norma specifikuje požadavky na posuzování odolnosti 
ochranných oděvů určených pro práci s ručními řetězovými 
pilami. Je rozdělena do několika částí:
EN 381-5:
specifikuje požadavky na ochranu nohou
EN 381-7:
specifikuje požadavky na ochranné rukavice
EN 381-9:
specifikuje požadavky na ochranné kamaše
EN 381-11:
specifikuje požadavky na chrániče
horní části těla
EN ISO 17249:
specifikuje bezpečnostní obuv odolnou
proti pořezání řetězovou pilou

EN 1150
Výstražné oděvy s vysokou
viditelností pro neprofesionální použití. 

EN 13356
Výstražné doplňky pro neprofesionální použití.  
(Pásek CLIP 2616-ZL)

3. OCHRANNÉ ODĚVY – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
EN 1149

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388
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OCHRANA HLAVY

EN 397: OCHRANNÉ PŘILBY PRO PRŮMYSL

EN 812: PRŮMYSLOVÉ PŘILBY CHRÁNÍCÍ PŘI NÁRAZU HLAVOU

OCHRANA SLUCHU

EN 352: Požadavky na bezpečnost a zkoušky

EN 352-1:  Mušlové chrániče sluchu

EN 352-2:  Zátkové chrániče sluchu

EN 352-3:  Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochranou přilbu

EN 458: Ochrana sluchu – doporučení

JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

EN 136: Celoobličejové masky

EN 140:  Polomasky a čtvrt masky

EN 143:  Filtry proti časticím 

EN 149:  Filtrační polomasky

EN 405: Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím

EN 14387/A1: Protiplynové a kombinované filtry

POMŮCKY PRO OCHRANU OČÍ

EN 166: Osobní prostředky k ochraně očí – základní ustanovení

EN 169: Zahrnuje filtry pro svařování a související pracovní postupy

EN 175: Specifikace požadavků na bezpe nost prostředků na ochranu o í a obli eje při svařování a podobných postupech.

OCHRANA PROTI PÁDU Z VÝŠKY

EN353-1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení

EN353-2: Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení

EN 354: Spojovací prostředky

EN 355: Tlumiče pádu

EN 358: Pracovní polohovací systém

EN 360: Zatahovací zachycovače pádu

EN 361: Zachycovací postroje

EN 362: Spojky

EN 795: Kotvící zařízení

EN363: Systémy na ochranu proti pádu

EN364: Zkušební metody

EN365: Všeobecné požadavky na návody k použití a na značení

ZNAČENÍ KATEGORIÍ OBUVI

SYMBOL

POŽADAVKY / CHARAKTERISTIKAEN347-1
EN346-1
EN345-1

EN ISO 20347
EN ISO 20346
EN ISO 20345

P P Podešev odolná proti propíchnutí 

E E Absorpce energie v patní části

A A Antistatická obuv

C Vodivá obuv

I Elektricky izolační obuv

WRU WRU Svršek odolný proti průniku a absorpci vody

CI CI Izolace spodku proti chladu

HI HI Izolace spodku proti teplu

HRO HRO Podešev odolná proti kontaktnímu teplu

WR Odolná proti vodě

M Ochrana nártu

AN Ochrana kotníku

CR Svršek odolný proti pořezu

ORO FO Podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům 

VÝZNAM ZNAČENÍ NA OBUVI

Svršek

Podšívka a stélka

Podešev

Povrstvená useň

Pryž nebo kaučuk

Plastové materiály

Useň

Textílie

OCHRANA RUKOU

1. OCHRANA PRO SVÁŘEČE
EN 12477

2. OCHRANA PROTI 
MIKROORGANISMŮM
EN374-1

3. OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM
EN374-1  čl. 5.2.1., čl. 5.3.2.

EN374-1  čl. 5.2.1.

PRÁCE POD NAPĚTÍM – RUKAVICE 
Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU
ČSN EN 60903

OCHRANA PROTI NECHANICKÝM RIZIKŮM
EN 388
Úroveň ochrany

ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ
Síla potřebná k propíchnutí vzorku standardizovaným průbojníkem.
ODOLNOST PROTI DALŠÍMU TRHÁNÍ
Maximální síla potřebná k roztržení vzorku.
ODOLNOST PROTI ŘEZU
Počet cyklů, při konstantní rychlosti potřebných k proříznutí vzorku.
ODOLNOST PROTI ODĚRU
Počet cyklů, při konstantní rychlosti potřebných k poškození vzorku.

X X X X

X X X X X X

EN 388

TEPLOTNÍ RIZIKA PŘI TEPLU A OHNI:
EN407
Úroveň ochrany

ODOLNOST PROTI ROZSTŘIKU VELKÝCH ČÁSTIC ROZTAVENÉHO KOVU
Množství kovu potřebného ke vzniku poškození.
ODOLNOST PROTI ROZSTŘIKU MALÝCH  ČÁSTIC ROZTAVENÉHO KOVU
Objem rozstřiku potřebný k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.
ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU
Doba potřebná k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu. 
ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU TEPLU
Doba, po kterou je rukavice schopna zadržet přenos tepla nebo plamene.
ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU
Teplota (v rozmezí 100ºC až 500ºC), při které osoba s nasazenými rukavicemi nebude cítit žádnou 
bolest (minimálně 15 sekund). 
CHOVÁNÍ PŘI HOŘENÍ
Doba, po kterou materiál po odstranění zápalného zdroje zůstane zapálený a dále hoří.

EN 407 EN 374-1

EN 374-2

EN 407

NORMYNORMY

EN 374-2
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PROTECTIVE APPAREL AGAINST CHEMICALS

1. PROTECTIVE APPAREL AGAINST
LIQUID CHEMICALS
EN 13034+A1 
TYP 6 TYP PB (6)

3. PROTECTIVE APPAREL AGAINST
LIQUID CHEMICALS
EN 14605+A1
TYP 4 TYP 3

2. PROTECTIVE APPAREL AGAINST
FLYING CHEMICALS PARTICLES
EN ISO 13982-1
TYP 5

4. PROTECTIVE APPAREL AGAINST LIQUID 
AND GAS CHEMICALS INCLUDING LIQUID 
AEROSOLS AND SOLID PARTICLES
EN 943-1
TYP 2 – non gas-proof
TYP 1 - gas-proof
Requirements for anti-chemical protective clothing
(TYP 1) for emergency
EN 943-2

REQUIREMENT SYMBOL CLASS

NON-SLIP PROPERTIES Marking I. II.

COMPLETE 
FOOTWEAR

Slip-resistant on ceramic tile wetted with dilute soap solution SRA

X XSlip-resistant on smooth steel with glycerol SRB

Slip-resistant on ceramic tile wetted with dilute soap solution and 
on smooth steel with glycerol

SRC

ZNAČENÍ KATEGORIÍ OBUVI

SB NEBO S1-S5 (safety shoes) PB NEBO P1-P5 (protective footwear) O1-O5 (work footwear)

CLASS 1 OR 2 EN ISO 20345 EN ISO 20346 EN ISO 20347

ALL MATERIALS SB: BASIC PROPERTIES PB: BASIC PROPERTIES
OB: BASIC PROPERTIES

+ 1 ADDITIONAL

CLASS 1
FOOTWEAR MADE LEATHER 
OR OTHER MATERIAL 
WITHOUT RUBBER OR PLASTIC 
FOOTWEAR

S1: BASIC PROPERTIES PLUS:
enclosed heel section
antistatic
energy absorbent in the heel selection
resistance to fuel oil *

P1: basic properties plus:
enclosed heel section
antistatic
energy absorbent in the heel selection
resistance to fuel oil*

O1: basic properties plus:
enclosed heel section
antistatic
energy absorbent in the heel selection

S2: dtto like S1 plus:
water penetration and absorption

P2: dtto like P1 plus:
water penetration and absorption

O2: dtto like O1 plus:
water penetration and absorption

S3: dtto like S2 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

P3: dtto like P2 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

O3: dtto like O2 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

CLASS 2
RUBBER (I.E. ALL VULCANIZED) 
OR PLASTIC (I.E. FORMED 
SOLID) FOOTWEAR

S4: basic properties plus:
antistatic properties
Energy absorbent in the heel section
resistance to fuel oil*

P4: basic properties plus:
antistatic properties
Energy absorbent in the heel section
resistance to fuel oil*

O4: basic properties plus:
antistatic properties
Energy absorbent in the heel 
section

S5: dtto like S4 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

P5: dtto like P4 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

O5: dtto like O4 plus:
puncture resistance
sole with tread pattern

*the standards issued in 2004 (safety footwear and protective) belonged request outsole resistant to fuel oil (FO) between “basic requirements”. 
The standards issued in 2011 (2012) is no longer the requirement of “additional” (optional). 

FOOT PROTECTION

NORMY

EN ISO 20344 / A1 (EN ISO 20344)
Regulation stipulates general requirements and testing methods for safety, protective and work footwear. The regulations 
may be used only concurrently with regulations EN 345-1 / EN ISO 20345, EN 346-1 / EN ISO 20346 andEN 347-1 /
EN ISO 20347, which specify the requirements for footwear as a function of specific levels of threatening risks.

EN ISO 20345 / A1 (EN ISO 20345)
Specifies footwear for work places. This European regulation with a reference to regulation EN 344-1 defines basic and 
additional (optional) requirements for safety footwear for work places, marked by “S”. This footwear is designed and 
fitted with protective toe providing protection against impact of energy maximum 200 J and pressure power up to 15 kN.
stlačením silou do 15 kN.

EN ISO 20346 / A1 (EN ISO 20346)
Protective footwear specification for work places marked by “P”. This footwear is designed and fitted with protective 
toe providing protection against impact of energy maximum 100 J and pressure power up to 10 kN.

EN ISO 20347 / A1 (EN ISO 20247)
Work footwear specification marked by “O”. This footwear differs from the safety and protective footwear by not
having the protective toe for protection against impact and pressure.

The basic work properties of protective and safety footwear is one of the three requirements for slip resistance - see table.

PROTECTIVE APPAREL AGAINST UNFAVOURABLE WEATHER

1. SETS AND APPAREL FOR THE PROTECTION 
AGAINST COLD
EN 342 

2. APPARELS PARTS FOR PROTECTION 
AGAINST COLD ENVIRONMENT 
EN 14058

3. PROTECTIVE APPAREL AGAINST RAIN
EN 343+A1

PROTECTIVE APPAREL AGAINST HEAT

1. PROTECTIVE APPAREL FOR DURING
WELDING AND SIMILAR PROCESSES
EN ISO 11611

2. PROTECTIVE APPAREL FOR WORKERS
EXPOSED TO HEAT
EN ISO 11612

EN 374-1 EN 374-1

EN 374-1 EN 374-1

EN 407

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388

EN 511 EN 511

NORMSNORMS

APPAREL – NORM / ČSN EN 340 TECHNICAL PROTECTIVE APPAREL – GENERAL CONDITIONS

1. HIGH-VISIBILITY WARNING CLOTHING
FOR PROFESSIONAL USE
EN 471+A1

2. PROTECTION FOR USERS OF HAND
HELD CHAINSAWS
EN 381; EN ISO 17249
The standard specifies requirements for assessing the 
resistance of protective clothing designed to work 
with chain saws. It is divided into several parts:
EN 381-5:
specifies requirements for foot protection
EN 381-7:
specifies the requirements for protective gloves
EN 381-9:
specifies the requirements for protective gaiters
EN 381-11:
specifies requirements for upper body
protectors
EN ISO 17249:
specifies Safety footwear with resistance
to chain saw cutting

EN 1150
Warning high visibility clothing
for non-professional use.  

EN 13356
Visibility accessories for non-professional use.   
(Pásek CLIP 2616-ZL)

3. PROTECTIVE APPAREL – ELEKTROSTATIC PROPERTIES
EN 1149

EN 374-1 EN 374-2 EN 374-2 EN 407 EN 421 EN 511

i
EN 388
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HAND PROTECTION

1. HAND PROTECTION 
FOR WELDERS
EN 12477

2. PROTECTION AGAINST
MICROORGANISMS
EN374-1

3. PROTECTION AGAINST
CHEMICALS
EN374-1  čl. 5.2.1., čl. 5.3.2.

EN374-1  čl. 5.2.1.

WORK ENERGIZED  – GLOVES
OF INSULATING MATERIAL
ČSN EN 60903

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SPECIAL APPLICATIONS WITH 
THE APPROPRIATE SYMBOLS MARKING

SYMBOL

REQUIREMENTS / PROPERTIESEN347-1
EN346-1
EN345-1

EN ISO 20347
EN ISO 20346
EN ISO 20345

P P Puncture resistant soles 

E E Energy absorbent in the heel section

A A Antistatic footwear

C Electrically conductive footwear

I Electrically insulating footwear

WRU WRU Upper resistant to water penetration and absorption

CI CI Cold insulated soles

HI HI Heat insulated soles

HRO HRO Sole resistant to contact heat

WR Resistant to water

M Metatarsal protection

AN Ankle protection

CR Upper resistant to sawing

ORO FO Sole resistant to oils and carbohydrates 

IMPORTANCE OF MARKING ON SHOES

Svršek

Podšívka a stélka

Podešev

Povrstvená useň

Pryž nebo kaučuk

Plastové materiály

Useň

Textílie

PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISK
EN 388
Level of protection

RESISTANCE AGAINST PUNCTURE
Power necessary to puncture the sample with a standard hole-punch.
RESISTANCE AGAINST OTHER TEAR
Maximum power necessary to tear the sample.
RESISTANCE AGAINST CUTTING
Number of cycles, at a constant speed, necessary to cut though the sample.
RESISTANCE AGAINST ABRASION
Number of cycles, at a constant speed necessary for damaging the sample.

X X X X

X X X X X X

EN 388

TEMPERATURE RISKS OF HEAT AND FIRE:
EN407
Level of protection

RESISTANCE AGAINST SPLASH OF LARGE PARTICLES OF MELTED METAL
Amount of metal necessary for damage.
RESISTANCE AGAINST SPLASH OF SMALL PARTICLES OF MELTED METAL
Volume of the splash necessary to increase the temperature in the glove to a certain value.
RESISTANCE AGAINST RADIANT HEAT
The time required to increase the temperature of the glove at a certain value.  
RESISTANCE AGAINST CONVECTION HEAT
Time necessary to increase the temperature in the glove to a certain value. 
RESISTNCE AGAINST CONTACT HEAT
Temperature (in the range of 100°C to 500°C ), at which the person with gloves don´t feel any pain
(at least 15 seconds). will not feel any pain (at least 15 seconds). 
BEARING BURNING
Time, for which the material, once the source of burning was removed, continues to be inflamed.

EN 407 EN 374-1

EN 374-2

EN 407

HEAD PROTECTION

EN 397: INDUSTRIAL SAFETY HELMETS

EN 812: INDUSTRIAL BUMP CAPS

HEARING PROTECTION

EN 352: Requirements for safety and testing

EN 352-1:  Hearing protectors – ear muffs

EN 352-2:  Hearing protectors – ear plugs

EN 352-3:  Hearing protectors – Ear muffs attached to a safety helmet

EN 458: Hearing protectors – Recommanded

SINGLE USE RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT

EN 136: Full face masks

EN 140:  Half and quarter masks

EN 143:  Filters against particles

EN 149:  Filtering face pieces

EN 405: Valved filtering half masks for use against gases or gases and particles

EN 14387/A1: Filter for use against gases combined

EYE PROTECTION EQUIPMENT

EN 166: Personal resources to eye protection - basic provisions.

EN 169: Includes filters for welding and associated processes.

EN 175: Specifies the requirements for the safety of equipment for eye and face protection during welding and associated processes

PROTECTION AGAINST FALLS FROM HEIGHTS

EN353-1: Movable fall-arresters on solid safety lead

EN353-2: Movable fall-arresters on flexible safety lead

EN 354: Connecting devices

EN 355: Fall absorbers

EN 358: Work positioning systems

EN 360: Rectractable fall-arresters

EN 361: Fastening hamesses

EN 362: Connecter’s

EN 795: Anchoring device

EN363: Fall arresting systems

EN364: Testing method’s

EN365: General requirements for instruction manuals and marking

NORMSNORMS

EN 374-2
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ODĚVY / GARMENTS

Vysvětlivky kódu /
Code explanations

Písmena za pomlčkou označují 
druh / The letters after the hyphen 

designate

Poslední číslice označují / The last 
digits designate

Při objednávání uvádíte kód / When 
ordering, list the code

Oděvy, například: 1155-ZA48 první 
číslice kódu označují identifikaci zboží

ZA - zahradníky, KA - kalhoty, BL - 
blůza, KO - kombinéza

velikost 38-66 1155 - ZA48, 1155 - KO54, apod.

