Zima 2019 / 2020

KOLEKCE ZIMA
2019 / 2020
ČEPICE, TERMO PRÁDLO
KARA 3 071001038
-teplá zimní čepice z polar polyesteru vhodná i k dlouhodobým pobytům v chladném prostředí, podšívka z 3M
Thinsulate, barvy tm. modrá, černá, šedá, oranžová, červená

Cena:

83 Kč bez DPH / 3,25 EUR

JURA 071001046
-zimní čepice z akrylu, barvy modrá, černá, šedá

Cena:

58 Kč bez DPH / 2,27 EUR

WINTER CAP 032503003
-zimní čepice pod přilbu ze syntetické kožešiny, zapínání na přezku a suchý zip, aplikace do přileb Zircon,
Quartz, Baseball Diamond a Granite Peak

Cena:

182 Kč bez DPH / 7,1 EUR

NORTH 071001019
-zimní nepromokavá čepice s kšiltem, polyester/PVC, flanelová podšívka, kryty na uši
-velikosti L – XXL, barvy modrá, zelená

Cena:

109 Kč bez DPH / 4,27 EUR
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TURIA 071001062
-reflexní zateplená pletená čepice, 100% akryl, žlutá o oranžová, velikost UNI

Cena:

65 Kč bez DPH / 2,55 EUR

KOLDY 0746123XX / 0746133XX
-atraktivní dvoudílná souprava spodního prádla z materiálu Coolmax / Polyamid / Elastan s vynikající
termoregulací, triko s dlouhými raglánovými rukávy, dlouhé spodky, ergonomický střih, ploché švy, velikosti S XXL

Cena:

409 Kč bez DPH / 16 EUR tričko
309 Kč bez DPH / 12,1 EUR spodky

LION TRIČKO DR, SPODKY 0716035XX / 0716045XX
-funkční prádlo s dlouhými rukávy, 47% sojové vlákno, 24% bambusové vlákno, 24%bavlna, 5% spandex,
200g/m, barvy tmavě modrá, šedá, velikosti XS – XXXL

Cena:

325 Kč bez DPH / 12,75 EUR tričko
290 Kč bez DPH / 11,35 EUR spodky
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VESTY
STOCKTON 2 0718193XX – PRODEJNÍ HIT!
-kvalitní značková prošívaná vesta, 65% Pes + 35% Ba, 245g/m2, 7 kapes včetně kapsy na mobil a doklady,
pružná guma v otvorech rukávů, barvy černá/šedá, námořnická modrá/královská modrá, šedá/oranžová,
zelená/černá, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

435 Kč bez DPH / 17 EUR

FIDJI 07182134XX – NOVĚ MODRÁ BARVA A REFLEXNÍ ŽLUTÁ!
-luxusní značková zimní vesta vhodná i pro reprezentativní účely, polyester povrstvený PVC PONGEE, vnitřní
kapsy na mobil a doklady, rozpínání na zip v bocích, podšívka z polar fleece, barvy černá, šedá, červená,
modrá, reflexní žlutá
-velikosti S, M, L, XL, XXL

Cena:

439 Kč bez DPH / 17,2 EUR
635 Kč bez DPH / 24,9 EUR reflexní žlutá

SIERRA 0718533XX
-značková prošívaná zimní vesta, 65% Pes + 35% Ba, polyamidová podšívka, pružná guma v otvorech rukávů,
9 kapes včetně kapsy na mobil a doklady, barvy modrá, modro-červená, šedá, zelená, velikosti S - XXL

Cena:

295 Kč bez DPH / 11,55 EUR
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DELTA 0718483XX – TOP PRODUKT, SKVĚLÁ CENA, VELIKOSTI S – 4XL!
-zateplená vesta na zip s manšestrovými nárameníky a límcem, 65%Pes + 35%Ba, 11 kapes, zapínání na zip a
druky, nastavení velikosti v bocích, stahování ve spodní části elastickou šňůrkou, tmavě modrá
- velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

Cena:

