Zima 2014/2015 obuv, rukavice

KOLEKCE ZIMA 2014 / 2015
ZIMNÍ OBUV
PRABOS TOBIAS S3 WINTER S13873, O2 WINTER S14873
-zateplená obuv s širokou kompozitovou kaplí, kevlarová planžeta proti propichu, / varianta 02 bez kaple
a planžety / hydrofobní úprava, olejivzdorná podešev, odpružení v patě, dvousložkový přímý nástřik RAPTOR
Pu/Pryž s výbornými protiskluznými vlastnostmi , antistatická, odpružení v patě, ochrana špice, NON
METALLIC, velikosti 36 – 48, kvalitní český výrobek

Cena:

785 Kč bez DPH provedení S3 / 29 EUR
705 Kč bez DPH provedení O2 / 26,1 EUR

PRABOS FARM-B WINTER 01 S14881 BLACK
-zateplená obuv na dvousložkovém přímém nástřiku RAPTOR Pu/Pryž s výbornými protiskluznými vlastnostmi,
olejivzdorná, antistatická, částečná hydrofobní úprava, odpružení v patě, ochrana špice, velikosti 36 – 48,
kvalitní český výrobek

Cena:

709 Kč bez DPH / 26,3 EUR

PRABOS FARM NYXX WINTER H40022 ČERNÁ, HNĚDÁ
-zateplená obuv se svrškem z hovězinové usně na podešvi PU/TPU, podšívka termoizolační tkanina
polyester/polyamid, reflexní pruhy, částečná hydrofobní úprava, barva hnědá, černá, velikosti 36 – 48

Cena:

539 Kč bez DPH / 20 EUR
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MTS TAURUS OVERCAP FLEX S3 – nízká hmotnost, vynikající kvalita!
-lehká komfortní poloholeňová zimní obuv, extra široká kompozitová kaple, kevlarová planžeta, svršek z lícové
kůže a Cordury s hydrofobní úpravou, PU kryt špice, textilní bandáž límečku, zateplení umělou kožešinou,
anatomicky tvarováná antibakteriální stélka, pružná podešev PU/TPU EXTREM 4HI/CI SRC
-velikosti 38 - 48

Cena:

1 149 Kč bez DPH / 42,5 EUR

PANOPLY CADEROUSSE S3
-zateplená holeňová obuv s širokou ocelovou kaplí, planžeta proti propichu, hydrofobní úprava, zateplení
akrylovou kožešinou, olejivzdorná podešev, odpružení v patě, dvousložkový přímý nástřik Pu/Pu s hrubým
dezénem, antistatická, odpružení v patě, ochrana špice, velikosti 39 – 48, kvalitní francouzský výrobek

Cena:

990 Kč bez DPH / 36,7 EUR

LAUTARET II – nový model!
-vysoká speciální zimní obuv s termoplastickou podešví, horní část z materiálů polyamid a Teflon,
nepromokavá, vhodná do extrémních podmínek ( - 30C ), reflexní pásky, barva černá, velikosti 38 až 47

Cena:

845 Kč bez DPH / 31,3 EUR
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LEMAITRE SNOWFOX S2
-kvalitní francouzská zimní zateplená holeňová obuv, svršek z kůže s hydrofobní úpravou, polykarbonátová
kaple ve špičce , podešev PU/PU, velikosti 39 - 47

Cena:

820 Kč bez DPH / 30,4 EUR

JUMPER2 S3 FUR SRC – novinka!
-zimní zateplená kotníková obuv s ocelovou kaplí a planžetou proti propichu, svršek s hydrofobní úpravou,
zateplení polyesterovou kožešinou, podešev PU/PU s odolností do -30C, velikosti 36 - 47

Cena:

565 Kč bez DPH / 20,9 EUR

VM S2880 01 W/S3W BRUSEL WINTER
-zateplená kotníková obuv na dvousložkovém přímém nástřiku PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, odpružení
v patě, v nabídce v provedení 01 bez kaple a S3W s ocelovou kaplí, planžetou a hydrofobní úpravou,
velikosti 36 - 48

Cena:

398 Kč bez DPH v provedení 01W/ 14,75 EUR
489 Kč bez DPH v provedení S3W / 18,1 EUR

VM 2330 S3 Ci
-poloholeňová bezpečnostní obuv s ocelovou kaplí a planžetou, hydrofobní úprava, olejivzdorná, odpružení
v patě, podešev dvousložkový přímý nástřik PU/pryž, antistatická, odpružení v patě, velikosti 37 – 47

Cena:

735 Kč bez DPH / 27,2 EUR
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BENNON BASIC WINTER 02 Z-90203, S3 Z23252 – nadměrné velikosti!
-zimní zateplená kotníková obuv bez ocelové kaple v provedení 02 / v provedení S3 s ocelovou kaplí a planžetou
/, hydrofobní úprava, zateplení podšívkou z šedého plyše, protiskluzná, olejivzdorná, antistatická podešev
PU/TPU, odpružení v patě, velikosti 36 - 50