Clothes e.g. 1155-ZA48 the first 
digits in the code designate product 
identification

ZA - bibpants, KA - trousers, BL - top, 
KO - overall

size 38-66 1155 - ZA48, 1155 - KO54 etc.

RUKAVICE ANTICUT / GLOVES ANTICUT

Vysvětlivky kódu / Code explana-
tions

Číslice za pomlčkou označují druh / 
The digits after the hyphen desig-

nate type

Poslední číslice označují / The last 
digits designate

Při objednávání uvádíte kód / When 
ordering, list the code

Rukavice Anticut - příklad: 0009-08VV 
první číslice kódu označují identifikaci 
zboží

08, 09 a podobně 6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z 0009-0811 a při velikostech 6-9 
dáváme před velikost "0", např. 0009-
0806 nebo 009-0808, apod.

Anticut gloves e.g. 0009-08VV the 
first digits in the code designate prod-
uct identification

08, 09 etc. 6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z 0009-0811 with sizes 6-9 put a "0" 
before the size, e.f. 0009-0806 or 
0009-0808 etc.

RUKAVICE ANSELL, MAPA / GLOVES ANSELL, MAPA

Vysvětlivky kódu / Code explana-
tions

Číslice za pomlčkou označují druh / 
The digits after the hyphen desig-

nate type

Poslední číslice označují / The last 
digits designate

Při objednávání uvádíte kód / When 
ordering, list the code

Rukavice Ansell a Mapa například: 
0008-551VV první číslice kódu označují 
identifikaci zboží

551 a podobně 6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z 0008-55110 a při velikostech 6-9 
dáváme před velikost "0", např. 0008-
55107 nebo 0008-55109, apod.

Ansell and Mapa gloves e.g. 0008-
551VV the first digits in the code 
designate product identification

551 etc. 6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z 0008-55110 with sizes 6-9 put a "0" 
before the size, e.g. 0008-55107 or 
0008-55109 etc.

OBUV / FOOTWEAR

Vysvětlivky kódu / Code explanations
Poslední číslice označují / The last digits desig-

nate
Při objednávání uvádíte kód / When ordering, 

list the code
Boty, např. 0691-VV první číslice kódu označují 
identifikaci zboží

VV - velikost 35-48 0691-35

Shoes e.g. 0691-VV the first digits in the code desig-
nate product identification

VV - size 35-48 0691-35

PŘILBY / HELMETS

Vysvětlivky kódu / Code explanation
Písmena za pomlčkou označují druh / The letters 

after the hyphen designate
Při objednávání uvádíte kód / When orderin, list 

the code
Přilby například 2404-BB první číslice kódu označují 
identifikaci zboží

BB - barva, BI - bílá, CV - červená, MO - modrá, OR - 
oranžová, ZL - žlutá, ZN - zelená

2404-CV, 2404-ZN a podobně

Helmets e.g. 2404-BB the first digits in the code 
designate product identification

BB - colour, BI - white, CV - red, MO - blue, OR - 
orange, ZL - yellow, ZN - green

2404-CV, 2404-ZN etc.

DROGERIE / DRUGSTORE

Vysvětlivky kódu / Code explanation
Písmena za pomlčkou označují druh / The letters 

after the hyphen designate
Při objednávání uvádíte kód / When ordering, 

list the code
Osušky a ručníky, např. 9001-BB první číslice kódu 
označují identifikaci zboží

BB - barva, CV - červená, SM - středně modrá, ZN 
- zelená

9001-CV, 9001-ZN, apod.

Bath towels and towels e.g. 9001-BB the first digits 
in the code designate product identification

BB - colour, CV - red, SM - medium blue, ZN - green 9001-CV, 9001-ZN etc.

RUKAVICE / GLOVES

Vysvětlivky kódu / Code explanations
Poslední číslice označují velikost rukavice / The last digits designate size 

gloves
Rukavice, např. 0001-4P první číslice kódu označují identifikaci zboží, písmena za 
pomlčkou označují druh, a poslední písmena označují velikost P-Z

6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z

Gloves, e.g. 0001-4P the first digits in the code designate product identification 
the letters after the hyphen designate type,  the last letter designate size P-Z

6=P, 7=S, 8=M, 9=L, 10=X, 11-12=Z

TRIČKA / T-SHIRTS

Vysvětlivky kódu / Code explana-
tions

Písmena za pomlčkou označují 
barvu / The letters after the hyphen 

designate colour

Poslední číslice označují / The last 
digits designate

Při objednávání uvádíte kód / When 
ordering, list the code

Oděvy, např.: 2709-BBVV první číslice 
kódu označují identifikaci zboží

BB - barva, BE - béžová, BI - bílá, CN 
- černá, CV - červená, NM - nebesky 
modrá, OL - olivová, OR - oranžová, 
SM - středně modrá, SS - slabě šedý 
melír, TM - tmavě modrá, TS - tmavě 
šedá, ZL - žlutá, ZN - zelená

VV - velikost XS-XXXL

2709-CVXL a při velikostech S - L 
dáváme před velikost "0" například 
2709-CV0L nebo 2709-CV0M, apod.

Clothes e.g. 2709-BBVV the first 
digits in the code designate product 
identification

BB - colour, BE - beige, BI - white, CN 
- black, CV - red, NM - sky blue, OL - 
olive green, OR - orange, SM - medium 
blue, SS - light grey streaks, TM - dark 
blue, TS - dark grey, ZL - yellow, ZN 
- green

VV - size S-XXXL

2709-CVXL with sizes S - L put a "0" 
before the size, e.g. 2709-CV0L or 
2709-CV0M

ODĚVY / GARMENTS

Vysvětlivky kódu / Code explana-
tions

Písmena za pomlčkou označují 
barvu / The letters after the hyphen 

designate colour

Poslední číslice označují / The last 
digits designate

Při objednávání uvádíte kód / When 
ordering, list the code

Oděvy, např.: 9034-CCVV
první číslice kódu označují identifikaci 
zboží

BI - bílá, BC - bílo- červená, BM - 
bílo-modrá, CC - červeno-černá, 
CN - černá, CO - černo-oranžová, CS 
- černo-šedá, MC - modro-černá, MM 
- modro-modrá, OR - oranžová, SC - 
šedo-černá, TK - tyrkysová, ZL - žlutá

VV- velikost 38-66 9034-CC48

VV - velikost XS-XXXL

1341-TKVV a při velikostech S - L 
dáváme před velikost "0", např. 1341-
TK0L nebo 1341-TK0M, apod. Při 
velikostech XXL a XXXL dáváme před 
velikost číslici "bez L", např. 2709-CV2X 
nebo 2709-CV4X, apod.

Clothes e.g. 9034-CCVV
the first digits in the code designate 
product identification

BI - white, BC - white and red, BM - 
white and blue, CC - red and black, 
CN - black, CO - black and orange, CS 
- black and grey, MC - blue and black, 
MM - blue and blue, OR - orange, SC - 
grey and black, TK - cyan, ZL - yellow

VV - size 38-66 9034-CC48

VV - size XS-XXXL

1341-TKVV with sizes S - L put a "0" 
before the size, e.f. 1341-TK0L or 
1341-TK0M etc. With sizes XXL and 
XXXL put a number "without L" befor 
the size, e.g. 2709-CV2X or 2709-
CV4X etc.

JAK SE VYZNAT V KÓDECH
BE GOOD IN CODES

JAK SE VYZNAT V KÓDECH
BE GOOD IN CODES
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NORMY/NORMS
TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
MATERIAL CHEMICAL IMMUNITY CHART

LÁTKA/SUBSTANCE 
LATEX 
LATEX

NEOPRÉN 
NEOPRENE

NITRIL 
NITRILE

PVC VINYL 
PVC VINYL

Acetaldehyd Acetaldehyde xxx xxx x

Acetanhydrid 50% Acetanhydride 50% xxx xxx xxx xxx

Aceton Acetone xxx xx

Alkoholické nápoje Alcoholic drinks xxx xxx xxx xxx

Amylacetát Amyl acetate x x xxx

Amylalkohol Amyl alcohol xxx xxx xxx xxx

Anilin Aniline xx xx x

Asfalt Asphalt/bitumen x xxx

Barvy (barvy na vlasy) Colours (hair colours) xxx xxx xxx xxx

Bělící prostředky Bleaching agents xxx xxx xxx xxx

Benzaldehyd Benzaldehyde x

Benzen Benzene x

Benzín Benzine xx xxx x

Benzylalkohol Benzyl alcohol x xx xx xx

Borax Borax xxx xxx xxx xxx

Bromidy Bromides xxx xxx xxx

Brzdové oleje 
(lockheed)

Brake oils (lockheed) x xxx xxx x

Butylalkohol (nebo 
n-butanol)

Butyl alcohol (n-
-butanol)

xxx xxx xxx xxx

Červená řepa Beetroot xxx xxx xxx xxx

Chlor Chlorine xxx xxx xxx

Chloraceton Chloracetone xxx xxx

Chlorid amonný Ammonium chloride xxx xxx xxx xxx

Chlorid cíničitý Stannic chloride x xxx xxx xxx

Chlorid draselný Potassium chloride xxx xxx xxx xxx

Chlorid fenylu Phenyl chloride x x

Chlorid nikelnatý Nickel chloride xxx xxx xxx xxx

Chlorid sodný Sodium chloride xxx xxx xxx xxx

Chlorid uhličitý Carbon tetrachloride x xx x

Chlorid vápenatý Calcium chloride xxx xxx xxx xxx

Chloristan sodný Sodium perchlorate xxx xxx xxx xxx

Chloroform Chloroform x xx

Chlorové vápno Bleaching agents xxx xxx xxx xxx

Cyklohexan Cyklohexane x xx

Cyklohexanol Cyklohexanol xxx xxx xxx xxx

Cyklohexanon Cyklohexanone x x

Diacetonalkohol Diacetone alcohol xxx xxx x

Dibutylether Dibutyl ether x xxx

Dibutylftalát Dibutyl phthalate xx x xxx

Diethanolamin Diethanolamin xxx xxx xxx xxx

Dioktylfralát Dioktylfralate xx xxx xxx

Domácí čistící pro-
středky

Home cleaning agents xx xxx xx xx

Drůbež Poultry x xxx xxx

Dusičnan amonný Ammonium nitrate xxx xxx xxx xxx

Dusičnan draselný Potassium nitrate xxx xxx xxx xxx

Dusičnan sodný Soda nitrate xxx xxx xxx xxx

Dusičnan vápenatý Calcium nitrate xxx xxx xxx xxx

Dvojchroman draselný Potassium dichromate x xxx xxx xxx

Ethylalkohol (ethanol) Ethyl alcohol (ethanol) xxx xxx xxx xxx

LÁTKA/SUBSTANCE 
LATEX 
LATEX

NEOPRÉN 
NEOPRENE

NITRIL 
NITRILE

PVC VINYL 
PVC VINYL

Ethylamin Ethylamin x x xxx x

Ethylanilin Ethylaniline x xxx xxx x

Ethylendichlorid Ethylendichloride x

Ethylenglykol Ethylenglycol xxx xxx xxx xxx

Fluoridy Fluorides xxx xxx xxx xxx

Fluorofosforečnan 
vápenatý

Spodiosite xxx xxx xxx xxx

Formaldehyd Formaldehyde xxx xxx xxx xxx

Formaldehyd 30% Formaldehyde 30% xxx xxx xxx xxx

Fosforečnany draselné Potassium phosphate xxx xxx xxx xxx

Fosforečnany sodné Sodium phosphate xxx xxx xxx xxx

Fosforečnany vápenaté Calcium phosphate xxx xxx xxx xxx

Furol (furfural nebo 
furaldehyd)

Furol (furfurol or 
furaldehyde)

xxx xx xxx

Glycerin Glycerine xxx xxx xxx xxx

Glyceroptalická barva Glyceroptalic colour x xxx x

Glykoly Glycoles xxx xxx xxx xxx

Hexan Hexane x xxx x

Hnojiva Fertilizers xxx xxx xxx xxx

Hydraulické kapaliny 
(estery)

Hydraulic fluids 
(esters)

xxx xxx xxx x

Hydraulické oleje 
(benzin)

Hydraulic oils 
(benzine)

x xxx x

Hydrosiřičitan sodný Sodium hydrosulphite xxx xxx xxx xxx

Hydrouhličitan draselný Potassium bicarbonate xxx xxx xxx xxx

Hydroxid vápenatý Calcium hydroxide xxx xxx xxx xxx

Isobutylalkohol Isobutyl alcohol xxx xxx xxx xxx

Izobutylketon Isobutyl ketone xxx xxx

Jedlá soda Baking soda xxx xxx xxx xxx

Koncentrovaná kyseli-
na boritá

Concentrated boric 
acid

xxx xxx xxx xxx

Koncentrovaná kyseli-
na sírová

Concentrated sulphu-
ric acid

x xx

Koncentrovaná soda 
na praní

Concentrated washing 
soda

xxx xxx x x

Koncentrovaný čpavek
Concentrated am-
monium

xxx xxx xxx xxx

Koncentrovaný uhliči-
tan draselný na praní

Concentrated potassium 
carbonate for washing

xxx xxx xx xxx

Kreozot Cresote x xxx xxx xxx

Krezol Cresol xxx xxx xxx

Krystalizovatelná 
kyselina octová

Crystallizable vinegar 
acid

xxx xxx xx x

Kyanid draselný Potassium cyanide xxx xxx xxx xxx

Kyselina bromovodíková Bromhydric acid xxx x x x

Kyselina chlorovodíko-
vá 30% a 5 %

Hydrochloric acid 30% 
and 50%

xxx xxx xxx xx

Kyselina chromová Chromic acid x xx

Kyselina citrónová Citric acid xxx xxx xxx xxx

Kyselina dusičná 20% Nitric acid 20% xx xx x x

Kyselina fluorovodíko-
vá 30%

Fluorhydric acid 30% xx xxx xxx xx

Kyselina fosforečná Phosphoric acid xxx xxx xxx xxx

Kyselina karbolová Carbolic acid x xx xx xx

Kyselina mléčná 85% Lactic acid 85% x xxx xxx xxx

Kyselina mravenčí 90% Formic acid 90% xx x x

LÁTKA/SUBSTANCE 
LATEX 
LATEX

NEOPRÉN 
NEOPRENE

NITRIL 
NITRILE

PVC VINYL 
PVC VINYL

Kyselina olejová Oleic acid x xxx xxx x

Kyselina šťavelová Oxalic acid xxx xxx xxx xxx

Kyselina stearová Stearic acid xx xxx xx xx

Kyselina vinná Tartaric acid xxx xxx xxx xxx

Lakový benzin White spirit xx xxx x

Lněný olej Linseed oil xxx xxx x

Lučavka královská Acqua regia xx x x

Manganin draselný Potassium manganin xxx xxx xxx xxx

Máslo Butter xxx xxx x

Mazací oleje Lubricant oils x xxx x

Methylacetát Methyl acetate x xxx x x

Methylalkohol (nebo 
methanol)