285 Kč bez DPH / 11,2 EUR

DMACHGIW 0748523XX
-zateplená vesta na zip krytý légou, 65%Pes + 35%Ba, 245g, prošívaná podšívka Taffeta, 8 kapes, podšívka
límce z polar fleece, reflexní proužek na zádech, prodloužený zadní díl, velikosti S – XXXL

Cena:

550 Kč bez DPH / 21,55 EUR

NYALA 0718083XX
-zateplená vesta, 100% polyester povrstvený PVC, zateplení a podšívka polyester, vnitřní kapsa na mobil, barvy
šedá, modrá, červená, zelená, černá, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

426 Kč bez DPH / 16,7 EUR
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NATORI 0718823XX – SOFTSHELL!
-softshellová vesta z polyamidu, zateplení polyesterový fleece, reflexní doplňky vpředu i na zádech, 6 kapes,
velikosti S – XXXL, barva černá

Cena:

635 Kč bez DPH / 24,9 EUR

VISION PÁNSKÁ / DÁMSKÁ 0748113XX / 0758113XX – SOFTSHELL!
-softshellová vesta z 94%Pes+6%elastanu, podšívka 100%fleece polyester 280g, dvě přední kapsy na zip, dolní
lem do šňůrky, provedení pánské i dámské, barvy černá, červená, tyrkysově modrá, šedá, velikosti S - XXXL

Cena:

389 Kč bez DPH / 15,25 EUR pánské i dámské provedení

FIRT MAN VESTA, FIRTH LADY VESTA 0718803XX / 0758172XX
-prošívaná pánská / dámská vesta ze 100% PES se stojáčkem, atraktivní barevná kombinace – kontrastní
podšívka, elastická paspulka v průramcích a spodním obvodu, 2 postranní kapsy na zip, hřejivá, větru a vodě
odolná, barva dámská růžovo / modrá, černo / růžová, pánská modro / zelená, černo / modrá, velikosti pánské SXXXL, dámské XS - XXL

Cena:

365 Kč bez DPH / 14,3 EUR pánské i dámské provedení
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GDOON 0748763XX
-stylová zateplená vesta z Ripstop polyamidu s povrstvením PU, podšívka polyester Taffeta, zapínání na zip, 3
kapsy, prodloužená záda, barvy modrá, černá, velikosti S – 3XL

Cena:

497 Kč bez DPH / 19,5 EUR

YOWIE 0728132XX – DÁMSKÝ STŘIH!
-dámská vesta se stojáčkem na zip ze 100%polyamidu ribstop 210T, zateplení 100% polyester, podšívka 100%
fleece, atraktivní květinový potisk na stranách, projmutý střih, barvy tmavě modrá, zelená, červená, hnědá,
velikosti XS – XXL

Cena:

426 Kč bez DPH / 16,7 EUR

ROSEVILLE LADY 0718283XX – DÁMSKÝ STŘIH!
-dámská zateplená oboustranná vesta, jedna strana 100% nylon, druhá strana 100% polyester fleece
-barvy tmavě/světle modrá, oranžová/hnědá, zelená/černá, červená/modrá velikosti XS – XXXL

Cena:

438 Kč bez DPH / 17,2 EUR
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FLEECE VESTA 300 0718103XX
-celopropínací fleecová vesta, 300g, výborná kvalita zpracování, spodní okraj na stahovací šňůrky, na předním
díle 2 kapsy na zip, barvy tmavě a středně modrá, černá, červená, bílá, zelená, šedá velikosti S – XXXL

Cena:

209 Kč bez DPH / 8,2 EUR

FLEECE JACKET 501 PÁNSKÝ, 504 DÁMSKÝ 0741713XX, 0751712XX
-fleece bunda pánského / dámského střihu se dvěma kapsami s elastickou šňůrkou ve spodním dílu, 100% Pes,
280g/m, antipeelingová úprava, velikosti S - XXXL

Cena:

249 Kč bez DPH / 9,76 EUR pánské i dámské provedení

MIKINA ADVENTURE 407 PÁNSKÁ 0743037XX, MIKINA VIVA 409 DÁMSKÁ 0753022XX
-kvalitní stylová mikina s úpletovým límcem, celopropínací na zip, pánská 65%ba + 35%pes, dámská 97%ba +
3% elastan, 300g, 2 kapsy, spodní díl a rukávy z žebrového úpletu s přídavkem elastanu, velikostí pánské M –
XXXL, dámské XS – XXL

Cena:

317 Kč bez DPH / 12,4 EUR pánská, 352 Kč bez DPH / 13,8 EUR dámská

CENTO 0742623XX
-kvalitní celopropínací teplá mikina moderního designu s kapucí, 65%Pes + 35%Ba, 350g, 2 kapsy, úplety na
rukávech a spodním dílu, barva šedá/žlutá, černá/červená, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

455 Kč bez DPH / 17,85 EUR
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BUNDY
LULEA 2 0744963XX – NYNÍ I VE VELIKOSTI 3XL!
-softshellová mikina ( 96%pes + 4% elastan ), zapínání na zip krytý nepromokavou manžetou uvnitř, spodní část
rukávů s šikmým zakončením, stahování ve spodní části elastickou šňůrkou, 3 kapsy
-barvy šedo / oranžová, šedo / černá, modro / černá, bílá / šedá velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

595 Kč bez DPH / 23,3 EUR

HORTEN 0762603XX
-softshellová bunda ( 96%pes +4% elastan, 3 vrstvá laminace ) s kapucí, zapínání na zip, 4 kapsy, žluté
výstražné doplňky, barvy černá / žlutá, černá / oranžová, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

775 Kč bez DPH / 30,4 EUR

MYSEN 2 0764853XX – NOVÉ BARVY S ODEPÍNACÍMI RUKÁVY!
-stylová komfortní softshellová bunda na zip z 96%Pes + 4% elastanu s odepínacími rukávy, lemy rukávy se
zakončením s šikmou lemovkou, 3 kapsy, provedení černo/červené, šedo/žluté, modro/černé, dámské provedení
šedá/fushie, velikosti S - XXXL

Cena:

650 Kč bez DPH / 25,5 EUR
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DOON 0743473XX– NIŽŠÍ CENA, NYNÍ DOSTUPNÁ I VARIANTA HV!
-stylová zimní péřová prošívaná bunda z polyamidu, podšívka polyester taffeta, pevná kapuce, 2 kapsy na zip,
rukávy do gumy, barvy modro / modrá, černo / šedá, šedo / oranžová, velikosti S – XXXL

Cena:

724 Kč bez DPH / 28,28 EUR
848 Kč bez DPH / 33,1 EUR varianta žlutá HV

MOTION 0744723XX
-inovativní komfortní zimní bunda s kapucí z dvou typů materiálů – softshellu a polyesteru s akrylovým
povlakem, vatelínová výplň, podšívka polyester Taffeta, 5 kapes, reflexní doplňky, velikosti S - XXXL

Cena:

948 Kč bez DPH / 37,2 EUR

EOLE 3v1 0744693XX
-luxusní multifunkční vodotěsná bunda 3 v 1 s kapucí, povlékaná polyuretanem, podšívka ze síťovaného
polyesteru, 6 kapes, odepínací vnitřní softshellová bunda se 2 kapsami, EN343, barva šedá, velikosti S - 3XL

Cena:

1 599 Kč bez DPH / 62,5 EUR
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GOTEBORG 0742163XX– BEZ KOVOVÝCH PRVKŮ!
-certifikovaná zimní zateplená nepromokavá bunda bez kovových prvků, PVC povlak na Twill polyesteru,
vnitřní podšívka polyester Taffeta, podšívka límce z polar fleece, zapínání na zip překrytý nepromokavou légou
na suchý zip, odepínací kapuce, elastické stahování šňůrkou ve spodní části, 5 kapes, EN14058, EN343,
velikosti S – XXXL, barva modrá

Cena:

920 Kč bez DPH / 36 EUR

HARRICANA 2 0741903XX – VÝHODNÁ CENA!
Zimní bunda, oxfordský polyester povlékaný PU, podšívka vatový DELTALU polyester Taffeta, odnímatelná
kapuce, stahovaní v pase a spodní časti elastickou šňůrkou, 7 kapes, velikosti S - XXL

Cena:

605 Kč bez DPH / 23,75 EUR

HEDMARK 2 0744743XX– SKVĚLÁ CENA!
-prodloužená zimní zateplená nepromokavá bunda, vodotěsné švy, kapuce v límci, 5 kapes, pouzdro na ID kartu,
reflexní prvky, polyester povrstvený PVC, podšívka polyester Taffeta, barva modrá, velikosti S – XXXL

Cena:

495 Kč bez DPH / 19,4 EUR
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DENMARK 2 0744713XX – SKVĚLÁ CENA!
-zimní bunda zateplená polyesterem Taffeta, polyester povlékaný PVC, kapuce v límci, zapínání na zip krytý
légou na druky, reflexní prvky, velikosti S - 3XL, barva modro/šedá

Cena:

510 Kč bez DPH / 20 EUR

RANDERS 0740063XX
-elegantní prošívaná zimní bunda s odpínacími rukávy a kapucí, polyamid povrstvený polyuretanem, prošívaná
podšívka polyester Taffeta, ventilační otvory v podpaží, úplety na rukávech a spodním dílu, 5 kapes
-šedá, tmavě modrá, černá
-velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

998 Kč bez DPH / 39,1 EUR

RENO 0719043XX– 2V1, PRODEJNÍ HIT !
-zimní bunda s podšívkou z polar fleece, odpínatelné rukávy, 5 kapes včetně kapsy na mobil a doklady, barvy
modrá, černá, zelená, žlutá, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

588 Kč bez DPH / 23 EUR
785 Kč bez DPH reflexní žlutá / 30,8 EUR
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SANREMO 0744943XX
-nepromokavá zimní bunda z měkkého komfortního polyesteru povrstveného PU, voděodolné švy, zateplení
polyester Taffeta, raglánové rukávy, zapínání na zip krytý légou, pletené manžety a spodní díl oděvu, 6 kapes,
barvy tmavě modrá, šedá, velikosti S - XXXL

Cena:

895 Kč bez DPH / 35,1 EUR

YEMAN 0764873XX – NOVINKA!
-zimní zateplená bunda s odepínací kapucí, svrchní materiál Ripstop 65%pes + 35%ba, zateplení z polar fleece a
polyesteru Taffeta, úplety na zápěstí a spodním dílu, 6 kapes, reflexní proužek v předu a na zádech, pouzdro na
jmenovku, velikosti S – XXXL

Cena:

835 Kč bez DPH / 32,6 EUR

CARSON 0764983XX – NOVINKA!
-nepromokavá zimní bunda, vodotěsné švy, zapínání na zip překrytý nepromokavou manžetou na suchý zip,
stahování v pase pružnou šňůrkou, odnímatelná kapuce, 5 kapes, reflexní prvky, podšívka límce z polar fleece,
manžety v rukávech, Oxfordský polyester povlékaný PU, podšívka prošívaný polyester Taffeta, barvy šedočerná, modro-modrá, velikosti S, M, L, XL, XXL, 3XL

Cena:

845 Kč bez DPH / 33 EUR
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ULTIMO 0719633XX
-zateplená bunda, polyester povrstvený polyuretanem, kapuce v límci, zateplení a podšívka polyester, barvy
červená, šedá, modrá, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

695 Kč bez DPH / 27,25 EUR

NORTHWOOD2 0719903XX
-zimní bunda z kolekce MACH2 WINTER, polyester povlékaný polyuretanem, uvnitř vatový polyester Taffeta,
5 kapse včetně kapsy na peněženku a kapsy na mobil, barvy šedá/černá, šedá/oranžová, tmavě/světle modrá,
velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