Cena:

408 Kč bez DPH provedení 02 / 15,1 EUR, nadměrné velikosti + 100 Kč /pár
469 Kč bez DPH provedení S3 / 17,4 EUR, nadměrné velikosti +100 Kč / pár

COMMODORE S3 NON METALLIC
-celoroční poloholeňová taktická obuv vybavená membránou REGI-TEX a podšívkou Thinsulate,
polykarbonátová kaple ve špičce, kevlarová planžeta, hydrofobní úprava, stabilizační podpora patní části,
antistatická olejivzdorná podešev PU/PRYŽ s výrazným dezénem, velikosti 36 - 48

Cena:

1090 Kč bez DPH 40,4 EUR

ADAMANT WINTER S3 C93890
-zateplená holeňová obuv s ocelovou bezpečnostní tužinkou a planžetou, svršek z hovězinové usně s hydrofobní
úpravou, podšívka plyš, podešev PU/PU, velikosti 36 – 48

Cena:

429 Kč bez DPH / 15,9 EUR

HOLÍNKY ECRINS S5 CI SRC WINTER – novinka!

Cena:

605 Kč bez DPH / 22,4 EUR
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WIBRAM ZIMNÍ 0512160 – výprodej ve velikostech 39, 40, 41, 42, 44, 47, super cena!
-klasická zimní zateplená obuv bez ocelové kaple, protiskluzová podešev

Cena:

99 Kč bez DPH / 3,7 EUR

ZIMNÍ RUKAVICE
HERON WINTER
-kvalitní celokožená zimní zateplená rukavice s teplou podšívkou, dlaň a prsty z vepřové lícovky, hřbet
z vepřové štípenky, vyztužený ukazovák, výborný cit při práci, velikost 11

Cena:

62 Kč bez DPH / 2,3 EUR

DF132 WINTER
-rukavice kanadského typu, flanelem lemovaná hovězí štípenková kůže, plátěný hřbet s koženým vyztužením,
elastický úplet na zápěstí, vel. 10

Cena:

58 Kč bez DPH / 2,15 EUR

DCTHI – novinka, vynikající ochrana před chladem !
-zimní zateplené rukavice z hovězí štípenkové kůže s vložkou 3M Thinsulate, plátěný hřbet s koženou
výztuhou, plátěná manžeta, velikost 10

Cena:

89 Kč bez DPH / 3,3 EUR
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STONEGRIP 692 – vynikající kvalita!
-kvalitní zimní rukavice z akryl/bavlny, povrstvené přírodním zdrsněným latexem, odpuzují vlhkost, vynikající
protiskluzné vlastnosti, krátkodobá ochrana proti chladu až do -20C ( certifikace ), velikosti 9, 10, 11

Cena:

65 Kč bez DPH 2,4 EUR

VE 740
-bezešvé pletené rukavice, materiál akryl/polyester/bavlna, dlaň a prsty polomáčené v latexu ( dobrá odolnost
vůči průsaku kapalin, protiskluzné vlastnosti ), barva šedá, velikosti 9, 10

Cena:

45 Kč bez DPH / 1,7 EUR

HERCULE – novinka, výborná kvalita za nízkou cenu!
-zimní polyamidové rukavice zateplené 100% akrylem, latexové povrstvení na dlani, prstech a hřbetu ruky
-velikosti 9 a 10

Cena:

65 Kč bez DPH / 2,4 EUR

SHAG WINTER
-dlaň z vepřové štípenky, hřbet a manžeta z bílé bavlněné tkaniny, teplá podšívka, velikost č. 9 a 11

Cena:

33 Kč bez DPH / 1,22 EUR
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MYNAH / NEVE
-silný barevný fleece, zateplení 3M Thinsulate, měkká podšívka s plastovou karabinkou, barvy modrá, zelená,
černá, šedá, velikosti S – XXL

Cena:

52 Kč bez DPH / 1,95 EUR

PELICAN BLUE WINTER – novinka!
-zateplené rukavice šité z jemné lícové kozinky ve dlani, modré bavlněné tkaniny na hřbetu a s manžetou na
suchý zip, velikosti 9 a 11

Cena:

69 Kč bez DPH / 2,55 EUR

TRICOTRIL WINTER 739 – novinka, chemická ochrana za nízkých teplot!

Cena:

345 Kč bez DPH / 12,8 EUR

KROK CZ, v.o.s.
veřejná obchodní společnost
Komenského 421
753 01 Hranice na Moravě

tel.: 00420 / 581 698 311
fax: 00420 / 581 698 325
mail: krok@krok-hranice.cz
www.krok-hranice.cz
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