Methyl alcohol 
(mathanol)

xxx xxx xxx xxx

Methylamin Methyl amine xxx xx xxx xxx

Methylanilin Methyl aniline x x xxx xxx

Methylcyklopentan Methyl cyclopentane x xxx x

Methylenchlorid Methylen chloride x x

Methylethylketon Methylethylketone xxx xx

Methylformiát Methylformiate x xxx x x

Methylizobutylketon Methylisobutylketone xx x

Methylsalicylát Methylsalicylate xxx xxx xxx xxx

Minerální maziva Mineral lubricants x xxx x

Mléko a mléčné 
výrobky

Milk and milk products x xxx xxx

Monoethanolamin Monoethanolamin xxx xxx xxx xx

Motorová nafta Diesel fuel x xxx x

Naftalen Naphtalene x xx x

N-butylamin N-butylamine xxx xxx xxx xxx

Nealkoholické nápoje Non-alcoholic drinks xxx xxx xxx xxx

Nehašené vápno Unslaked lime xxx xxx xxx xxx

Nitrobenzen Nitrobenzene x x

Nitropropan Nitropropane xxx xx x

Ocet a chuťové přísady
Vinegar and flavouring 
agents

xxx xxx xxx xx

Octan amonný Ammonium acetate xxx xxx xxx xxx

Octan butylnatý Butyl acetate x x x

Octan draselný Potassium acetate xxx xxx xxx xxx

Octan ethylnatý Ethyl-acetate x x x

Octan vápenatý Calcium acetate xxx xxx xxx xxx

Odbarvovací prostřed-
ky na vlasy

Hair decolouring 
agents

xxx xxx xxx xxx

Oktylalkohol Octyl alcohol x xxx xxx x

Olej vylisovaný ze 
sádla

Lard oil xxx xxx x

Olivový olej Olive oil xxx xxx x

Oropylendichlorid Oropylendichloride x

Oxid hořečnatý Magnesium oxide xxx xxx xxx xxx

Paliva Fuels x x

Parafínový olej Paraffin oil xxx xxx x

Parfémy a esence Parfums essences xxx xxx xxx xxx

Peroxid vodíku Hydrogen peroxide x xxx xxx

Petrolej Petroleum x xxx x

LÁTKA/SUBSTANCE 
LATEX 
LATEX

NEOPRÉN 
NEOPRENE

NITRIL 
NITRILE

PVC VINYL 
PVC VINYL

Petrolejový éter Petroleum ether x xxx x

Plynový olej Gas oil x xxx x

Podzemnicový olej Peanut oil xxx xxx x

Polyesterové prys-
kyřice

Polyester resin x xx x

Potašové vločky Potassium flakes xxx xxx xx xxx

Prací prášky Washing powders xxx xxx xxx xxx

Přepálené vápno Overburnt lime xxx xxx xxx xxx

Prostředky na hubení 
plevele

Weed killing agents xxx xxx xxx xxx

Prostředky pro natáče-
ní vlasů

Hair curling agents xxx xxx xxx xxx

Řezné oleje Cutting oil xxx xxx xxx

Ricinový olej Castor oil xxx xxx

Ropné produkty Oil products x xx x

Ropný éter Oil ether xx xxx

Ryby a měkkýši Fishes and shells x xxx xxx x

Šampóny Shampoos xxx xxx xxx xxx

Silikáty Sillicates xxx xxx xxx xxx

Síran draselný Potassium sulphate xxx xxx xxx xxx

Síran sodný Sodium sulphate xxx xxx xxx xxx

Síran zinečnatý Zinc sulphate xxx xxx xxx xxx

Sířičitany, hydrosiřiči-
tany, dithioničitany

Sulphites, hydrosulphi-
tes, dithionites

xxx xxx xxx xxx

Sirný éter (farmacie)
Sulphuric ether 
(pharmacy)

x xxx xxx x

Sodné vločky Soda flakes xxx xxx x x

Sójový olej Soya oil xxx xxx x

Styren Styrene x x x

Temperová barva Watter paint xxx xxx xxx xxx

Terpentýn Terpentine x xxx x

Terpentýn na dřevo Terpertine for wood x xxx x

Tetrachlorethylen Perchlorate of ethylene x xx

THF=tetrahydrofuran THF=tetrahydrofuran xx x

Toluen Toluene xx x xx x

Topný olej Heating oil x xxx x

Tributylfosfát Tributylphosphate x xx xx x

Trichlorethylen Trichloro-ethylene x x

Triethanolamin 85% Triethanolamine 85% xxx xxx xxx xxx

Trifenylfosfát Triphenylphosphate xxx xxx xxx x

Trikrezylfosfát Trikrezylphosphate xxx xx xxx xx

Trinitrobenzen Trinitrobenzene x x

Trinitrotoluen Trinitrotoluene x x

Turbínové oleje Turbine oils x xxx x

Tuřínový olej Turnip oil x xxx

Uhličitan amonný Ammonium carbonate xxx xxx xxx xxx

Uhličitan draselný Potassium carbonate xxx xxx xxx xxx

Uhličitan sodný Sodium carbonate xxx xxx xxx xxx

Ustalovací prostředky Fixing agents xxx xxx xxx xxx

Xylen Xylene x xx

Xylofen Xylofene x xxx x

Živočišné tuky Animal fats x xxx xxx

Tato tabulka uvádí jen obecné údaje. Je potřeba si uvědomit, že odolnost rukavice je ovlivněna faktory, jakými jsou přesný druh chemikálie, její teplota a 
koncentrace, tloušťka rukavice, doba ponoření atd. Doporučujeme vám prostudovat údaje o chemické odolnosti každé rukavice a předem provést zkoušku, 
podle které se stanoví, je-li rukavice vhodná pro zamýšlenou aplikaci.
Pro více informací se prosím obraťte na naše specializované prodejce, kteří vám pomůžou vybrat ten nejvhodnější druh rukavic s chemickou odolností pro 
vaše použití v provozu.

XXX VHODNÝ

XX DOBRÝ

X PRŮMĚRNÝ

NEDOPORUČENÝ

LATEX
LATEX

NEOPRÉN
NEOPRENE

FLUOROELASTOMER
FLUOROELASTOMER

PVC VINYL
PVC VINYL

NITRIL
NITRILE
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A
ARAMID
Termostabilní vlákno používané především při výrobě materiálů odolných vůči vysokým teplotám (tepluodolné oděvy 
a rukavice).

B
BAVLNA
Bavlna představuje měkké přírodní textilní vlákno skládající se z téměř čisté celulózy (94%). Oděvy vyrobené z bavlněného 
vlákna jsou pohodlné, snadno udržovatelné, vysoce savé a trvanlivé, mají dobrou pevnost v tahu (245–373 mN/tex) 
a v oděru.

BEDERNÍ PÁS
Pás, který je součástí postroje, má dvojí význam - může podepřít sezení a zároveň rozloží sílu v případě pádu, zabrání tak 
silnému nárazu na vnitřek stehen a dalším jevům, které pád vyvolává. Pás není povinnou součástí postroje.

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ PROTI PÁDU Z VÝŠKY
Bezpečnostní mechanismus pro ochranu těla, který slouží k zastavení pádu. Díky své koncepci je předurčen k zachycení člo-
věka při pádu a po pádu v úhlu 50 ° proti svislé poloze.

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

C
CORDURA®
Cordura je registrovaný název pro Nylon 66. Je to jedna z nejpevnějších látek, extrémně odolná proti oděru a propíchnutí, 
vlákna jsou potažená polyuretanem a ošetřená pro maximální voděodpudivost. Tento  materiál je vhodný pro výrobu oděvů 
a vybavení pro myslivce, batohů, zavazadel, cyklistické obuvi nebo zimních sportovních a pracovních oděvů. 

Č
ČESANÁ LÁTKA
Látka, která má na jedné straně nebo po obou stranách vlasový povrch vytvořený procesem česání. Postup tvorby takové 
látky spočívá v tom, že se látka vloží do rotačního bubnu s kovovými bodci. Tato úprava dodává látce větší krycí schopnost 
a hebkost, látka je teplejší a objemnější, ale zároveň ztrácí na pevnosti.

ČINĚNÍ
Význam činění je přeměna surové kůže ve vyčiněnou kůži, tedy na materiál odolný proti rozkladu, připravený 
na konečnou úpravu a chemicky stabilní. Existuje několik typů činění: • Rostlinné činění (přírodní činidla extrahovaná z rost-
lin). • Minerální činění (především pomocí solí chrómu). • Kombinované činění (přírodní činidla upravená pomocí chrómu).

ČÍSLOVÁNÍ STÁVKŮ(tzv. OZ)
Určuje šířku článku. Odpovídá počtu jehlic použitých na 1 anglický palec (2,54 cm). Příklad: číslo 7 odpovídá 7 jehlicím na 1 
palec. Čím je číslo vyšší, tím je článek jemnější. Čísla jsou 7; 10; 13; 14.

D
DECIBELY
Akustický tlak, bývá také jinak zvaný intenzita nebo amplituda zvuků a hluku, vyjádřený v decibelech (dB), který stanovuje 
nebezpečí vlivu na člověka. Bezpečnostní práh byl stanoven na 85 dB: při jeho překročení dochází 
k bolestivosti a k poškozování sluchu. Decibely se obecně měří pomocí sonometru (hlukoměru), který mění akustický signál 
na elektrický proud.

DMF
Dimetylformamid nebo N,N-dimetylformamid je běžné rozpouštědlo používané v organické chemii. DMF může být karci-
nogenní látka, přestože EPA (Environmental Protection Agency) ji nepovažuje za látku vyvolávající rakovinu. Nový inovační 
výrobní proces, který se také nazývá PU Water, je založen stoprocentně na vodě. Žádná rozpouštědla jako DMF se nepouží-
vají, což vede ke zvýšení bezpečnosti.

DRUK - PATENTKA
Druk nebo patentka je druh zapínání oděvů. Je to cvoček, kde dvě protilehlé strany do sebe zacvaknou.

DUAL GRIP
Dual grip je podešev realizovaná tak, aby zajišťovala náležité přilnutí k hladkému či sypkému povrchu, s výstupky se širokou 
kontaktní plochou a centrálními kanálky pro odvod kapaliny.

E
ELASTAN
Elastanem se rozumí roztažitelná příze vyrobená ze syntetických elastomerových vláken. Elastan se vždy mísí 
s dalšími vlákny tak, aby tkanina získala požadované vlastnosti: ohebnost, pružnost a nemačkavost.

ELEKTRICKÝ OBLOUK
Elektrický oblouk představuje viditelný elektrický proud v nevodivém médiu (plynu, vzduchu, vakuu…). Oblouk 
se vytvoří v případě ionizace nevodivého materiálu, což nastane snadněji v případě, kdy se v blízkosti tohoto nevodivého 
materiálu vyskytují vodivé plochy. Poloha elektrického oblouku je stabilní: Jakmile si nalezne nejkratší dráhu, tak zůstane 
zachován (princip minimální energie). Celkový problém svařování elektrickým obloukem spočívá ve zvládnutí oblouku vy-
tvářením trvalého pohybu, čímž se zachová požadovaný tvar oblouku navzdory skutečnosti, že emitující povrch (nebo méně 
častěji přijímající povrch) někdy představuje ostrý úhel. Svařování elektrickým obloukem vytváří obrovské množství soustře-
děného tepla vytvářejícího fůzi materiálů a pevný spoj, jež zůstane po ochlazení zachován.

ELEKTRICKÝ VÝBOJ
Při elektrickém výboji dochází k popáleninám elektrickým proudem, aniž by proud musel prostupovat tělem. 
Při nízkém napětí dochází po elektrickém oblouku k povrchním popáleninám na kůži, nejčastěji zasahují ruce 
a obličej. Ochrana je zajišťována polykarbonátem o tloušťce >1,4 mm. Nejlepší ochranu zajišťují obličejové štíty.

ERGONOMIE
Ergonomie je nauka o organizaci práce z metodického hlediska a o navrhování ochranných pracovních pomůcek 
z pohledu anatomických možností člověka.
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EVA
Etylenvinylacetát je lehký pěnový materiál, podle obsahu vinylacetátu se mění jeho charakter a vlastnosti. Výrobky z EVA 
jsou pevné, odolné proti nárazům a mechanickému opotřebení. Mají chemickou stálost a velkou tepelnou odolnost od -40 
°C do +160 °C.

EVROPSKÁ SMĚRNICE
Evropská směrnice je právním aktem vyneseným buď samotnou Radou Evropské unie, nebo Radou a Parlamentem. Je závaz-
ná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice, ve smyslu stanoveného cíle, ale ponechává na jejich rozhodnutí prostředky 
a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

F
FLANEL
Lehká kartáčovaná tkanina, měkká a jemná na dotek, originálně vyráběno z vlny.

FLEECE
Fleece je lehký prodyšný syntetický materiál vyráběný ze 100% polyesteru zpracovaného do krouceného vlákna, povrch je 
upraven kartáčem do vlasu. Tento materiál neabsorbuje vlhkost a má dobré izolační vlastnosti za sucha i mokra. Přidáním 
dalších materiálů získává tento materiál nové vlastnosti jako pružnost nebo odolnost proti větru a vodě.

FREKVENCE
Frekvence je vyjadřována v hertzích. Pro lidské ucho jsou slyšitelné pouze zvuky o frekvenci od 20 do 20 000Hz. Slyšitelný 
zvuk o frekvenci od 20 do 200 Hz je hluboký. Pod touto hranicí se jedná o infrazvuky. Slyšitelný zvuk 
o frekvenci od 2000 do 20 000 Hz je vysoký. Nad touto hranicí se jedná o ultrazvuky.

FFP
Znamená celkový průnik dovnitř a odpovídá úrovni výkonnosti obličejové masky, vyjadřuje se v %. Čím je % nižší, tím je 
výkonnost masky vyšší. FFP1 : 22%, FFP2 : 8%, FFP3 : 2%

H
HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. Jedná se o kontrolní metodu jakosti v potravinářském průmyslu, která umožňuje: • 
identifikovat a analyzovat rizika spojená s jednotlivými etapami výrobního procesu potravin • stanovit potřebné prostředky 
ochrany proti nim • zajistit, aby tyto prostředky byly použity efektivně, a zároveň účinně Jedná se o systematický a účelový 
přístup ochrany proti mikrobiologickým, fyzikálním a chemickým rizikům v potravinách.

HML
Zkratka pro ang. High Medium Low (= vysoká, střední, nízká) což jsou 3 úrovně měření frekvence.

HYDROFILNÍ
Hydrofilní látky jsou tvořeny materiály schopnými absorbovat vodu (např.: bavlna, vlna…).

HYDROFOBNÍ
Hydrofobní látky jsou tvořeny materiály neschopné absorbovat vodu (např.: polyamid, akrylát, polyester…).

CH
CHLÓROVÁNÍ RUKAVIC
Postup praní rukavic ve chlorované vodě, čímž se tyto rukavice zbaví práškování. Výhody nepráškovaných rukavic jsou: snad-
no se navlékají (sametový dotek), zvýšené pohodlí a snížení alergických účinků přírodních latexových proteinů zachycených 
v prášku.

I
INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ
Infračervené záření (IR) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné 
záření. Infračervená světla jsou mezi 750nm a 1 nm a překračují pět řádů.

INFRAZVUK
Zvuk s velmi nízkou frekvencí, kterou člověk není schopen vnímat (< 20 Hz). Pro lidské ucho jsou slyšitelné pouze zvuky 
o frekvenci od 20 do 20 000Hz. Slyšitelný zvuk o frekvenci od 20 do 200 Hz je hluboký. Pod touto hranicí se jedná o infra-
zvuky. Slyšitelný zvuk o frekvenci od 2000 do 20 000 Hz je vysoký. Nad touto hranicí se jedná 
o ultrazvuky.

NTERLOCK
Velmi stabilní a téměř neporušitelná pletenina s totožným vzhledem na obou stranách. Zajišťuje stálost tvaru. Velmi často 
používaný při výrobě konfekčních sportovních oděvů.

K
KAUČUK
Syntetický elastomer. Vyráběn z ropy a je elastický a odolný. Materiál je výhodný proto, že zajišťuje mechanické vlastnosti, 
které se projeví jako dobrá přilnavost, dobrá odolnost vůči oděru, kontaktnímu teplu, olejům a tukům.

KEPROVÝ (TYP VAZBY)
Látka s keprovou vazbou se vyznačuje žebry (efekt úhlopříčných útvarů) na vrchní straně látky, rub bývá odlišný. Vazba 
keprového typu je odolná vůči opotřebení a také v tahu. Tkanina v keprové vazbě je volnější, hřejivější, měkčí a pružnější při 
zpracování než plátno, vhodná pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno z kvalitní česané nebo broušené bavlny nebo ze směsi 
s polyesteru.

KEVLAR®
Kevlar® je syntetické para-aramidové lehké a pevné vlákno řazené mezi plasty vytvrditelné teplem. Materiály s vláknem Ke-
vlar® jsou pružné, odolné proti prořezu a vysokým teplotám. Kevlar® je pětkrát pevnější než ocel při stejné hmotnosti. Jeho 
vlastnosti: velmi odolné vůči prořezu; karbonizuje při teplotě mezi 425 °C a 475 °C; nerozpustí 
se; samozhasitelné; rozměrově a chemicky stabilní; dochází ke změnám barvy při UV záření.

KONCENTRACE
Množství chemických látek ve vzduchu, které pracovník dýchá na svém pracovišti a které by mohly mít vliv 
na jeho zdraví. Z toho vyplývá nutnost stanovit limitní koncentrace, pod jejichž hranicí lze riziko intoxikace považovat 
za nízké nebo nulové (mezní a průměrné limity expozice).
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KONTAKTNÍ PODEŠEV
Kontaktní podešev tvoří část obuvi, která přichází do kontaktu se zemí. Tato část musí proto být co nejvíce odolná. S mezi-
podešví tvoří dvě části podešve obuvi.