778 Kč bez DPH / 30,5 EUR

ALASKA2 0719883XX – EXTRA ZATEPLENÁ!
-značková vysoce kvalitní nepromokavá bunda z polyesteru, povrstvená PVC, odpínací vložka zateplená
materiálem 3M Thinsulate ( -30C ), kapuce ukrytá v límci, zapínaní na zip překrytý lištou, 7 kapes, zatavené
švy, prostřední a dolní část s elastickým stahováním, barvy modrá, šedá, červená velikosti S - XXXL

Cena:

1 090 Kč bez DPH / 42,7 EUR
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MILTON 0741873XX – PAROPROPUSTNÁ MEMBRÁNA!
-lehká komfortní zimní bunda s paropropustnou membránou, 94%Pes+6% elastan, oxfordský polyester
povlékaný polyuretanem, prošívaná podšívka polyester Taffeta, vodotěsné švy, zapínání na zip krytý légou,
odepínací prošívaná kapuce, stahování v pase elastickou šňůrkou, reflexní proužek na zádech, 5 kapes, velikosti
S – XXXL, barvy červená, černá, tmavě modrá

Cena:

1 100 Kč bez DPH / 43,13 EUR

DARWIN II 0741923XX – VÝHODNÁ CENA!
-nepromokavá zimní zateplená bunda z polyesteru povlékaného PVC, podšívka Taffeta, vodotěsné švy, pevná
kapuce, 6 kapes, úplety v rukávech, barvy tmavě modrá, zelená, velikosti XS - XXL

Cena:

426 Kč bez DPH / 16,7 EUR

HELSINKI2 0768683XX – NOVINKA!
-zimní zateplená nepromokavá bunda, vodotěsné švy, zapínání na zip krytý légou s druky a suchým zipem,
stahování v pase elastickou šňůrkou, 4 kapsy, polyester s PVC povrstvením, odolnost vůči chladu až do -20 °C,
prošívaná polyesterová podšívka taffeta, barvy tmavě modrá navy, tmavě/středně modrá, velikosti S – 3XL

Cena:

659 Kč bez DPH / 25,75 EUR
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FIRTH LADY BUNDA 0752372XX – NOVINKA!
-dámská prošívaná bunda s kapucí, 100%pes, 2 postranní kapsy na zip, hřejivá, větru a vodě odolná, barevné
kombinace černo/růžová, růžovo/černá, velikosti XS - XXL

Cena:

475 Kč bez DPH / 18,55 EUR

TEXAS 2v1 0719493XX – PRODEJNÍ HIT!
-výstražná nepromokavá zateplená bunda s odpínacími rukávy s vysokou viditelností dle EN471, 100%Pes
povrstvený polyuretanem, reflexní pruhy, přelepené švy, kryté zapínání, voděodolná ( třída 3 ) a paropropustná
( třída 1 ) dle EN343, barvy žlutá, oranžová, velikosti XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

617 Kč bez DPH / 24,2 EUR

EASYVIEW 0720103XX
-reflexní zateplená bunda povlékaná PU, podšívka Taffeta, reflexní pásky, vodotěsné švy, pevná kapuce,
zapínání na zip krytý nepromokavou légou s druky, vysoká viditelnost, tmavé doplňky vůči ušpinění, barvy
žlutá, oranžová, EN471, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Cena:

685 Kč bez DPH / 26,84 EUR
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OPTIMUM 2 4v1 0741793XX – VYNIKAJÍCÍ KVALITA!
-bunda 4v1, oxfordský polyester povlékaný PVC, pevná podšívka z polyesteru Taffeta, odepínací podšívka
z oxfordského polyesteru povlékaná PVC, odepínací rukávy z polar fleecu. Prošívaná vložka z polyesteru
Taffeta, šité reflexní proužky, vodotěsné švy, zapínání na zip překrytý légou, pevná kapuce, velikosti S – XXXL,
barvy oranžová, žlutá

Cena:

1 295 Kč bez DPH / 50,6 EUR

TARMAC 0744663XX - KOMBINACE 4V1!
-nepromokavá zateplená multifunkční bunda 4 v 1 z polyesteru Oxford s podšívkou polyester Taffeta, pevná
kapuce, uvnitř softshellová bunda s odpínatelnými rukávy s možností úpravy na samostatnou vestu. Vodotěsné
švy, zapínání na zip s ochranou proti mrazu, překrytí lemem s patentkami. 6 kapes. Reflexní pásky na hrudi a v
pase. Odepínací vesta se zapínáním na zip, 2 kapsy. Reflexní pásky na hrudi, EN343, 371, 14058, barva reflexní
žlutá, velikosti S-XXXL

Cena:

1 795 Kč bez DPH / 70 EUR

MOONLIGHT 0742953XX – SOFTSHELL!
-prodyšná, lehká softshellová výstražná mikina dle EN471, zapínání na krytý zip, nastavitelná velikost v pase
pomocí tkanice, odolnost vůči větru a vodním parám, velikosti S – XXXL

Cena:

892 Kč bez DPH / 35 EUR
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KALHOTY, DOPLŇKY
FARGO 0741473XX
-zateplené zimní reflexní kalhoty dle EN471, vodotěsné švy, oxfordský polyester povlékaný PU, podšívka
vatový polyester Taffeta, pásky 3M, elastický pás po stranách, elastické posuvné přezky, tvarovaná kolena, 4
kapsy, certifikace do chladu a deště, velikosti S – XXXL, barvy oranžová, žlutá

Cena:

895 Kč bez DPH / 35 EUR

M2PW2 0719102XX
-kvalitní zimní kalhoty zateplené flanelem, elastický pas, 8 kapes, na kolenou kapsy pro vložení výztuh, velikosti
M, L, XL, XXL, barva šedá s oranžovými doplňky, černá s šedými doplňky, modrá s modrými doplňky

Zateplení flanelem
Cena:

620 Kč bez DPH / 24,45 EUR

RODD 0719933XX
-zateplené nepromokavé kalhoty, nylon s polyuretanovou paropropustnou membránou, podšívka a zateplení
polyester, barva černá, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL
XL

Cena:

494 Kč bez DPH / 19,4 EUR
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DMACHPAW 0740593XX– NYNÍ I VE VELIKOSTI 3XL !
-zimní pasové kalhoty zateplené polyesterem Taffeta, 65%Pes + 35%Ba, 245g/m, elastický pas, 6 kapes, otvory
pro nákoleníky, barva šedo / žlutá, černo / červená, velikosti S - XXXL

Cena:

625 Kč bez DPH / 24,5 EUR

TITAN 0719100XX
-jednoduché zateplené kalhoty s laclem, zateplení a podšívka 100% polyester, boční zapínání na knoflíky,
nastavitelné šle s přezkami z PVC, nástrojová kapsa, poutko na nářadí, velikosti M – XXXL, barvy tmavě
modrá, zelená

Cena:

287 Kč bez DPH / 11,3 EUR

MAX WINTER KALHOTY LACLOVÉ 0747463XX – REFLEXNÍ PRUHY!
-zimní zateplené kalhoty z kolekce MAX, 100% bavlna, 260g, zateplení polyesterem, reflexní pruhy, barvy
modrá, zelená, červená, velikosti 48 - 64

Cena:

590 Kč bez DPH / 23,2 EUR

EMERTON KALHOTY LACL ZIMNÍ 0742463XX
-zateplené zimní laclové kalhoty do náročných klimatických podmínek, reflexní doplňky, zesílení v oblasti
holení, 100% Pes micro / PU, podšívka 100% Pes, barva šedo – černá, velikosti S - XXXL

Cena:

786 Kč bez DPH / 30,82 EUR
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PONOŽKY POLOFROTÉ 0531110XX
-šedé, bíločervené, velikosti 35 - 46

Cena:

PONOŽKY FROTÉ 053110XX
-bílé, hnědé, černé, velikosti 35 - 46

40 Kč bez DPH / 1,58 EUR

Cena:

42 Kč bez DPH / 1,65 EUR

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:

865 Kč bez DPH provedení S3 / 33,9 EUR
795 Kč bez DPH provedení O2 / 31,2 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:

849 Kč bez DPH / 33,15 EUR
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BENNON FARMIS 02 WINTER HIGH, S3 WINTER HIGH
-pohodlná, lehká zimní kotníková obuv, svrchní materiál useň Crazy Horse s hydrofobní úpravou, podšívka
EVA/plyš, anatomická stélka WARRIOR, stabilizační podpora patní části, podešev SPARTACUS PU/PU,
v nabídce i provedení S3 s ocelovou kaplí ve špici a planžetou proti propichu, velikosti 37 – 48

Cena:

628 Kč bez DPH provedení 02 / 24,65 EUR
690 Kč bez DPH provedení S3 / 27 EUR

JUMPER2 S3 FUR SRC 051133000
-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:

615 Kč bez DPH / 24,1 EUR

VM S2880 01 W/S3W BRUSEL WINTER
-zateplená kotníková obuv na dvousložkovém přímém nástřiku PU/TPU, svršek z lícové hovězinové usně
s reflexními doplňky, zateplení vlasový plyš DELTA, anatomicky tvarovaná stélka z PU pěny, v nabídce
i provedení S3W s ocelovou kaplí, planžetou a hydrofobní úpravou,
velikosti 36 - 48

Cena:

475 Kč bez DPH v provedení 01W/ 18,6 EUR
530 Kč bez DPH v provedení S3W / 20,8 EUR
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BENNON BASIC WINTER HIGH 02 Z-90203, S3 Z23252 – NADMĚRNÉ VELIKOSTI!
-zimní zateplená kotníková obuv bez kaple v provedení 02 se svrškem z hovězí usně Barton print s hydrofobní
úpravou / v provedení S3 navíc s ocelovou kaplí a planžetou /, reflexní doplňky, zateplení podšívkou z šedého
plyše, stélka EVA/plyš, podešev PU/PU SPARTACUS, velikosti 36 - 50

Cena:

488 Kč bez DPH provedení 02 / 19,1 EUR, nadměrné velikosti + 100 Kč /pár
532 Kč bez DPH provedení S3 / 20,85 EUR, nadměrné velikosti +100 Kč / pár

ADAMANT CLASSIC 02 WINTER HIGH C30219, CLASSIC S3 WINTER HIGH C33220
-zimní kotníková obuv s hydrofobní úpravou, svršek hovězinová useň Barton print, podšívka plyš, stélka
EVA/plyš, podešev CLASSICA PU/PU, v nabídce i provedení S3 s ocelovou kaplí a planžetou, velikosti 36-48

Cena:

370 Kč bez DPH provedení 02 / 14,5 EUR
410 Kč bez DPH provedení S3 / 16 EUR

MTS TAURUS OVERCAP FLEX S3 – VELMI NÍZKÁ HMOTNOST!
-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:

1 196 Kč bez DPH / 46,9 EUR
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LEMAITRE SNOWFOX S3
-kvalitní francouzská zimní zateplená holeňová obuv, svršek z kůže s hydrofobní úpravou, polykarbonátová
kaple ve špičce, ocelová planžeta , podešev PU/PU, velikosti 39 - 47

Cena:

898 Kč bez DPH / 35,2 EUR

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:

1 289 Kč bez DPH / 50,35 EUR

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

Cena:

495 Kč bez DPH / 19,4 EUR

LAUTARET II
-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:

795 Kč bez DPH / 31,2 EUR
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HOLÍNKY ECRINS S5 CI SRC WINTER

Cena:

HOLÍNKY MORNAS

685 Kč bez DPH / 26,84 EUR

Cena:

324 Kč bez DPH / 12,65 EUR

ZIMNÍ RUKAVICE
STAR 033251003
-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:

64 Kč bez DPH / 2,5 EUR

ROSE FINCH 033258010
-rukavice z vepřové lícovky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě a se zateplením 3M Thinsulate,
velikosti: dámské 9 (červená), pánské 11 (zelená)

Cena:

99 Kč bez DPH / 3,87 EUR pánské i dámské provedení

23

Zima 2019 / 2020
VE728 SCREEN TOUCH 033252315 – NOVINKA, PRO PRÁCI S DOTYKOVÝMI OBRAZOVKAMI!
-zimní rukavice vhodné pro práci s dotykovými displeji, bezešvý úplet polyester/akryl, povrstvení nitrilová pěna
s drobnými protiskluznými terčíky, pratelné, velikosti 7 – 10

Cena:

69 Kč bez DPH / 2,7 EUR

STONEGRIP 692 033100366
-kvalitní zimní rukavice z akryl/bavlny, povrstvené přírodním zdrsněným latexem, odpuzují vlhkost, vynikající
protiskluzné vlastnosti, krátkodobá ochrana proti chladu až do -20C ( certifikace ), velikosti 8, 9, 10 a 11

Cena:

73 Kč bez DPH / 2,85 EUR

THRYM 033252046 – DVOJITÉ POVRSTVENÍ, NEPROMOKAVÝ HŘBET RUKAVICE!
-bezešvé pletené nepromokavé zateplené rukavice z akrylu/polyamidu, dvojitě máčené v latexu, dlaň a prsty
povrstveny latexovou pěnou pro lepší úchop, plně povrstvený hřbet rukavice, velikosti 9 – 11

Cena:

104 Kč bez DPH / 4,05 EUR

HERCULE 033101019 – ¾ POVRSTVENÍ ZA VÝHODNOU CENU!
-zimní polyamidové rukavice zateplené 100% akrylem, latexové povrstvení na dlani, prstech a 3/4 hřbetu ruky
-velikosti 9 a 10

Cena:

80 Kč bez DPH / 3,12 EUR
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WINTERPRO 033258136 – PROTISKLUZNÉ TERČÍKY NA DLANI A PRSTECH!
-zimní zateplené akrylové rukavice s certifikací do -10C, dlaň i hřbet povrstveny nitrilovou pěnou, protiskluzné
terčíky na dlani a prstech, vynikající komfort kombinovaný s výborným úchopem, voděodolné, délka 25cm ,
velikosti 8 - 11

Cena:

130 Kč bez DPH / 5,09 EUR

APOLLON VV735 WINTER ŽLUTÉ 033251057 – NIŽŠÍ CENA!
-zimní zateplené rukavice s certifikací na chlad ze 100% akrylu, pěnový latexový povlak na dlaňové části a
prstech, velikosti 9 a 10

Cena:
54 Kč bez DPH / 2,1 EUR
SHAG WINTER 033258012 – K DISPOZICI I VELIKOST 12 !
-dlaň z vepřové štípenky, hřbet a manžeta z bílé bavlněné tkaniny, teplá podšívka, velikosti 9 až 12

Cena:

45 Kč bez DPH / 1,75 EUR

MYNAH 033100457
-silný barevný fleece, zateplení 3M Thinsulate, měkká podšívka s plastovou karabinkou, barva černá
-velikosti S – XXL

Cena:

65 Kč bez DPH / 2,55 EUR
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PELICAN BLUE WINTER 033258047
-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:

79 Kč bez DPH / 3,09 EUR

TURTUR 033251020
-zateplené voděodpudivé pletené signální nylonové rukavice s nánosem PVC v dlani a na prstech, komfortní
froté zateplení, pružná manžeta, velikosti 8, 10 a 11

Cena:

109 Kč bez DPH / 4,3 EUR

TEGERA 417 033252244 - NOVINKA!
-zimní zateplené rukavice s výbornou citlivostí při práci, kompletně podšité, 0,7 mm syntetická kůže, polyester,
flauš, neobsahuje chrom, měkká, elastická v úhlu 360°, pro všeobecné práce, velikosti 8 - 11

Cena:

125 Kč bez DPH / 4,9 EUR

Ceny uvedeny bez DPH, zahrnují balení a dopravu. Platnost nabídky do 31. 3. 2020 nebo odvolání.
Splňujeme podmínky pro poskytování náhradního plnění za osoby se zdravotním postižením ve znění
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. ( fyzicky zaměstnáváme cca 300 OZP )
KROK CZ, v.o.s.
veřejná obchodní společnost
Tovární 2246
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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