AKČNÍ KOLEKCE LÉTO 2022
RUČNÍK CHLADÍCÍ 30X70CM 036501214

-ručník nabízí dlouhotrvající chladící účinek v parném létě, při velké fyzické zátěži, při práci v provozech, kde
je vysoká teplota. Chladícího efektu se nedosahuje chemickou reakcí, ale pouze technologickým zpracováním
textilních vláken. Je schopný udržovat výrazně nižší teplotu (až o 25°C) než je teplota těla 2–4 hodiny a po
celou tuto dobu Vám bude poskytovat úlevu od horka. Ručník Vás zchladí během pár sekund a velmi snadno se
používá – stačí ho namočit, vyždímat přebytečnou vodu a 3–5× napnout. Ručník se začne ihned ochlazovat a
poskytne Vám dokonalé osvěžení

Cena:

62 Kč / 2,5 EUR

RIMFIRE MIRROR 032201663

-polykarbonátové brýle sportovního designu, zrcadlový zorník, úprava vůči poškrábání, rám s matnou úpravou
pro lepší komfort a zesílenou odolnost, měkký flexibilní nosní můstek FlexGrip™, poddajné pružné stranice,
součástí balení šňůrka a látkový pytlík, EN166, EN172

Cena:

169 Kč / 6,76 EUR

MONTECARLO PÁNSKÉ CA0425 0762016xx, DÁMSKÉ CA0423 0772016xx – DÁMSKÁ VARIANTA!

-funkční prodyšné tričko s raglánovými rukávy ze 100%polyesteru, 140g/m2, kulatý průkrčník, velikosti pánské S
– 3XL dámské S – 2XL, barvy černá, tmavě šedá, středně modrá, tmavě modrá, tyrkysová, červená, žlutá,
limetková, oranžová, bílá, možnost loga

Cena:

65 Kč / 2,95 EUR
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BALI 0760393xx

-funkční tričko sportovního designu, 100% polyester, 160g/m2, rychleschnoucí
-barvy šedo/modrá, červeno/šedá, zelená kiwi/šedá, černo/žlutá, oranžovo/modrá, modro/oranžová
-velikosti M – 3XL
-možnost loga

Cena:

145 Kč / 5,8 EUR

RADEK-V NECK NAVY 0716573xx-tm – EXTRÉMNĚ PRODYŠNÉ!

-vysoce prodyšné funkční tričko s extra krátkými rukávy a výstřihem do V, gramáž pouhých 125 g/m2, 100 %
PES, barva tmavě modrá, velikosti S – 4XL, možnost loga

Cena:

165 Kč / 6,6 EUR

2

M6BER 0747633xx

-kraťasy s gumou v pase a poutky, 65%polyester+35%ba, 235g/m2, 5 kapes, barva modrá/oranžová, šedá/zelená
-velikosti S – 3XL

Cena:

336 Kč / 13,44 EUR

M2BE3 0782233xx – NOVINKA!

-kraťasy s gumou v bocích a poutky, 7 kapes včetně kapsy na metr, 65% polyester, 35% bavlna - 245 g/m²,
barvy šedá/oranžová, šedá/žlutá, modrá/černá, tmavě šedá/černá, velikosti S – 3XL

Cena:

439 Kč / 17,56 EUR
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M2BE3STR 0782153xx – NOVINKA, STREČOVÉ, VELIKOST AŽ 5XL

-strečové kraťasy s gumou v bocích a poutky, 7 kapes včetně kapsy na metr, 63% polyester, 34% bavlna,
3%elastan - 260 g/m², barva šedá/oranžová, velikosti S – 5XL

Cena:

499 Kč / 19,96 EUR

EXTREME 8836B 0782223xx – NOVĚ MODRÁ BARVA

-šortky z ultralehké softshellové tkaniny o gramáži pouhých 115g, 6 kapes, kapsa na mobilní telefon a metr,
zesílená exponovaná místa, včetně nastavitelného pásku, 92% polyester + 8% Spandex, velikosti S-3XL

Cena:

745 Kč / 27,8 EUR

PHBE2 0744533xx

-výstražné kraťasy, guma a potka v pase, reflexní pásky, třída 1 - stříbrná barva, 5 kapes, 80% polyester + 20%
bavlna - 230 g/m², EN471, velikosti S – 3XL, barvy žlutá, oranžová

Cena:

539 Kč / 21,56 EUR
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DAYBORO ¾ KALHOTY 0782073xx

-pánské pracovní 3/4 kalhoty, elastický inovativní materiál TRIFIBETEX®, ergonomický střih, snížený pružný
pas, odolné trojité prošití nohavic a sedu, zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh, prostorné
multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí, 2 zadní kapsy s klopou zesílené Oxfordem, stehenní kapsa na
telefon s klopou a zapínáním na suchý zip, kapsa na metr a nůž, poutko na kladivo, "D" kroužek, poutko na
nářadí v pase, originální zpracování zapínání kalhot, reflektivní prvky v barevném odstínu, 62 % bavlna + 3
% elastan + 35 % polyester, 260g, barvy černá, antracit, tm. modrá navy, hnědá, zelená, petrolejová , velikosti
46-64

Cena:

669 Kč / 26,76 EUR

EXTREME 8837B – NOVĚ MODRÁ BARVA

-letní pasové kalhoty z ultralehké softshellové tkaniny o gramáži pouhých 115g, 6 kapes, kapsa na mobilní
telefon a metr, zesílená exponovaná místa, včetně nastavitelného pásku, 92% polyester + 8% Spandex, velikosti
S – 3XL

Cena:

895 Kč / 35,8 EUR

5

PISA F60215

-vzdušné letní pasové kalhoty se síťkou zajišťující vynikající komfort v horkých letních měsících, gramáž pouze
185g/m2, 50%ba+50%pes, guma v zadním dílu, čtyři kapsy, výškové kategorie 170 a 182, velikostní 44 – 62,
barvy středně modrá, šedá

Cena:

499 Kč / 19,96 EUR

WORKER SUMMER ŠEDÉ

-velikosti XXS – 5XL
Cena:

445 Kč / 17,8 EUR

MONTROSE KALHOTY PÁNSKÉ 0764573xx, DÁMSKÉ 0754572xx

-lehké pracovní kalhoty, příjemné nošení a odvětrání díky vsadkám ze síťoviny, kompletně krytá zapínání,
nastavitelný obvod pasu díky suchým zipům po stranách, nastavitelná délka nohavic až o 5 cm, dekorativní
paspulky v kontrastní barvě, 60%ba+40%pes, 200g/m, velikosti pánské 44-66, dámské 34-54

Cena:

629 Kč / 25,16 EUR
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AIRSPEED S1 ESD

Cena:

849 Kč / 33,96 EUR

MUSTANG S1

Cena:

895 Kč / 35,8 EUR

Ceny uvedeny bez DPH, zahrnují balení a dopravu. Platnost nabídky do 30. 8. 2022 nebo vyprodání
zásob.

KROK CZ, v.o.s.
veřejná obchodní společnost
Tovární 2247
753 01 Hranice na Moravě

tel.: 00420 / 581 698 311
DIČ:CZ47984601
mail: krok@krok-hranice.cz
www.krok-hranice.cz

7