KOPYTO
Kopyto je základem pro zkušební botu, která určuje vzhled a vlastnosti obuvi. Pro fázi studie je kopyto ze dřeva, poté vyro-
beno z plastu pro fázi výroby. Délka chodidla, rozsah jeho pohybu, šířka chodidla a výška nártu určují velikost kopyta a slouží 
k realizaci formy obuvi.

KOTVICÍ BOD
Bod, k němuž lze ukotvit ochranný systém proti pádu z výšky a musí odolávat min. zatížení 15kN.

L
LATEX
Latex je bílá tekutina vznikající v mléčnicích některých rostlin (např. strom kaučukovník), která na vzduchu rychle zasychá 
a lze ji také vyrábět synteticky. Latex se používá jako surovina pro výrobu přírodní pryže, latexového oblečení (vč. pracovních 
rukavic), pneumatik, těsnění, hadic, kondomů atd.

LEPENÉ ŠVY
Lepené švy jsou předpokladem nepromokavosti. Jedná se o natavené plastové pásky na švech z vnitřní strany, 
kde by šitím narušený materiál promokal.

LEMOVKA - ŠEV
Šev, který spočívá v překrytí jiného švu páskou z materiálu, který je slučitelný s materiálem daného oděvu. Lemovka zajišťuje 
lepší přilnutí oděvu k tělu.

LÍC RUKAVICE
Jedná se o vnější část škáry, jejíž šířka je dána hloubkou vchlípení vlasového folikulu. Vlákna jsou v této oblasti velmi jemná 
a jsou zpravidla orientována kolmo k povrchu materiálu. Na této části škáry se neprovádí žádné mechanické úpravy (dobré 
užitné vlastnosti, komfort).

LÍMEČEK
Jedná se o část obuvi, jež z každé strany obklopuje jazyk. Límečky zajišťují ochranu chodidla a těsnost uzavření boty.

M
MANŽETA
Manžeta je upravený pruh oděvního materiálu, zpravidla tkaniny nebo pleteniny, zhotovený přehnutím nebo našitím tak, že 
obepíná určitou část těla. Nejčastěji se používá k zakončení dolního kraje rukávů košil, halenek, bund 
nebo nohavic u kalhot. Slouží také ke zpevnění části oděvu, umožňuje zúžení otvoru na oděvu, snadné zapínání, ale je 
i ozdobným prvkem. 

MEMBRÁNA
Jedná se o tenkou polymerickou vrstvu (PU nebo polyester) nanesenou na vnitřní povrch tkaniny, která zvyšuje vodotěsnost 
a prodyšnost.

MEZIPODEŠEV (PODEŠEV)
Mezipodešvi se také říká komfortní vrstva, zatímco podešev přichází do kontaktu se zemí. Obě části pak tvoří celek podešve 
dané obuvi.

MIG/MAG (SVAŘOVÁNÍ)
MIG (Metal-arc Inert Gas) nebo MAG (Metal-arc Active Gas) jsou metody svařování, přičemž jediný rozdíl mezi nimi před-
stavuje plyn pro ochranu svařovací lázně. Obě tyto metody se v terminologii AWS označují jako GMAW (Gas Metal Arc 
Welding) a představují poloautomatický svařovací postup. Kovy se roztaví vlivem tepelné energie uvolněné z elektrického 
oblouku, který se zapálí v ochranné atmosféře mezi tavnou drátovou elektrodou a díly, které je třeba svařit.

MIKROVLÁKNO
Lehké, velice jemné a měkké syntetické textilní vlákno, které je měkké na dotek a při styku s pokožkou. Oproti běžným che-
mickým vláknům se jako výchozí surovina používají polymery se zlepšenou homogenitou. Zvýšenou odtahovou rychlostí při 
zvlákňování se dosáhne lepší orientace makromolekul a vyšší stupeň krystalizace.

N
NAMÁČENÉ RUKAVICE
Výrobní postup rukavic, který spočívá v namočení keramické formy rukou do lázní obsahující různé složky v závislosti na 
použitém materiálu. Následující etapou je etapa tvrzení v pecích (vulkanizace).

NÁRAZUVZDORNÁ ČEPICE
Nárazuvzdorné ochranné pokrývky hlavy (norma EN812). Jedná se o osobní ochranné prostředky, které jsou hromadně po-
užívány v průmyslu, zejména pří práci ve vnitřních prostorech. Slouží k ochraně hlavy před úderem pevných předmětů, které 
mohou způsobit povrchová zranění. Nelze je použít jako náhradu ochranné přilby, v takovém případě je třeba používat přilby, 
které odpovídají normě EN397.

NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA
Úprava textilních materiálů pomocí nehořlavých látek, tak aby se snížilo nebezpečí ohně nebo zpomalilo šíření plamene.

NEOPREN
Jedná se o syntetický latex. Získává se polymerizací chlorových sloučenin: polychloropren. Neopren má stejné výhody jako 
latex, například nepropustnost, elasticita a odolnost proti alkoholům a detergentům. Má výbornou odolnost proti chemic-
kému riziku, tukům, uhlovodíkům a také proti žáru.

NEPROMOKAVOST
Nepromokavost je schopnost materiálu odolávat průniku vody zvenčí a udává se jako výška vodního sloupce, 
při níž tkanina propustí první kapky vody - čím vyšší vodní sloupec, tím větší nepromokavost. Předpokladem nepromokavos-
ti jsou lepené švy.

NETKANÝ MATERIÁL
Netkané materiály se používají při výrobě mnohých produktů: jednorázové oděvy, vnitřky přikrývkových dek, spací pytle, 
pomůcky na utírání, výztuhy, výplně do oděvů apod. Tři výrobní procesy struktury netkaných materiálů jsou: Suchá technika, 
použijí se vlákna přímo z mykacího stroje a dojde k vytváření celých ploch. Mokrá technika, použije se podobný postup jako 
při výrobě papíru. Roztavená technika, syntetická vlákna se roztahují v horkém proudu vzduchu a poté tvarují.

NITRIL
Jedná se o syntetický latex. Proces vulkanizace mu dodává vlastnosti srovnatelné s přírodním latexem a mnohé jiné kvality 
(odolnost vůči oděru; skvělé vlastnosti v olejnatém a jiném mastném prostředí; dobrou odolnost vůči chemickým příprav-
kům).
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NOMEX®
Materiál Nomex® je syntetické aramidové (ARomatický polyAMID) ohni a žáruvzdorné vlákno obsahující minimálně 5 % 
Kevlaru a patentovaná antistatická vlákna. Oděvy s obsahem tohoto vlákna jsou navíc odolné proti oděru, průmyslovým 
olejům, rozpouštědlům a chemikáliím a neztrácí vlastní vlhkost ani ve velmi suchém prostředí.

NPK-P
Nejvyšší možná a přípustná koncentrace nebezpečných látek v pracovním prostředí.

NUBUK (KŮŽE)
Svršková useň mající lícní stranu zbroušenou, což dodává materiálu jemně sametový a hedvábný vzhled.

O
OCELOVÁ ŠPICE
Ochranná ocelová špička se používá u bezpečnostní obuvi, kdy chrání prsty nohou proti riziku pádu těžkého předmětu. Její 
vlastnosti se testují na 200 joulů. Je součástí boty, ale existují i varianty samostatně připevňované špičky na pracovní obuv.

OCHRANNÝ ODĚV
Oděv překrývající nebo nahrazující osobní oděv, který je navržen tak, aby poskytoval ochranu proti jednomu 
nebo více nebezpečí na pracovišti.

OOPP
Zkratka pro osobní ochranné pracovní prostředky. Podle evropské směrnice se jedná o všechny prostředky určené k používá-
ní pracovníky k jejich ochraně před jedním nebo více riziky, které mohou ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost, a o přídavné 
prostředky nebo příslušenství určená ke stejnému účelu.

OPATEK
Napůl pevná část obuvi mezi svrškem a dvojitou podešví, nacházející se v její zadní části. Zabraňuje propadání chůze a udržu-
je patu ve správné pozici.

OPTICKÁ TŘÍDA
Existují 3 třídy optické jakosti. Třída 1 odpovídá nejvyšší kvalitě, doporučuje se pro permanentní nošení brýlí. Třída 2 se pou-
žívá pro nošení občasné a třída 3 pouze pro velmi krátkodobé nošení. Jedná se o poloměr zakřivení ochranné pomůcky
na oči. Třída s největším zakřivením je 9; třída s nejmenším zakřivením je 4; nejčastěji používaná je třída 6.

OXFORD
Plátnová vazba ze silné příze s lesklou povrchovou úpravou, která se podobá oxfordské textilní vazbě bavlněných košil.

P
PENETRACE (PERMEACE)
Penetrace je prostup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v mate-
riálu ochranného prostředku na nemolekulární úrovni. I přesto, že např. rukavice nevykazuje žádné známky pórovitosti nebo 
poškození, chemický přípravek jí může postupně propouštět a dostat se tak do kontaktu s kůží. Norma EN374 specifikuje 
hodnocení odolnosti rukavic. Měří se čas (v minutách), který nějaká chemická látka potřebuje k proniknutí skrz materiál 
rukavice (1mg/m2).

PEPITO
je tkanina se střídavě světlými a tmavými barevnými efekty ve tvaru drobných kostek. Velikost kostek je dána střídou
(zpravidla keprové) vazby.

PIGUE
Zátažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým vzorem. Oboulícní vazba je doplněna podkládanou nití, která
zaručuje malou roztažnost do šířky. Výrobky jsou vhodné pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno v různých plošných
hmotnostech. (180 – 200 g/m2).

PLÁTNO (VAZBA)
Plátěná vazba je výchozí vazba látek, vyznačuje se obráceným a střídavým rozložením vláken v osnově a vláken  v útku.
Mezi lícovou a rubovou stranou není žádný rozdíl. Plátnová vazba je zvláště odolná v oděru a velice snadno impregnovatelná.

PLETENINA, ÚPLET
Obecný název pro textilie vytvořené provázáním kliček nebo smyček pomocí jehlic nebo háčku. Úplety jsou pružné. Lze je 
rozdělit do dvou skupin: Úplety se zatahovanými kličkami nebo kličkami útkovými: žebrovina, základní interlock, základní 
žerzej a obracená oka. Úplety s osnovními kličkami: vytvořené pomocí dvou typů stavu: osnovní stav a tubulární stav.

PODEŠEV
Spodní část obuvi. Může se skládat z několika vrstev, je vyrobena ze syntetických materiálů a u některých typů ochranné 
pracovní obuvi může být vstřikovaná. Vyrábí se z různých materiálů (polyuretan, guma nebo kůže).

POLAR FLEECE
Po spletení dochází k česání vláken na jedné straně či na obou stranách. Polar fleece zajišťuje bezkonkurenční pohodlí díky 
své lehkosti, jemnosti a prodyšnosti. Díky spletení vláken nedochází k profouknutí větrem, polar fleece je vyroben z mikro-
porézní membrány.

POLYAMID
Polyamid bývá používán při koncepci některých svršků obuvi a vyráběný z ropy. Polyamidy mají nesporné mechanické kvality 
a jsou srovnatelné s kůží. Navíc jsou velmi výhodné z ekonomického hlediska.

POLYESTER (PES)
Polyester je polymerové syntetické vlákno odolné povětrnostním vlivům a mikroorganizmům, poměrně rychle schne a vyrá-
bí se z ropy. Existuje několik typů polyesterových vláken, která se liší použitou technologií při výrobě a zároveň i vlastnost-
mi. Oděvy z polyesteru jsou lehké, méně mačkavé, pevné a trvanlivé.

POLYETHYLÉN (PE)
Polymer získaný polymerizací molekul etylénu. Jedná se o materiál s nízkou hustotou, který má dobrou chemickou odolnost 
a vysokou stabilitu, což vyhovuje procesu recyklace. Polyethylenes (PE) je klasifikován podle hustoty: • LDPE (s nízkou hus-
totou) je pružný, používá se například pro postroje do přilby, HDPE (s vysokou hustotou) je tvrdý, používá se například pro 
skořepinu přilby, HSPE (vysoká pevnost) poskytuje dobrou mechanickou odolnost, zejména proti proříznutí, jako například 
vlákno TAEKI.

POLYKARBONÁT (PC)
Polykarbonát je polymer (plast), jež má vynikající mechanické vlastnosti a odolnost vůči teplu, díky níž ho lze použít až do 
120°C, optimální je i jeho odolnost vůči nárazům, odtud jeho použití v nejrůznějších odvětvích. Propouští 
99,9 % UV záření od 0 do 380 nm, úprava UV 400 prodlužuje tuto ochranu až do 400 nm a absorbuje část modrého světla 
světelného spektra. Nicméně jeho citlivost na ultrafialové a chemické přípravky omezuje jeho použití.

POLYMER
Název pro řetězec molekul, které se dostanou do výroby syntetických vláken ještě před svým roztavením a transformací do 
příze. Proces polymerizace je výrobní postup polymeru, založený na propojení malých molekul (monomerů) do jediného 
molekulárního řetězce s vícečetnou molekulární váhou (hmotností).
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POLYPROPYLÉN
Patří mezi polyolefinová vlákna: skupina polymerů, do nichž patří i polyetylény a polypropylény (viz netkané materiály). Mezi 
jejich výhody patří skvělá odolnost vůči tření (oděru) a v tahu. Nevýhodou je velmi špatná odolnost vůči teplu.

POLYURETAN (PU nebo PUR)
Polymer, který se mění na pryskyřice nebo syntetické pěny používané při vrstvených úpravách, do některých membrán a při výrobě 
elastanových vláken (Lycra®). Polyuretan se často používá při vrstvené úpravě, při níž dochází k nepromokavé úpravě látky. Konfekční 
oděvy s takovou úpravou jsou nejčastěji prodyšné a představují velmi dobré alternativní řešení místo mnohem dražších výrobků na 
bázi nepromokavých a prodyšných membrán. Má velmi dobrou mechanickou odolnost, materiály z něj jsou lehké, pevné a pružné.

PONGEE (SUROVÉ ČÍNSKÉ HEDVÁBÍ)
Tkanina s hedvábným lesklým povrchem.

PROBAN®
Chemická úprava Proban® se nanáší na látkou námokem, což jí zajišťuje ohnivzdorné vlastnosti. Látky mají záruku ještě i po 
více než 50 praních. Jakmile látka dosáhne svého bodu vzplanutí, intenzivní teplo aktivuje chemickou látku, která vyloučí 
plyn pro zhašení plamene.

PRODYŠNOST (PAROPROPUSTNOST)
Prodyšnost představuje schopnost materiálu propouštět vodní páry produkované lidským tělem ven, udává se většinou
v gramech páry, které se mohou odpařit přes z látky během 24 hodin. Prodyšnosti výrazně napomáhá odvětrávání např. větra-
cími otvory v podpaží nebo na zádech. Propustnost vodních par membrány je stanovena dle metody, při které jsou simulovány 
reálné povětrnostní podmínky (teplota vody 30 °C, teplota vzduchu 21 °C, relativní vlhkost 60 %, rychlost větru 2 m/s).

PUDROVÁNÍ RUKAVICE
Povrchová úprava, která využívá práškovou vrstvu (obvykle kukuřičný škrob), která je měkká a příjemná na dotek a omezuje 
pocení. Užívá se pro rukavice na jedno použití.

PVC
Polyvinyl chlorid je polymer, který je obecně známý pod zkratkou PVC (z angličtiny polyvinyl chloride). PVC chrání proti 
rozpouštědlům, kyselinám a chemikáliím. Oděvy z PVC jsou bohužel neprodyšné. Doba, po níž takový typ oděvu nosíme na 
sobě, proto musí být omezena v závislosti na teplotě.

R
RAGLÁN 
Rukávy nabírané od krku do podpaží, u kterých se nevyskytují ramenní či podpažní švy, čímž se zlepšuje pohyblivost.

REFLEXNÍ PÁSEK
Pásky, které se upevňují na oděv kvůli lepší viditelnosti. 3M Scotchlite používá 2 technologie výroby, s mikroprismatickou strukturou 
(lepší kontrast, pevnost přizpůsobená některým oděvům) a mikroskopické skleněné kuličky (odolné vůči praní, vysoká měkkost); nabí-
zí několik typů nejrůznějších pásků (šité nebo lepené). Retroreflexní materiály umožňují odrážet jak denní, tak noční světlo.

REFLEXNÍ DOPLŇKY A ODĚVY
Reflexní mohou být buď celé oděvy, nebo jejich komponenty (pásky), které jsou dobře viditelné i pří snížené viditelnosti, 
většinou obsahují mikroskopické skleněné kuličky, které odráží světlo.

