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PŘED 40 LETY VZNIKLA ZNAČKA SNICKERS WORKWEAR A S NÍ I KONCEPT OBLEČENÍ

w

w

w

A ZASLOUŽÍ SI MÍT NA SOBĚ TO NEJLEPŠÍ A SOUČASNĚ MODERNÍ OBLEČENÍ. 40 LET URČUJEME

S KOMPROMISY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI PRÁCE. NAŠÍM CÍLEM JE DODÁVAT CO NEJBEZPEČNĚJŠÍ
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VYCHÁZEJÍCÍ Z POTŘEB ŘEMESLNÍKŮ, KTEŘÍ KLADOU DŮRAZ NA OCHRANU A FUNKČNOST

w

w

w

SMĚR VÝVOJE ŠPIČKOVÝCH ODĚVŮ, NA NĚŽ JE VŽDY SPOLEHNUTÍ. NIKDY SE NESPOKOJÍME

A NEJPOHODLNĚJŠÍ OBLEČENÍ

PRO PRÁCI, SPORT A VOLNÝ ČAS

lin

e.
c

Víme, že máte potřebné dovednosti k odvedení
profesionální práce. Ale schopnost opravdu předvést
to nejlepší, nezávisí jen na dovednostech. Člověk
také musí být na danou práci správně vybaven.
Počasí a typ práce, stejně jako potřeba mít nářadí
neustále po ruce, to jsou faktory, které kladou
vysoké nároky na Vaše oblečení a vybavení. Naší
zodpovědností je, aby Vás nikdy nezklamalo.

z

ÚKOL
SPLNĚN
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Proto stále vyvíjíme a zdokonalujeme to
nejpokročilejší pracovní oblečení na trhu.
Oblečení s nekompromisní funkčností, ochranou
a bezpečností. Oděvy, které poskytují prvotřídní
pracovní komfort na každém kroku, po celý rok.

w

w

w
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Sečteno podtrženo, to, co dostanete, je špičkové
pracovní oblečení, na které nedáte dopustit.
Naší motivací je pomáhat všem řemeslníkům,
kteří potřebují pohodlné, odolné
a bezpečné oblečení.

3313 Kalhoty Rip-Stop řemeslnické, strana: 11
2509 Triko A.V.S., strana: 67
9595 Rukavice Specialized Impact, strana:
9598 Rukavice Specialized Tool, strana: 109
9770 Pás na nářadí XTR pro tesaře, strana: 53
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PRACOVNÍ KALHOTY
Kalhoty / Laclové kalhoty / ¾ KALHOTY „PIRATE“/ Šortky / Kolenní chrániče

24

PRACOVNÍ BUNDY
Bundy / Vesty / Fleecové mikiny

40

ODĚVY DO NEČASU
GORE-TEX® / A.P.S. / PU

z

NOSIČE NÁŘADÍ

e.
c

Brašny / Pásy / Vesty

ODĚVY PRO HORNÍ ČÁST TĚLA
Mikiny / Košile / Polokošile / Trička

lin

SPODNÍ PRÁDLO

Termoprádlo / Mikroﬂeecové oděvy / Ponožky

DÁMSKÉ ODĚVY

w
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Kalhoty / Bundy / Oděvy pro horní část těla

48
58
70
80

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

84

ODĚVY PRO MALÍŘE

94

ŘADA SERVICE LINE

100

MOŽNOSTI FIREMNÍHO ZNAČENÍ



RUKAVICE



DOPLŇKY



ODĚVY PRO DĚTI



OBLÉKNĚTE SE SPRÁVNĚ



Zima / Déšť / Vítr / Vedro

TABULKY VELIKOSTÍ



PŘEHLED PRODUKTŮ



BARVY/SYMBOLY
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3314 Kalhoty Canvas+ řemeslnické, strana: 12
2820 Mikina s logem, strana: 60
9822 Brašna na nářadí Flexi, 30 litrů, strana: 50
3213 Kalhoty Rip-Stop řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 11
2716 Polokošile A.V.S. s ½ zipem, strana: 66
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Po 40 let je Snickers Workwear průkopníkem ve vývoji pokročilých
pracovních kalhot. A stále jsme ve vedoucím postavení. S naší širokou
řadou špičkových pracovních kalhot se můžete spolehnout na neomezenou
funkčnost, komfort a ochranu na každém kroku. Umožníme Vám vybavit
se pro Váš úkol. Pro každý den, v každém ročním období.