RESPIRÁTOR
Respirátor je používán k ochraně dýchacích cest před vdechnutím tuhých toxických i netoxických částic a aerosolů, dýmů, 
mlh apod. Je dodáván s ventilkem nebo bez ventilku, případně skládací.

RIPSTOP ÚPRAVA
Ripstop úprava je speciální úprava stavby vláken osnovy a útku (mřížoví), která zabraňuje šíření roztržení materiálu, oděvy 
jsou tak velmi odolné proti roztržení.

RUKAVICE BEZ OBSAHU SILIKONŮ
Certifikované rukavice neobsahující silikony jsou nezbytné při průmyslové výrobě či montáži, kdy je vyžadována naprostá 
nepřítomnost silikonů, jako např. v automobilovém průmyslu, kde je třeba zaručit lakování vozidel beze skvrn.

S
SILIKON
Aanorganicko-organický polymer Kostra je tvořena řetězcem, ve kterém se střídají atomy křemíku a kyslíku. Organické sku-
piny jsou navázány na atomy křemíku. Díky svému umělému původu jsou silikony poměrně intertní vůči živým organizmům. 
Silikony mají relativní nehořlavost, dobré elektoizoloační vlastnosti, dlouhodobou odolnost vůči UV záření a povětrnostním 
podmínkám, vodoodpudivost a paropropustnost. Fluorované silikony jsou i olejovzdorné, čehož se využívá zvláště v auto-
mobilovém průmyslu.

SCHVÁLENÁ LABORATOŘ
Laboratoř schválená v rámci směrnice 89/686/EHS je laboratoř, která je oprávněna: provádět testy ochranných osobních po-
můcek, zajišťovat přezkoušení typu ES (článek 10), kontrolovat ES systém řízení jakosti konečného výrobku (článek 11a), kontro-
lovat ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru (článek 11b). Schválená laboratoř je kontrolována příslušnými 
orgány členských států EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku Evropského společenství. Schválená laboratoř je kontrolo-
vána příslušnými orgány členských států EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku Evropského společenství.

SKLENĚNÉ VLÁKNO
Skleněné vlákno je velice tenkou nitkou ze skla. Příslušné materiálové složky (obvykle polymery) zvyšují jeho pevnost v tahu. 
Monolitické sklo představuje velice křehký materiál, ale pokud se stočí na průměr menší než desetina milimetru, tak ztratí 
svoji křehkost a stane se z něho mechanicky vysoce odolný materiál.

SKOŘEPINA
Skořepina je součást průmyslových přileb. Jejím úkolem je zabránit zranění způsobeným kontaktním nárazem (rozdrcení 
a průnik předmětu). Vyrábí se ze dvou materiálů metodou vstřikování: • HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), odolný ma-
teriál, nejúspornější a nejvíce používaný. • ABS (akrylonitril-butadien-styren), pevnější materiál.

SOFTSHELL
Softshell je speciální prodyšný rychleschnoucí a větru, dešti i sněhu odolný materiál poskytující tepelnou izolaci. 
Je to hybridní materiál s měkkým povrchem, který má několik výhod: udržuje tělo v teple, likviduje vlhkost a funguje jako 
překážka proti vnějším agresivním vlivům, tj. hlavně proti větru a mírnému dešti. Je možno jej opatřit laminací, čímž se zvýší 
užitné vlastnosti (prodyšnost, odolnost vůči vodě). Softshell se rozděluje na: MEMBRÁNOVÝ Softshell - třívrstvý laminát 
Membránový Softshell se skládá ze 3 vrstev: hustá nylonová tkanina s hlubokou impregnací (DRW, TORAY, Kudos XR, 
DryKeep apod.), membrána (Gore Windstopper, PONTETORTO NoWind atd.) a polyesterová pletenina (PES, mikrofleece 
v různých gramážích). BEZMEMBRÁNOVÝ Softshell - dvojvrstvý laminát Bezmembránový Softshell se skládá ze 2 vrstev: 
hustá nylonová a polyesterová tkanina (Membránový Softshell), prostřední vrstvu netvoří membrána, ale samotný pojivý 
materiál jednotlivých vrstev, který po zpracování tvoří perforovaný celek.

SPANDEX®
Spandex® představuje syntetické polymerické vlákno, známé také jako Elastan nebo Lycra, používané při výrobě oděvů jako 
náhražka za těžší pryž, vždy se mísí s přírodními materiály (bavlna, vlna nebo hedvábí), má vynikající elasticitu, oděvy s tímto 
vláknem jsou pevné, pohodlné, odolné oděru.
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STÉLKA (PRVNÍ VRSTVA)
Představuje část podešve, která se nachází uvnitř boty, přichází do kontaktu s chodidlem.

ŠTÍPENKOVÁ KŮŽE
Vnitřní část škáry získaná štípáním kůže nebo jakýmkoli jiným způsobem, při němž dochází k odstranění vnější vrstvy (odol-
nost proti oděru, cenově výhodnější).

SVRŠEK OBUVI
Svrchní část obuvi nad podešví, skládá se z jazyku, krčku a bočnic.

SYNTETICKÉ VLÁKNA
Vlákna chemického původu: do této rodiny patří polyestery, polyamidy, akryláty, para-aramidy, polyetylény, elastany a další. 

T
THINSULATE™
Jedná se o izolační syntetický a netkaný materiál se strukturou prachového peří, který v sobě kombinuje teplo, komfort 
a hebkost. Je to ochranná značka společnosti 3M. Do složení materiálu Thinsulate™ přichází nejčastěji polyester a často 
bývá spojen s polyolefiny (polymerní skupina zahrnující polyetylény a polypropylény). Je hydrofobní.  Thinsulate izoluje teplo 
i ve vlhkém prostředí, zachycuje vzduch a odráží tělesné teplo.

TYL
je souhrnné označení pro síťovité plošné textilie. Z materiálu se nejčastěji používají polyesterové a polyamidové filamenty, 
známé jsou také kombinace s elastickými přízemi. Tyly se vyrábí také z bavlněných přízí. Z vazebních technik se nejčastěji 
jmenuje tylová a filetová vazba.

TYVEK®
Výchozím materiálem pro Tyvek® je polyetylén. V prostředí tlaku a tepla (Flash Spinning) se získávají rozmanitá jednotlivá 
vlákna, která jsou táním spojována v netkaný materiál lehký, měkký a zároveň odolný. 

U
UHLÍKOVÉ VLÁKNO
též karbonové vlákno, z angl. carbon fibre je název pro vlákno obsahující uhlík v různých modifikacích. Jedná se o dlouhý, 
tenký pramen materiálu o průměru 5–8 μm složeného převážně z atomů uhlíku. Krystalové uspořádání způsobuje, že vlákno 
je na svou tloušťku velmi pevné. Uhlíkové vlákno je používáno v materiálech pro jeho antistatické vlastnosti.

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ
Ultrafialové záření znamená elektromagnetické záření se střední vlnovou délkou mezi délkou viditelného světla a délkou pa-
prsků X. Ultrafialové paprsky lze rozdělit do UV blízkých (380-200 nm vlnové délky) a UV extremních (200-10 nm). Úžehy
a úpaly jsou přičítány nejdřív UVB. UVA způsobují úžehy a úpaly při velmi dlouhých expozicích. Silná intenzita UVB
(315-280 nm) je nebezpečná pro oči a může způsobit svářeči zápal rohovky nebo vážná onemocnění.

ULTRAZVUK
Zvuk s velmi nízkou frekvencí, který člověk není schopen vnímat (>20 000Hz).

ÚPLETOVÁ MANŽETA
Úpletová manžeta je pruh z úpletu, který zakončuje rukavici, umožňuje lepší držení rukavice na zápěstí a zabraňuje jakému-
koli proniknutí prachu a nečistot do vnitřku rukavic.

ÚTEK
Útek je nit ve tkanině v příčném směru, která slouží k vytvoření látky.

V
VAZBA
Jde o způsob provazování nebo křížení vláken osnovy nebo útku látky. Hlavní vazby látek jsou plátno, kepr a satén. Tři zá-
kladní vazby útkových pletenin jsou žerzej, interlock, žebrovina. Při pletení se proplétají stehy a to se nazývá struktura.

VELUR (KŮŽE)
Kožešinový velur se získává z kůže a brousí se takovým způsobem, aby došlo k vytvoření vlasové struktury; podobně jako 
u nubuku, ale nubuk pochází z lícové strany kůže.

VENTILEK 
Ventil zvyšuje úroveň pohodlí obličejové masky tím, že rychle snižuje teplotu při výdechu a při odvodu CO2.

VIDITELNÉ SVĚTLO
Viditelné světlo, zvané také viditelné spektrum nebo optické spektrum, představuje část elektromagnetického spektra, které 
je viditelné lidským okem. Pro toto viditelné spektrum neexistuje přesná hranice: lidské oko uzpůsobené na světlo má obec-
ně největší citlivost na světlo o vlnové délce asi 550 nm, což odpovídá žluto-zelené barvě.

VINYL
Syntetický termoplastický polymer.

VODNÍ SLOUPEC
Vodní sloupec je údaj v mm, jež vyjadřuje schopnost materiálu odolávat tlaku vody, aniž by promokl. Čím je udaná hodno-
ta vyšší, tím je materiál odolnější vůči promoknutí. Stupeň odolnosti proti  tlaku vody se měří tak, že se na materiál přiloží 
skleněný válec o průměru 10 cm naplněný vodou. Voda ve válci působí na materiál a průnik prvních tří kapek určí hodnotu, 
která je uvedena na výrobcích.

Z
ZÁTKY (UŠNÍ)
Protihlukové zátky na jedno použití (EN 352-2). Zavádí se do zvukovodu a zabraňují průniku hluku. Nejčastěji jsou z polyure-
tanu nebo PVC, mohou být spojeny také vláknem, obloukem anebo kovovou vsuvkou (použití v zemědělsko-potravinářském 
průmyslu).

ZVUK
Zvuk představuje akustickou vibraci, pohyb částic v elastickém prostředí: ve vzduchu. Zvuk charakterizuje jeho intenzita 
(amplituda změn tlaku na vzduch): silná nebo slabá, vyjadřuje se v decibelech (dB). Zvuk charakterizuje rovněž jeho výška: 
vysoký či hluboký (počet kmitů za sekundu), které se vyjadřují v hertzích (Hz).

Ž
ŽERZEJ
Lehká a pružná pletenina s odlišným rubem a lícem. Často se používá při výrobě konfekčních triček a spodního prádla.
Výhodou žerzeje je pružnost a pohodlí.
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A
ABRASION
Abrasion is wear due to friction. According to mechanical standards EN388 for gloves, EN343 for suits and EN ISO20344 for shoes, 
the test shall determine when the product will be destroyed. The appropriate level implies a degree of resistance and durability.
 
ABS
Acrylonitrile-butadiene-styrene (abb. ABS) is a plastic that is used in industry for the production of solid, lightweight and 
molded products. The material is used for manufacture of industrial protective helmets shell. 

ACETATE
It is fiber obtained from reaction of artificial resins and cellulose characterized by low weight, good optical properties, heat 
resistance and good resistance to most chemicals. It also has some disadvantages: poor resistance to abrasion and the risk 
of ignition near a heat source at a temperature of more than 100°C.

AEROSOL     
The aerosol is a mixture of small solid (smoke) or liquid particles (mist) in the gas. Dispersed particles have a size from 10 nm 
to 100 µm, which corresponds to clusters of several molecules to particles so heavy so that they cannot easily fly around in 
the atmosphere.  
ACRYLIC
Synthetic fiber that often imitates wool. It features high elasticity (crease-resistant), it is very light, its thermal insulating 
properties are almost as wool has, also excels in high abrasion resistance and tensile strength. It is thermoplastic, has a very 
good absorbent ability and dries quickly. 

ACTIVATED CARBON
Activated carbon or animal charcoal is carbon prepared by pyrolysis for increasing its absorptive capacity. The starting 
materials are often coconuts, but it can also be wood, bone or charcoal of different origin. Grain of activated carbon has 
a structure of pores and channels that resemble the size of the structure of molecules. Activated carbon has a large internal 
surface (400-1500 m2/g) and can also absorb a wide spectrum of substances (including toxic). 

Aluminum LINING
Aluminum lining  is in inner clothing real protection against cold and wind. It provides thermal insulation and lightness.

ANCHOR POINT
Point, which can anchor the protective system against falls from height and must withstand at least, load of 15kN.

ANTI-FOG (AF)
Surface finish of lenses made by immersion in the adequate bath, which prevents its fogging. This treatment is not identical 
to the mirror-finish of solely lenses. 

ANTI-SCRATCH (AS)
Surface finish of lenses to prevent its scratching. This treatment is made by immersion of lenses in silicone solvent. This 
treatment neither harm lenses not affect vision.

ANTISTATISTIC
It has features of conductors and insulators at the same time. Often required industrial environments, represents a good 
compromise where there is possibility of sparks development from electrostatic charge and at the same time the risk of fatal 
electric shock accidents. It is mainly used in environments with high danger of explosion such as chemical plants, refineries, 
arms plants and mines. They are also often used for protecting materials sensitive to electrical discharges, such as plants for the 
production of electronic components, semiconductor assembly. It is also used in factories with controlled climate, as in paint 
workshops at car manufacturers, where the objective is to prevent the creation of particles that could settle in car body paint.

ARAMID
Thermostable fiber used primarily in the production of materials resistant to high temperatures (heat-resistant clothing 
and gloves).

B
BINDING
It is a way of interlacing or crossing threads and fabric weft. The main bindings of fabrics are the cloth, twill and satin. Three 
basic bindings of weft knitted fabrics are jersey, interlock, ribbed fabric. When knitting stitches are intertwined and it is 
called structure.

C
CARBON FIBRE
Carbon fiber is the name for the fiber containing carbon in various modifications. It is a long, thin strand of material with 
diameter of 5-6 µm compost mostly of carbon atoms. The crystal structure causes the fiber is very strong to its thickness. 
Carbon fiber is used in materials for its anti-static properties. 

CHLORINATION OF GLOVES
Procedure of washing gloves in chlorinated water, making these gloves rid of powder. Benefits of non-powdered gloves 
are: easy to put on (velvet touch), increased comfort and reduced allergic reactions of natural latex proteins trapped in the 
powder. 

CLOTH (BINDING)
Cloth binding is the default fabric binding, characterized by alternating reverse and distribution of fibers in the warp and 
weft fibers. Between the face and backing is no difference. Cloth binding is particularly resistant to abrasion and very easy to 
impregnate. 

COMBED FABRIC 
A fabric that has on one side or both sides surface created by the process of combing. The procedure of creation of such 
a fabric: the fabric is inserted into the rotating drum with metal spikes. This arrangement provides to fabric greater covering 
power and softness, the fabric is warm and bulkier, but loses strength. 

CONCENTRATION
The amount of chemicals in the air the worker breathes in his workplace and that could affect his health. This implies 
setting-up of concentration limits, below which the risks of intoxication are considered low or zero (marginal and average 
exposure limits). 

CONTACT SOLE
Contact sole forms part of the shoe that comes into contact with the ground. This section must therefore be the most resi-
stant. Together with midsole builds two parts of shoe sole. 

COLLAR
It is a part of the shoe that surrounds on both sides the tongue. Collars provide protection of your feet and tightness of shoe 
closure. 
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CORDURA®
Cordura is the registered name of Nylon 66. It is one of the strongest substances, extremely resistant to abrasion and 
puncture; the fibers are coated with polyurethane and treated for maximum water repellency. This material is suitable for 
the production of clothing and equipment for hunters, backpacks, luggage, cycling shoes or winter sports and work clothing.

COTTON
Cotton is soft natural textile fiber consisting of nearly pure cellulose (94%). Clothing made of cotton fibers are comfortable, 
easy to clean, highly absorbent and durable, have good tensile strength (245-373 mN/tex) and abrasion. 

COUNTER
Half-fixed part of shoe between upper and double sole, located in its rear part. Prevents sinking of walk and keeps the heel in 
the correct position. 

CUFF
The cuff is modified stripe of clothing material, usually woven or knitted fabric, made of folding or stitching so that encloses 
a body part. It is most commonly used to end the bottom of the sleeve of shirts, blouses, jackets or trouser leg. It also provi-
des strengthening of the garment, allowing narrowing of the opening in a garment, easy closing, but also acts as decorative 
element. 

D
DECIBEL
Sound pressure is also otherwise known as the amplitude or intensity of sounds and noise, expressed in decibels (dB), which 
sets out the impact hazard to humans. The safety threshold was set at 85 dB: if exceeded, the pain and damage occurs to 
hearing. Decibels are generally measured by sonometer (noise level meter), which converts acoustic signals into electrical 
current.

DMF
Dimethylformamide or N, N-dimenthylformamide is common solvent used in organic chemistry. DMF can be a carcinogenic 
substance, although the EPA (Environmental Protection Agency) it is not considering this substance as cancer causing sub-
stance. A new innovative manufacturing process, which is also called PU Water, is based wholly on the water. Solvents such 
as DMF are not used, leading to increased safety.

DRUK – PRESS STUD
Druk or press stud is the kind of closure of clothes. It’s a stud, where two opposite sides to each other snap.

DUAL GRIP
Dual Grip is outsole implemented to ensure proper adhesion to smooth or loose surface with protrusions with a wide con-
tact area and central channels for draining liquids. 

E
EDGE SEAM
Seam, which is made by overlapping of other seam with tape from another material that is compatible with the material of 
the garment. Edge seam provides better adhesion to the body. 

ELASTANE
Elastane means a stretchable yarn made of synthetic fibers. Elastane is always mixed with other fibers to obtain the desired 
fabric characteristics: flexibility, elasticity and non-crushability.

ELECTRIC ARC
The electric arc is visible electric current in the non conductive medium (gas, air, vacuum, etc). The arc is created in the case 
of ionization of non-conductive material, which occurs more easily when in the vicinity of the non-conductive material 
conductive surfaces exist. Location of the electric arc is stable: Once it finds the shortest path then will be maintained (the 
principle of minimum energy). The overall problem of arc welding lies in mastering the arc through the creation of a perma-
nent move, thus maintaining the desired shape of the curve despite the fact that the emitting surface (or less frequently the 
receiving surface) sometimes represents a sharp angle. Arc welding produces a huge amount of concentrated heat genera-
ting the fusion of materials and solid connection that remains after cooling.

ELECTRIC DISCHARGE
The electrical discharge leads to electric shock burns without having the stream go through the body. At low voltage occur 
after electrical arc superficial burns on the skin, most often affect the hands and face. Protection is provided by polycarbona-
te with a thickness > 1,4 mm. The best protection provides face shield.

ERGONOMICS
Ergonomics is the science of organization of work from a methodological point of view and the design of protective equip-
ment in terms of anatomical possibilities of man.

EUROPEAN DIRECTIVE
The European Directive is the legal act issued either by the Council or the Council and Parliament. It is binding on States 
that are recipients of given Directive, in terms of set objectives, but leaves decisions on their means and ways to achieve this 
objectives in given deadline.

EVA
Ethylene-vinyl acetate is a lightweight foam material. By vinyl acetate content changes his character and properties. EVA 
products are solid, resistant to shock and mechanical wear. They have chemical resistance and high temperature resistance 
from -40°C to +160°C.

F
FFP
Means the overall penetration into inside and represents the level of performance of facial mask, expressed in %. The lower 
the %, the higher the performance of the mask. FFP1: 22%, FFP2: 8%, FFP3: 2%.  

FIREPROOF MODIFICATION
Treatment of textile materials with non-flammable substances to reduce the risk of fire or slow the spread of flame. 

FOOTWEAR UPPER
The upper part of the shoe above the sole, composed of the tongue, neck and sides.

FLANNEL
Lightweight brushed fabric, soft and smooth to the touch, originally made from wool.

FLEECE
Fleece is a lightweight breathable synthetic material made from 100% polyester processed to a twisted fiber, surface is mo-
dified by means of brush to the hair structure. This material does not absorb moisture and has good insulating properties 
under dry and wet. Adding other materials such material gains new features such as flexibility and resistance to wind and 
water.
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FREQUENCY
Frequency is expressed in Hertz. For the human ear sounds are audible only at a frequency of 20 to 20 000 Hz. Audible noise 
at a frequency 20 to 200 Hz is deep. Below this level it is infrasound. Audible noise at a frequency of 
2000 to 20 000 Hz is high. Above this threshold we speak about ultrasounds.

G
GLASS FIBRE
Glass fiber is very thin thread of glass. Relevant material component (usually polymers) increase its tensile strength. Mono-
lithic glass is very brittle material, but if it turns to an average of less than a tenth of a millimeter, it loses its crispness and 
becomes a highly mechanically resistant material.

H
HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. It is a method of quality control in the food industry which allows you to: • identify 
and analyze risks associated with various stages of food production process • provide the necessary means of protection 
against them • to ensure that these resources are used efficiently and effectively. It is a systematic and purposeful approach 
protection against microbiological, physical and chemical hazards in food.

HML
Abbreviation for High Medium Low (high, medium, low) which are 3 levels of frequency measurement.

HYDROPHILIC
Hydrophilic substances are made of materials capable to absorb water (e.g. cotton, wool …).

HYDROPHOBIC
Hydrophobic substances are made of material unable to absorb water (e.g. polyamide, acrylic, polyester …).

I
IMPACT-RESISTANT CAP
Impact resistant protective headgear (EN812 Standard). This is personal protective equipment, which are collectively used 
in industry, especially when working indoors. It serves to protect the head from striking with hard objects that may cause 
facial injuries. Cannot be used as a replacement of safety helmet, in which case it is necessary to use helmets conforming to 
EN397. 

INFRARED RADIATION
Infrared radiation (IR) is electromagnetic radiation with a wavelength longer than visible light, but smaller than the micro-
wave radiation. Infrared light are between 750 nm and 1 nm and beyond five degrees.

INFRASOUND
Sound with very low frequencies that humans cannot perceive (<20 Hz). For the human ear sounds are audible only at fre-
quency of 20 to 20 000 Hz. Audible noise at a frequency from 20 to 200 Hz is deep. Below this level it is infrasound. Audible 
noise at a frequency of 2000 to 20 000 Hz is high. Above this threshold we speak about ultrasound.

INSOLE (FIRST LAYER)
It represents part of the sole, which is located inside the shoe, comes into contact with the foot. 

INTERLOCK
Very stable and almost inviolable knit with the same appearance on both sides. It provides stability in shape. Very often 
used in the manufacturing of made-up sport clothes.

J
JERSEY
Lightweight and flexible knit with a different face and back. Often used in the production of ready-made shirts and under-
wear. The advantage of jersey is flexibility and comfort. 

K
KEVLAR®
Kevlar® is a synthetic para-aramid lightweight and rigid fiber ranked among plastics which is heat curable. Materials with 
Kevlar® fibers are flexible, cut resistant and resistant against high temperatures. Kevlar® is five times stronger than steel at 
equal weight. Its features: highly resistant to cut; carbonizes at temperatures between 425°C and 475°C, is not dissolvent, 
self extinguishing, dimensionally and chemically stable, there are changes in color in UV light. 

KNIT CUFF
Knit cuff is a knit stripe which ends-up the glove providing better grip on your wrist and preventing penetration of any dust 
and dirt inside the gloves.

KNITTED FABRIC, KNITWEAR
General term for fabric created by interlacing loops with needles or crochet hook. Knitted fabrics are flexible. They can be 
divided into two groups: • Knitwear with pulled loops or loops weft: ribbed stuff, basic interlock, basic jersey and inverted 
eyes. • Knitted fabrics with warp loops: created using two types of loom: warp loom and tubular loom.

L
LATEX 
Latex is a white liquid produced in the dairy of some plants (e.g. gumtree), which air dries quickly and can also be produ-
ced synthetically. Latex is used as raw material for production of natural rubber, latex clothes (including work gloves), tires 
gaskets, hoses, condoms, etc.

M
MEMBRANE
It is a thin polymeric layer (PU or polyester) coated on the inner surface of the fabric, which increases water resistance and 
breathability. 
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MICROFIBRE
Light, very gentle and soft synthetic textile fiber that is soft to the touch and in contact with the skin. Compared to con-
ventional chemical fibers are used as starting material polymers with improved homogeneity. Increased exhaust velocity is 
achieved by spinning in a better orientation of macromolecules and a higher degree of crystallization. 

MIDSOLE (SOLE)
Midsole is also called comfort layer, while the sole comes into contact with the ground. Both parts build whole sole of the 
shoe. 

MIG / MAC (WELDING) 
MIG (Metal-arc Inert Gas) or MAC (Metal-Arc Active Gas) are welding methods whereas the only difference between them 
is a gas for protection of the weld pool. Both of these methods are in the AWS terminology called as GMAW (Gas Metal Arc 
Welding) and represent semi-automatic welding process. Metals are melted due to heat energy released from the arc, which 
is ignited in a protective atmosphere between the weld wire electrode and parts to be welded. 

N
NEOPRENE
It is synthetic latex. It is obtained by the polymerization of chlorine compounds: polychloroprene. Neoprene has the same 
advantages as latex, such as impermeability, elasticity and resistance to alcohols and detergents. It has excellent resistance 
to chemical risk, grease, hydrocarbons, and also against heat. 

NITRILE
It is synthetic latex. The process of vulcanization gives him properties comparable with natural latex and many other qua-
lities (resistance to abrasion, excellent properties in oily and different greasy environments, good resistance to chemical 
agents). 

NON-WOVEN MATERIALS
Non-woven materials are used in the manufacturing of many products: disposable clothing, the inside of bedrolls, sleeping 
bags, tools for wiping, reinforcements, fillers in clothing, etc. Three manufacturing processes of the non-woven structures 
are: Dry technology, the fibers directly from the cardin machine are used and it comes to the creation of entire areas. Wet 
technique uses a similar procedure as in paper production. Melting technique, synthetic fibers expand in a hot air stream and 
then are shaped. 

NOMEX® 
Nomex® material is a synthetic aramid (aromatic polyamide), fire and heat resistant fiber containing at least 5% of Kevlar 
and patented antistatic fibers. Garments containing these fibers are also resistant to abrasion, industrial oils, solvents and 
chemicals and does not lose its own moisture even in very dry environments. 

NUBUCK (SKIN)
Upper leather having a front side polished, giving the material a velvet soft and silky appearance. 

NUMBERING OF LOOMS (OZ) 
Specifies the width of the article. Corresponds to the number of needles used on an English inch (2,54 cm). Example: number 
7 corresponds to 7 needles to 1 inch. The higher the number, the finer the article. The numbers are 7, 10, 13, 14. 

O
OEL
Highest possible and permissible concentration of hazardous substances in the workplace

OSH
Health and safety at work 
OPTICAL CLASS 
There are 3 classes of optical quality. Class 1 corresponds to the highest quality, recommended for permanent wearing of 
glasses. Class 2 is used for occasional wearing and class 3 only for very short-term wearing. This is the radius of curvature of 
protective equipment for eyes. Class with the largest curvature is 9; class with the smallest curvature is 4, most commonly 
used is Class 6 

OXFORD 
Cloth binding from thick yarn with glossy finish that resembles oxford textile binding of cotton shirts.

P
PENETRATION (PERMEATION) 
Penetration is the penetration of chemicals or microorganism through permeable materials, seams, small holes or other 
defects in the material of protective equipment at non-molecular level. Despite the fact that such gloves shows no signs 
of porosity or damage, the chemical product may gradually go through and get into contact with the skin. EN374 standard 
specifies resistance rating of gloves. The time is measured (in minutes) that a chemical needs to penetrate through the ma-
terial of gloves (1mg/m2). 

PEPITO 
It is a fabric with alternately light and dark color effects in the shape of small cubes. The size of blocks is given by binding 
class (usually twill). 

PERMEABILITY (VAPOUR-PERMEABILITY) 
Permeability is a material‘s ability to transmit water vapor produced by the body out, is given mostly in grams of vapor, which 
can evaporate over m2 of fabric within 24 hours. Permeability is greatly supported by ventilation such as ventilation holes in the 
armpits or on your back. Water vapor permeability of the membrane is determined according to methods which are simulating 
realistic weather conditions (water temperature 30°C, air temperature 21°C, relative humidity 60%, wind speed 2m/s). 

PIGUE
Weft knitted fabric patterned with embossed geometric pattern. Both-face binding is complemented with float stitch 
thread, which ensures a small expansion in width. Products are suitable for printing and embroidery. Goods are produced in 
various surface weights (180 - 200 g/m2). 

PLUG (EAR) 
Noise silencers for single use (EN 352-2). Are put into the ear canal and prevent penetration of noise. Most are made of 
polyurethane or PVC, may also be connected with string, arc or metal arc (for use in agro-food industry). 

POLAR FLEECE 
After braiding comes to combing fibers on one side or on both sides. Polar Fleece provides unmatched convenience thanks 
to its lightness, softness and breathability. With braided fibers there comes not to blowing through of wind, polar fleece is 
made from microporous membrane. 
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POLYAMDE 
Polyamide is used in the design of some shoe uppers and is made from oil. Polyamides have undisputed mechanical quality 
and are comparable with the skin. In addition, they are very advantageous from an economic point of view. 

POLYCARBONATE (PC)
Polycarbonate is a polymer (plastic), which has excellent mechanical properties and heat resistance, thanks to which it 
can be used up to 120°C, optimal is also its resilience to shocks, hence its use in various industries. Transmits 99.9% of UV 
radiation from 0 to 380 nm, modification UV 400 extends this protection up to 400 nm and absorbs blue light of the light 
spectrum. However, its sensitivity to ultraviolet and chemical products limits its use. 

POLYESTER (PES) 
Polyester is a synthetic polymer fiber, weatherproof and resistant to micro-organisms, relatively quickly dries and is made 
from oil. There are several types of polyester fibers, which differ in technology used in production and they differ also in the 
properties. Clothes made from polyester are lightweight, less crushable, solid and durable. 

POLYETHYLENE (PE) 
Polymer obtained by polymerization of ethylene molecules. It is a low density material which has good chemical resistance 
and high stability, which complies with the recycling process. Polyethylene (PE) are classified according to density: • LDPE 
(low density) is a flexible, used for example for harness in helmet • HDPE (high density) is hard, for example, is used for hel-
met shells •HSPE (high strength) provides good mechanical resistance, especially against cuts, such as TAEKI fiber. 

POLYMER 
The name for a string of molecules that get into the production of synthetic fibers before their fusion and transformation 
into yarn. The process of polymerization is a polymer manufacturing process, based on the interconnection of small molecu-
les (monomers) into a single molecular chain with multiple molecular weight (mass).

POLYPROPYLENE 
Belongs to polyolefin fibers: a group of polymers, which include the polyethylenes and polypropylenes (see non-woven ma-
terials). Their advantages include excellent resistance to friction (abrasion) and tensile strength. The downside is very poor 
heat resistance. 

POLYURETHANE (PU or PUR) 
Polymer that turns into resin or synthetic foam used in layered modifications, to certain membranes and in the production 
of elastane fibers (Lycra®). Polyurethane is often used in layered modifications, where there is a water-proofing treatment 
of fabric. Ready-made clothes with such treatment are the most breathable and represent a good alternative instead of 
more expensive products on the basis of waterproof and breathable membrane. It has very good mechanical resistance, the 
materials made of it are lightweight, strong and flexible. 

PONGEE (RAW CHINESE SILK) 
Fabric with a glossy silk finish. 

POWDERED GLOVES 
Surface treatment, which uses a layer of powder (usually corn starch), which is soft and pleasant to touch and reduces 
sweating. It is used for disposable gloves. 

PPE 
Abbreviation for Personal Protective Equipment. According to European directive it means all equipment for staff usage to 
protect them against one or more hazards that may endanger their health or safety, and additional equipment or accessories 
designed for the same purpose. 

PROBAN® 
Chemical treatment Proban® is applied to cloth by soaking which provides fire-resistant properties. Fabrics are warranted 
even after more than 50 washes. Once the substance reaches its flash point, the intense heat activates the chemical which 
emits gas to extinguish flame. 

PROTECTIVE CLOTHING 
Clothes overlapping or replacing personal clothing that is designed to provide protection against one or more hazards in the 
workplace. 

PVC 
Polyvinyl chloride is a polymer, which is generally known as PVC (polyvinyl chloride). PVC protects against solvents, acids 
and chemicals. Garments made of PVC are unfortunately airtight. The time period for which this kind of clothing we wear 
must be limited depending on the temperature. 

R
RAGLAN
Puffed sleeves from the neck to the armpit, which do not have shoulder or underarm seams, thus improving mobility. 

REFLECTIVE CLOTHING AND ACCESSORIES
Reflective can be either whole garments or their components (bands) that are clearly visible even in poor visibility, usually 
contain microscopic glass beads that reflect light. 

REFLECTIVE TAPES 
Tapes, which are fastened to clothing for better visibility. 3M Scotchlite uses 2 technology, with microprismatic structure 
(better contrast, the strength adapted to some clothes) and microscopic glass beads (wash-resistant, high softness), offers 
several different types of strips (sewn or glued). Retroreflective materials reflect both daily and night light. 

RESPIRATOR
Respirator is used to protect the airways against inhalation of toxic and non-toxic solid particles and aerosols, fumes, mists, 
etc. It is supplied with the valve or without valve, or folding.

RIGHT SIDE OF THE GLOVE 
It is the outer part of the dermis, whose width is given by depth of infolding of hair follicle. The fibers in this area are very 
delicate and are usually oriented perpendicular to the material surface. In this part of the dermis is not performed any me-
chanical treatment (good utility properties, comfort). 

RIPSTOP TREATMENT
Ripstop finish is a special finish of structure of fibers of warp and weft (trellis), which prevents the spread of rupture of 
the material, clothes are thus highly resistant to tearing. 

RUBBER 
Synthetic elastomer. Made from petroleum and is elastic and durable. The material is advantageous because it pro-vides 
mechanical properties that appear as good adhesion, good resistance to abrasion, contact heat, oils and fats. 

S
SAFETY HARNESS AGAINST FALL FROM HEIGHT 
Safety mechanism for protecting the body which stops the fall. With its concept is destined to capture the man fall after 
the fall at an angle of 50° to the vertical position. 
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SEALED SEAMS 
Sealed seams are waterproof. It is realized by means of melted plastic tape on the seams from the inside, where material 
disturbed through sewing can get wet. 

SHELL 
The shell is part of the industrial helmets. Its mission is to prevent injuries caused by the contact impact (crushing and pene-
tration of object). It is made of two materials by injection method: • HDPE (high density polyethylene), resistant material, 
the most economical and most used. • ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene), more rigid material. 

SHOE TREE 
The shoe tree is essential for test shoe, which determines the appearance and properties of footwear. For the study phase, 
the shoe tree is made of wood, then made of plastic for the production phase. Foot length, range of motion, foot width and 
instep height determines the size of the shoe tree and is used to manufacture mould of footwear. 

SILICONE-FREE GLOVES 
Certified silicone-free gloves are necessary for the manufacturing or assembly industry where complete absence of silicon is 
required, such as the automotive industry, where it is necessary to guarantee the spotless coating of the vehicle. 

SILICONE 
Inorganic-organic polymer. The structure is made up of a chain, in which alternate atoms of silicon and oxygen. Organic 
groups are linked to silicon atoms. Thanks to its artificial origin are silicones relatively inert to living organisms. Silicones 
have a relative non-flammability, good electro-insulating properties, long-term resistance to UV radiation and weather 
conditions, water repellency and breathability. Fluorinated silicones are oil-resistant, which is used particularly in the auto-
motive industry. 

SOAK GLOVES 
Glove manufacturing process, which involves soaking the hands in the form of ceramic baths containing various components 
depending on the material used. Next stage is the stage of contention in the ovens (vulcanization). 

SOFTSHELL 
Softshell is a special breathable and quick drying wind, rain and snow resistant material that provides thermal insulation. It 
is a hybrid material with a soft surface, which has several advantages: it keeps the body warm, eliminates moisture and acts 
as a barrier against external aggressive influences, i.e. mainly wind and slight rain. It is possible to provide him with lamina-
tion, thereby increasing the useful properties (permeability, water resistance). Softshell is divided into: MEMBRANE Soft-
shell - three-layer laminate. Membrane Softshell consists of 3 layers: a dense nylon fabric with a deep impregnation (DRW, 
TORAY, Kudos XR, DryKeep etc.), membrane (Gore Windstopper, PONTETORTO NoWind etc.) and polyester knit (PES, 
microfleece in various weights). NON-MEMBRANE Softshell-dual-layer laminate. Non-Membrane Softshell consists of two 
layers: a thick nylon and polyester fabric (softshell membrane), the middle layer does not form membrane, but the actual 
binder material of each layer, which forms after processing perforated whole. 

SOLE 
The bottom part of shoes. It can consist of several layers, is made from synthetic materials and by some types of protective 
footwear can be injected. It is made of different materials (polyurethane, rubber or leather). 

SOUND 
The sound represents an acoustic vibration, motion of particles in the elastic environment: in the air. Sound is characterized 
by its intensity (amplitude in air pressure changes): strong or weak, expressed in decibels (dB). Sound is also characterized 
by its level: high or low (number of vibrations per second), which is expressed in Hertz (Hz). 

SPANDEX® 
Spandex® is a synthetic polymeric fiber, also known as Elastane or Lycra used in the manufacture of clothing as a substitute 
for harder rubber, always mixed with natural materials (cotton, wool or silk), has excellent elasticity, clothes with this fiber 
are strong, comfortable, abrasion resistant. 

SPLIT LEATHER
The inner part of the dermis obtained by splitting the skin or by any other way, which involves removing of the outer layer 
(abrasion resistance, cost-effective). 

STEEL TOE CAP 
The protective steel toe cap is used in safety footwear, which protects the toes against the risk of falling heavy object. Its 
features are tested to 200 joules. It is part of the boot, but there are also variants with separately fixed steel toe cap. 

SYNTHETIC FIBRES 
Threads of chemical origin: in this family are polyesters, polyamides, acrylates, para-aramides, polyethylene, elastanes and 
more. 

T
TANNING
Tanning is the conversion of raw leather into tanned leather, a material resistant to decomposition, ready for finishing and 
chemically stable. There are several types of tanning: • Vegetable tanning (natural agents extracted from plants). • Mineral 
tanning (especially with chromium salts). • Combined tanning (natural agents treated with chromium). 

THINSULATETM
It is a synthetic insulation and non-woven material with the structure of dust feather which combines warmth, comfort 
and softness. It is a trademark of 3M. The composition of the material ThinsulateTM makes most often polyester and often 
is connected with polyolefins (polymer group comprising polyethylenes and polypropylenes). It is hydrophobic. Thinsulate 
insulates heat in a humid environment as well, captures the air and reflects body heat. 

TULLE
Is a general term for the net sheet fabrics. Most commonly are used polyester and polyamide filaments, also known are 
combinations with elastic yarn. Tulles are also manufactured from cotton yarns. The binding technique is most often tulle 
and filet binding. 

TYVEK® 
The starting material for Tyvek® is polyethylene. In an environment of pressure and heat (Flash Spinning) are obtained dif-
ferent individual fibers that are connected by melting into non-woven material which is lightweight, soft and durable at the 
same time.

TWILL (TYPE of BINDING) 
Fabric with a twill structure is characterized by ribs (diagonal units effect) on top of the fabric, underside is different. 
Binding of twill type is resistant to wear and to tensile strength. Fabric in twill binding is looser, warmer, softer and more 
flexible during manufacturing than cloth, suitable for printing and embroidery. Goods are manufactured from high quality 
combed or brushed cotton or blended with polyester. 

U
ULTRASOUND 
Sound with very low frequency that one can not perceive (>20 000 Hz). 
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ULTRAVIOLET RADIATION 
Ultraviolet radiation is electromagnetic radiation with a mean wavelength between the length of visible light and X-rays len-
gth. Ultraviolet rays can be divided into near UV (380-200 nm wavelength) and extreme UV (200-10 nm). Heatstroke and 
sunstrokes are first attributed to UVB. UVA causes sunburns and sunstrokes at very long exposures. Strong intensity of UVB 
(315-280 nm) is dangerous for the eyes and can cause inflammation of the cornea or serious illness to welders. 

V
VALVE 
Valve improves comfort of facial mask by rapidly reducing the temperature at the breath out and by the outlet of CO2. 

VELOUR (SKIN) 
Fur velour is obtained from the skin and is grinded to give a hair structure, similar to nubuck, but nubuck is made from the 
front side of skin. 

VISIBLE LIGHT 
Visible light, also called visible spectrum or optical spectrum, a portion of the electromagnetic spectrum that is visible to the 
human eye. For the visible spectrum there are no exact boundaries: human eye adapted to light generally has the greatest 
sensitivity to light at a wavelength around 550 nm, which corresponds to yellow-green color. 

VINYL 
Synthetic thermoplastic polymer

W
WATER COLUMN 
Water column data are given in mm, which expresses the material‘s ability to withstand water pressure without getting 
soaked. The specified value is higher, the material is more resistant to soaking. The degree of resistance to water pressure is 
measured so that on material is put glass cylinder with a diameter of 10cm filled with water. The water in the cylinder acts 
on the material and penetration of the first three drops determine the value that is listed on the products. 

WATERPROOFNESS 
Waterproofness is ability of materials to resist water penetration from outside and is indicated as the height of the water 
column, in which fabric is releasing the first drops of water - the higher the water column, the more waterproof. 
A prerequisite of waterproofness are waterproof sealed seams. 

WEFT 
The weft is the thread in the fabric in the transverse direction, which is used to create the fabric.     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              

PRANÍ / WASHING
• maximální teplota praní 95°C
• normální postup

• maximum temperature 95°C
• common procedure

• maximální teplota praní 95°C
• mírný postup

• maximum temperature 95°C
• gentle procedure

• maximální teplota praní 70°C
• normální postup

• maximum temperature 70°C
• common procedure

• maximální teplota praní 60°C
• normální postup

• maximum temperature 60°C
• common procedure

• maximální teplota praní 60°C
• mírný postup

• maximum temperature 60°C
• gentle procedure

• maximální teplota praní 50°C
• normální postup

• maximum temperature 50°C
• common procedure

• maximální teplota praní 50°C
• mírný postup

• maximum temperature 50°C
• gentle procedure

• maximální teplota praní 40°C
• normální postup

• maximum temperature 40°C
• common procedure

• maximální teplota praní 40°C
• mírný postup

• maximum temperature 40°C
• gentle procedure

• maximální teplota praní 40°C
• velmi mírný postup

• maximum temperature 40°C
• very gentle procedure

• maximální teplota praní 30°C
• normální postup

• maximum temperature 30°C
• common procedure

• maximální teplota praní 30°C
• mírný postup

• maximum temperature 30°C
• gentle procedure

• maximální teplota praní 30°C
• velmi mírný postup

• maximum temperature 30°C
• very gentle procedure

• ruční praní
• maximální teplota praní 40°C

• hand washing
• maximum temperature 40°C

• výrobek se nesmí prát • no washing 

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ / DRY CLEANING
• profesionální chemické čištění 

tetrachloretenem a všemi 
rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F

• normální postup

• professional dry-cleaning 
with tetrachlorethen and all 
solvents mentioned under F 
symbol

• common procedure

• profesionální chemické čištění 
tetrachloretenem a všemi 
rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F

• mírný postup

• professional dry-cleaning 
with tetrachlorethen and all 
solvents mentioned under F 
symbol

• gentle procedure

• profersionální chemické čištění 
v uhlovodících (destinační roz-
mezí mezi 150°C a 210°C, bod 
vzblanutí mezi 38°C a 70°C)

• normální postup

• professional dry-cleaning with 
hydrocarbon (boiling range 
between 150°C and 210°C, 
flash point between 38°C and 
70°C)

• common procedure

• profersionální chemické čištění 
v uhlovodících (destinační roz-
mezí mezi 150°C a 210°C, bod 
vzblanutí mezi 38°C a 70°C)

• mírný postup

• professional dry-cleaning with 
hydrocarbon (boiling range 
between 150°C and 210°C, 
flash point between 38°C and 
70°C)

• gentle procedure

• výrobek se nesmí chemicky 
čistit 

• product mustn't dry cleaned

• profesionální čištění za mokra
• normální postup

• professional wet cleaning
• common procedure

• profesionální čištění za mokra
• mírný postup

• professional wet cleaning
• gentle procedure

• profesionální čištění za mokra
• velmi mírný postup

• professional wet cleaning
• very gentle procedure

BĚLENÍ CHLOREM / CHLORINE BLEACH
• povoleno použití všech oxidač-

ních bělících prostředků
• can using of all oxidizing 

bleaching agent

• povolen pouze oxidační /      
nechlorový bělící prostředek

• use only oxidizing / no chori-
nation bleaching agent

• výrobek se nesmí bělit • product can not be bleached

ŽEHLENÍ / IRONING
• žehlení při maximální teplotě 

žehlící plochy 200°C
• max. ironing temperature 

200°C

• žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 150°C

• max. ironing temperature 
150°C

• žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 110°C

• žehlení parou může zbůsobit 
nenávratné poškození

• max. ironing temperature 
110°C

• vapours ironing can cause 
nonrevesible damage

• výrobek se nesmí žehlit • no ironing

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE (SPIN DRYING)
• výrobek se může sušit               

v bubnové sušičce
• normální teplota

• product can be drying              
in drum dryers

• normal temperature

• výrobek se může sušit               
v bubnové sušičce

• nižší teplota sušení

• product can be drying              
in drum dryers

• lower drying temperature 

• výrobek se nesmí sušit v bub-
nově sušičce

• product can't be drying           
in drum dryers

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ
CARE SYMBOLS

GLOSSARY

w
w
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NORMY/NORMS

Obvod krku 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Velikost M L XL XXL XXXL

 

Velikosti 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

XS S M L XL XXL
A 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

B 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

C 90-93 93-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126

Anglie / England 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Metrické (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

Metrické (palce) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

Francie 34 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 41.5 42

Velikosti 
Size

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

S M L XL XXL XXXL XXXXL

A 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-134

B 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Anglie / England 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14

Metrické / Metric (mm) 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320

Metric (palce / inches) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33

Francie / France 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49

pro orientaci prosím použijte následující rozměrové tabulky.
For your orientation please use the following size tables.
Měřte těsně u těla – rozměry uvedené v tabulkách jsou tělesné míry. V případě, že naměříte hodnotu mezi dvěmi velikostmi, objednávejte větší velikost.
Take the measures right at the body - sizes stated in tables are body measures. Should your measured size be in between 2 size, please order the bigger one.

PÁNSKÉ ODĚVY / MEN‘S CLOTHING

Výška / Height: Standard 182 cm Na zakázku / Custom made 170/194 cm

obvod hrudi / girth of chest

obvod pasu / girth of waist

obvod hrudi / girth of chest

obvod pasu / girth of waist

obvod boků / girth of hipsDÁMSKÉ ODĚVY / LADIES‘ CLOTHING

Výška / Height: Standard 182 cm Na zakázku / Custom made 170/194 cm

OBUV / FOOTWEAR

OBUV / FOOTWEAR

KOŠILE / SHIRTS

TABULKA VELIKOSTÍ DLE EN 340
SIZE TABLES AS PER EN 340
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0001-00 210

0001-01 209

0001-03 212

0001-05 212

0001-06 212

0001-1V 211

0001-2V 210

0001-4V 214

0001-5V 214

0001-8V 217

0001-99VV 210

0001-D2 211

0001-V3 216

0001-V5 209

0001-V6 208

0001-V7 211

0002-02VV 192

0002-03 190

0002-05 190

0002-06 189

0002-07 189

0002-09 189

0002-1VV 192

0002-20V 191

0002-21V 190

0002-22VV 196

0002-3X 193

0002-L2 191

0002-V7 191

0003-00 197

0003-01 196

0003-02 197

0003-05VV 198

0003-11 195

0003-18 197

0003-5X 213

0003-66 196

0003-8VV 213

0003-98 228

0003-9801 227

0003-980210 227

0003-9802CC10 226

0003-980408 227

0003-983VV 226

0004-00 194

0004-03 194

0004-08 199

0004-09 195

0004-12 194

0004-80 198

0004-V1 193

0004-V4 193

0005-00 199

0005-04 200

0005-04A 200

0005-09 195

0005-10 199

0006-05 218

0006-06 219

0006-07 217

0006-10 218

0006-11 218

0006-12 207

0006-13 202

0006-18 220

0006-20 213

0006-38 207

0006-9V 219

0006-V1 220

0006-V2 220

0006-V3 219

0006-V9 217

0007-03 201

0007-04 201

0007-28 201

0007-70 192

0008-115VV 206

0008-321VV 206

0008-36110 207

0008-397VV 225

0008-415VV 225

0008-495VV 206

0008-551VV 226

0008-553VV 225

0008-579VV 208

0008-586VV 209

0106-VV 158

0112-VV 178

0126-VV 158

0131-VV 159

0201-VV 179

0202-VV 175

0203-VV 175

0206-VV 176

0207-VV 169

0209-VV 173

0211-VV 174

0214-VV 178

0224-VV 174

0235-VV 176

0243-VV 177

0244-VV 177

0247-BIVV 170

0247-CNVV 170

0247-SMVV 170

0247-ZNVV 170

0307-VV 171

0330-VV 183

0334-DVV 180

0334-PVV 180

0335-DVV 181

0335-PVV 181

0336-VV 184

0337-DVV 179

0337-PVV 179

0338-DVV 180

0338-PVV 180

0339-VV 182

0357-VV 182

0358-VV 183

0415-CVVV 166

0415-ZNVV 167

0416-CNVV 166

0417-CNVV 165

0417-CVVV 165

0418-SMVV 167

0429-VV 171

0450-DVV 172

0450-VV 173

0495-VV 163

0496-VV 163

0497-VV 163

0500-VV 157

0502-VV 157

0513-VV 168

0523-VV 164

0556-VV 168

0600-CMVV 143

0601-CMVV 143

0602-CMVV 144

0603-CMVV 144

0605-VV 145

0609-VV 145

0610-VV 169

0690-VV 148

0691-VV 146

0692-S2VV 147

0692-VV 147

0693-S1VV 149

0693-VV 149

0696-HIVV 148

0696-VV 148

0697-S2VV 147

0697-VV 147

0698-VV 146

0700-VV 142

0701-VV 141

0702-VV 139

0705-VV 141

0710-VV 142

0711-VV 141

0712-VV 140

0713-VV 140

0716-VV 143

0740-VV 172

0777-VV 139

0820-VV 137

0821-VV 137

0822-VV 138

0850-VV 177

0901-VV 155

0902-VV 155

0931-VV 154

0932-VV 153

0933-VV 152

0934-VV 154

0935-VV 153

1000-VV 38

1001-VV 37

1003-VV 37

1006-VV 38

1008-VV 39

1009-VV 69

1010-BLVV 53

1010-KAVV 53

1013-VV 29

1020-VV 40

1023-VV 30

1024-VV 30

1025-VV 31

1026-VV 30

1028-VV 58

1029-VV 58

1032-VV 126

1033-VV 32

1035-VV 37

1039-SPVV 52

1039-ZPVV 52

1040-VV 31

1041-VV 56

1043-VV 53

1048-PRVV 28

1048-VV 27

1049-VV 28

1050-VV 41

1055-VV 32

1057-SPVV 52

1057-ZPVV 52

1060-VV 29

1065-VV 40

1070-BBVV 118

1071-VV 28

1072-PRVV 24

1072-VV 24

1072-VV 23

1073-VV 24

1075-VV 29

1076-VV 24

1077-VV 24

1078-VV 26

1079-PRVV 26

1079-VV 26

1080-VV 25

1080-VV 26

1081-VV 26

1082-VV 28

1089-VV 61

1090-VV 40

1091-VV 26

1094-VV 120

1095-VV 121

1098-VV 24

1099-VV 28

1100-VV 39

1105-BI 57

1105-CN 57

1106-00 59

1107-00 60

1108-00 60

1109-00 71

1110-00 71

1111-00 71

1113-BB 63

1116-VV 63

1121-VV 57

1122-VV 57

1123-VV 57

1124-00 59

1126-VV 62

1130-MOVV 122

1131-VV 62

1144-BLVV 16

1144-KAVV 17

1144-ZAVV 18

1145-BLVV 16

1145-BLZIVV 21

1145-KAVV 17

1145-KOVV 19

1145-ZAVV 18

1145-ZAZIVV 22

1146-BLVV 16

1146-KAVV 17

1146-ZAVV 18

1147-BLVV 16

1147-KAVV 17

1147-ZAVV 18

1150-BLVV 16

1150-KAVV 17

1150-ZAVV 18

1152-VV 28

1153-VV 24

1154-VV 26

1155-BLVV 24

1155-KAVV 26

1155-KOVV 29

1155-ZAVV 28

1156-BLVV 24

1156-KAVV 26

1156-ZAVV 28

1157-BLVV 24

1157-KAVV 26

1157-ZAVV 28

1160-HCVV 20

1160-MCVV 20

1160-SCVV 20

1160-SOVV 20

1170-BLVV 48

1170-KAVV 48

1170-ZAVV 48

1180-BLVV 9

1180-KAVV 10

1180-ORBLVV 5

1180-ORKAVV 6

1180-ORZAVV 7

1180-ZAVV 11

1181-VV 12

1182-ORVV 8

1182-VV 13

1185-BLVV 14

1185-KAVV 14

1190-BLVV 34

1190-KAVV 35

1190-ZAVV 36

1191-BLVV 34

1191-KAVV 35

1191-ZAVV 36

1192-BLVV 34

1192-KAVV 35

1192-ZAVV 36

1200-VV 61

1201-VV 61

1202-VV 62

1203-VV 62

1206-VV 61

1207-VV 63

1209-BCVV 58

1209-BMVV 58

1209-VV 58

1210-VV 64

1213-00 64
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1215-00 57

1216-BB 130

1218-BB 130

1220-00 71

1221-00 64

1223-00 131

1225-VV 133

1226-VV 131

1227-VV 131

1228-00 132

1229-CN 132

1229-CS 131

1229-SC 132

1230-00 121

1231-OR 50

1231-ZL 50

1249-VV 41

1295-01DRVV 124

1295-01KRVV 124

1295-01SDVV 124

1296-DVV 125

1296-JVV 126

1296-PVV 125

1297-DVV 125

1297-JVV 126

1297-PVV 125

1298-CNVV 126

1301-VV 120

1304-VV 82

1310-VV 126

1313-00 134

1316-00 133

1318-TMVV 81

1319-VV 106

1320-VV 106

1324-VV 107

1325-VV 82

1326-00 133

1327-00 132

1328-VV 133

1329-VV 109

1338-VV 77

1344-VV 80

1346-VV 76

1348-VV 78

1349-VV 78

1353-VV 106

1355-CCVV 108

1358-VV 121

1361-SCVV 74

1364-VV 81

1369-VV 44

1370-VV 44

1372-CCVV 99

1373-VV 101

1374-VV 100

1377-VV 100

1378-MCVV 75

1379-VV 76

1382-ZLVV 45

1383-ORVV 45

1391-CSVV 106

1391-MMVV 106

1395-MCVV 97

1397-CCVV 75

1398-00 131

1399-CCVV 105

1399-MCVV 105

1402-VV 70

1403-VV 70

1406-VV 69

1407-VV 70

1408-VV 70

1409-VV 70

1411-VV 70

1412-VV 70

1420-VV 96

1424-VV 103

1427-VV 119

1434-DSZVV 92

1434-PSZVV 92

1436-ORVV 98

1437-VV 71

1439-SEVV 123

1441-VV 74

1443-VV 83

1448-VV 123

1449-VV 118

1451-VV 77

1452-VV 79

1453-DCVVV 90

1453-PMOVV 90

1454-VV 87

1455-VV 96

1456-SZVV 99

1457-VV 98

1458-VV 84

1459-VV 82

1460-VV 83

1464-MOVV 86

1465-CNVV 84

1466-SEVV 86

1467-BIVV 85

1467-CNVV 85

1468-DCNVV 104

1468-PCNVV 105

1469-PVV 112

1470-VV 107

1471-01VV 89

1471-02VV 89

1472-MOVV 88

1474-VV 87

1475-CCVV 97

1476-VV 95

1477-ZNVV 88

1478-DVV 93

1478-PVV 93

1479-SEVV 95

1481-DHRVV 109

1481-JCVVV 112

1481-JMOVV 112

1482-VV 111

1483-DMOVV 110

1483-PMOVV 111

1483-SBVV 110

1484-SMVV 102

1484-SRVV 102

1485-FIVV 101

1485-MOVV 101

1486-VV 103

1489-DSEVV 119

1489-PSEVV 121

1490-SEVV 79

1491-CNVV 80

1492-CN 94

1496-DCNVV 108

1499-00 71

2000-00 72

2000-02 72

2000-04 72

2000-05 72

2100-06 339

2100-18 337

2100-19 338

2100-20 338

2100-24 339

2100-27 339

2100-31 340

2100-37 337

2100-50 340

2101-00 338

2101-14 262

2102-00 337

2200-00 237

2202-00 237

2203-00 237

2204-00 243

2205-00 243

2206-00 238

2207-00 238

2208-00 244

2209-T05 244

2210-T05 244

2212-TXX 245

2213-00 246

2215-00 246

2216-00 246

2219-00 250

2220-00 250

2221-TXX 247

2222-00 247

2223-T05 245

2224-00 245

2225-00 247

2228-00 238

2232-67 253

2232-68 253

2233-23 263

2238-00 243

2266-01 233

2266-02 233

2266-03 233

2266-04 234

2266-05 235

2266-06 235

2266-07 234

2266-08 234

2266-09 236

2266-10 236

2266-11 236

2288-75 248

2300-01 260

2300-05 260

2300-06 261

2300-16 260

2300-17 261

2301-03 255

2301-14 261

2301-21 263

2301-27 263

2301-34 261

2301-35 262

2301-37 262

2301-39 260

2301-45CV 264

2301-46 264

2301-55 264

2301-63 254

2301-64 268

2301-77BB 255

2301-86 253

2401-04 258

2401-63 254

2401-VV 72

2402-27 257

2402-29 252

2402-30 251

2402-31 251

2402-32 252

2402-33 251

2402-BB 257

2403-04 264

2404-01 256

2404-BB 256

2405-BB 258

2406-01ZL 292

2500-05 269

2500-08 341

2500-22 274

2500-23 267

2500-24 268

2500-25 273

2500-26 267

2500-27 274

2500-28 268

2500-29 274

2500-30 269

2500-31 269

2500-33 268

2500-34 274

2501-98 248

2502-00 270

2502-01 274

2502-02 275

2502-03 275

2502-05 276

2502-07 276

2502-08 273

2502-10 273

2502-11 276

2502-14 275

2502-19 270

2502-31 274

2502-33 276

2502-40 239

2502-53 239

2502-60 239

2503-00 270

2503-41 270

2503-73 240

2503-77 240

2503-78 240

2503-82 241

2506-01 265

2506-02 265

2506-03 265

2506-04 265

2506-05 266

2506-06 266

2506-07 266

2506-08 266

2506-09 267

2506-10 267

2600-00 287

2600-03 292

2601-03 286

2601-04 286

2601-14 286

2601-15 286

2601-53 287

2602-02 290

2602-04 289

2602-05 290

2602-08 289

2602-24 289

2602-25 288

2602-29 347

2602-34 288

2602-37 288

2602-50 291

2602-52 291

2602-54 291

2602-60 292

2603-00 345

2603-02 345

2603-03 345

2603-05 344

2603-10 290

2603-20 290

2603-30 290

2603-40 290

2605-50 290

2608-00 134

2611-07 56

2611-ORVV 49

2611-ZLVV 49

2614-ZLVV 51

2614-ZLXS 51

2616-ZL 50

2700-00 295

2700-01 295

2700-03 325

2700-04 323

2700-0401 324

2700-05 324

2700-12 323

2700-25 295

2701-VV 129

2703-VV 128

2704-BBVV 117
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2706-BBVV 116

2707-01SMVV 55

2710-BBVV 115

2712-VV 129

2714-BBVV 114

2715-BBVV 117

2717-BBVV 113

2718-ZSVV 113

2719-00 325

2721-VV 129

2723-VV 128

2724-VV 128

2738-VV 128

2750-04MOVV 127

2750-05BIVV 129

2750-05CNVV 129

2750-11BIVV 129

2751-01ZNVV 127

2751-05ZNVV 127

2800-00 332

2800-17 330

2800-48 325

2800-54 331

2800-80 331

2801-03 331

2801-10 186

2801-18VV 185

2801-24CN 347

2801-30 184

2801-38 329

2801-42 184

2801-43 186

2801-47 326

2801-48 326

2801-49 329

2801-51 186

2801-56 325

2802-01 347

2802-70 343

2802-79BI 64
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2802-79MO 64

2803-20 323

2805-VV 185

2807-07 333

2808-85 327

2898-00 346

2899-01 346

3000-22 345

3000-25 345

3010-01 344

3010-02 344

3014-01 344

8000-06 304

8000-07 304

8000-1030 298

8000-12 304

8000-16 304

8000-33 311

8000-83 64

8001-04 300

8001-06 302

8001-07 302

8001-17 301

8001-18 301

8001-22 311

8001-23 314

8001-37 308

8001-42 330

8001-450101 298

8001-450102 298

8001-450103 299

8001-450104 299

8001-63 301

8001-93 308

8002-00 309

8002-01 312

8002-02 303

8002-03 312

8002-04 309

8002-05 309

8002-0601 311

8002-07 316

8002-10 312

8002-11 308

8002-20 316

8002-24 311

8002-38 316

8002-43 303

8002-75 314

8003-17 316

8003-21 316

8003-25 312

8003-31 309

8004-00 317

8004-02 326

8004-04 238

8004-05 327

8004-08 330

8004-09 327

8004-11 329

8004-12 329

8004-17 323

8004-18 330

8004-21 327

8004-22 326

8004-27 238

8004-31 327

8004-39 327

8004-48 329

8004-49 327

8004-51 330

8004-52 327

8004-57 238

8004-84 238

8004-8701 313

8004-8702 313

8004-8703 313

8004-8704 313

8004-8705 313

8004-8706 313

8004-92 330

8004-94 319

8005-01 318

8005-0110 318

8005-04 309

8005-1701 300

8005-23 59

8005-31 330

8005-56 301

8005-67 326

8005-95 238

8006-11 297

8006-1101 297

8006-1102 298

8006-29 318

8006-3201 346

8006-70 319

8006-90 319

8006-914000 297

8006-94 319

8006-96 308

8007-006000 297

8007-24 333

8007-50 299

8007-51 309

8007-53 311

8007-58 309

8008-1401 332

8008-16 343

8008-26 334

8008-2625 334

8008-27 334

8008-31 317

8008-48 331

8008-64 331

8008-81 332

8008-96 303

8009-22 307

8009-26 302

8009-27 303

8009-40 309

8009-49 317

8009-83 307

8009-84 307

8009-85 305

8009-86 307

8009-88 307

8009-90 307

8009-91 307

8009-92 305

8009-9201 305

8009-93 343

8009-95 307

8010-17 327

8010-22 314

8010-29 300

8010-30 315

8010-46 315

8010-94 326

8011-90 300

8012-18 315

8012-26 329

8012-76 186

8012-99 347

8013-02 343

8013-08 315

8013-21 332

8013-65 333

8013-67 317

8013-72 317

8014-33 319

8014-63 322

8014-64 322

8014-65 322

8014-66 322

8014-67 322

8014-71 322

8014-8619 319

8014-8624 319

8014-8628 319

8014-92 318

8015-02 317

8015-03 347

8015-40 318

8015-75 302

8015-96 302

8016-31 300

8017-04 342

8017-1620 67

8017-19 325

8017-3101 305

8017-3235 305

8017-3535 305

8017-36 306

8017-52 305

8017-53 305

8017-6901 333

8018-23 342

8018-27 342

8018-29N 341

8018-30N 341

8018-4201 306

8018-4202 306

8018-4302 306

8018-4303 306

8018-4304 306

8018-48 306

8018-49 306

8018-4901 306

8018-4903 306

8018-4904 306

8018-66 305

8018-70 324

8018-7001 324

8018-72 305

8022-09 314

9001-BB 295

9002-BB 295

9009-02VV 57

9017-22 340

9017-23 340

9017-24 340

9033-14VV 66

9042-VV 54

9043-VV 54

9044-VV 55

9045-VV 53

9401-VV 68

9402-VV 67

9403-VV 67

9410-VV 66

A0333-VV 181

A0801-VV 150

A0802-VV 150

A0805-VV 151

A0806-VV 151

A0807-VV 152

A0810-VV 149

A0811-VV 149

A0813-VV 150

A0830-CNVV 151

AN11-624VV 208

AN11-800VV 222

AN16-500VV 221

AN27-805VV 221

AN37-500VV 203

AN37-676VV 203

AN42-474VV 202

AN43-216VV 200

AN47-200VV 221

AN47-400VV 222

AN48-100VV 222

AN48-101VV 223

AN48-105VV 223

AN52-547VV 198

AN87-190VV 223

AN87-900VV 203

AN92-200VV 202

BE0322-VV 159

BE0373-VV 160

BE0374-VV 160

BE4116-VV 161

BE7810-VV 161

JK135-ORVV 46

JK135-ZLVV 46

JK60-ORVV 46

JK60-ZLVV 46

JK6768-ORVV 47

JK6768-ZLVV 47

JK68-ORVV 44

JK68-ZLVV 44

R020001RUVV 191

R060001MOVV 215

R060002SEVV 215

R060003BIVV 214

R060004CVVV 216

R060005BIVV 216

R060006MX7Y 228

R060007ZLVV 215

RS0509-VV 164

VW21502-OR 50

VW21502-ZL 50

VWPS01-BORVV 49

VWPS01-BZLVV 49
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