OPTIMÁLNÍ
VOLNOST POHYBU

Abyste odvedli mimořádný výkon v práci, oblékněte
si naše průkopnické kalhoty pro řemeslníky
XTR Canvas+ s pouzdrovými kapsami. Spolehněte
se na moderní a nekompromisní design, zesílení
z materiálu Cordura®1000 pro vysokou životnost,
maximální možnou ochranu kolen, patentovaný
úchyt na nůž a nekonečnou funkčnost.

Naše pracovní kalhoty mají moderní střih
tvarovaných nohavic TwistedLeg™ a volněji řešený
rozkrok Snickers Workwear Gusset™ pro výjimečné
pohodlí a volnost pohybu.

ad
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XTR – NEJMODERNĚJŠÍ
PRACOVNÍ KALHOTY

CERTIFIKOVANÁ OCHRANA KOLEN

Práce na kolenou si žádá svou daň. Proto jsou naše pracovní kalhoty vybaveny patentovaným systémem
KneeGuard™, který Vám zaručí nejlepší možnou ochranu kolen. Můžete se chránit už dnes a šetřit si kolena
do budoucna. O nabídce našich vychytaných kolenních chráničů se dozvíte více na stranách 20–22.

ar

ODOLNÉ DVOJITÉ ŠVY

.N

Většina kalhot Snickers Workwear má švy prošité dvojitým zámkovým stehem, který je mnohem pevnější než
často používané trojité řetízkové stehy. Dvou-jehlové prošití shora vznikne díky dvěma horním a spodním nitím,
čímž vzniká mimořádně pevný a odolný šev, který se netrhá. Naproti tomu tří-jehlový řetízkový steh využívá
pouze tří horních nití bez té spodní, takže výsledkem je slabší steh, který se snadno poruší.

w

DLOUHÉ KALHOTY,
¾ KALHOTY NEBO ŠORTKY?

w

w

Moderní střih kalhot řady 3 je k dostání ve všech
uvedených délkách. Mají řadu funkčních prvků,
které můžete využívat během celého roku.

SNADNÝ PŘÍSTUP

Pouzdra se suchými zipy, přední kapsy, pouzdrové
kapsy, velká kapsa na nohavici s oddílem na mobilní
telefon a kapsa na metr s vnějšími oddíly Vám umožní
mít v dosahu vše, co při práci potřebujete.

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých
materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

z

NEOMEZENÁ
FUNKČNOST

Patentované pouzdro na nůž k připevnění na naše
řemeslnické kalhoty udrží nůž po celou dobu bezpečně
na místě. Nářadí, nože, metry a další naleznete v katalogu
Hultafors a na www.proﬁ-odevy.cz.

XTR – NEJMODERN
Snadno přístupné
pouzdrové kapsy
s poutky na nářadí.

lin
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Trvanlivý a extrémně
pohodlný materiál
Canvas+.
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Tvarované nohavice
TwistedLeg™
pro volnost pohybu.

Kapsa na metr
navržená tak,
že umožňuje větší
volnost pohybu.

.N

ar

Pogumované kapsy
na kolenní chrániče se
zesíleními z materiálu
Cordura®1000
pro maximální
ochranu kolen.

Patentovaný úchyt, který
udrží pouzdro s nožem
bezpečně na místě.

Reﬂexní prvky
pro lepší viditelnost.

w

w

w

Snadno přístupné
kapsy na nohavici,
kapsa na mobilní
telefon a oddíly
na propisky.

Test-No. XXX

0404
EN 14404

PATENT
INFO

REG.
DESIGN

Hohenstein

3244 Kalhoty XTR Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami
Pro extrémní výkon při práci. Precizně vypracované kalhoty s nejmodernějším designem bez kompromisů.
Mají nejnovější ergonomický střih, zesílení z materiálu Cordura®1000 pro dlouhou životnost,
nejlepší ochranu kolen a nekonečnou funkčnost.
• Moderní střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™ s rozšířeným rozkrokem Snickers Workwear Gusset™ pro pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z materiálu Cordura®1000 a pogumované vatované kapsy navržené pro systém polohování
kolenních chráničů KneeGuard™. Certiﬁkováno podle normy EN 14404.
• Patentovaný úchyt, který udrží pouzdro s nožem na místě.
• Velké, snadno přístupné kapsy na nohavici s chlopněmi a vnějšími oddíly,
včetně kapsy na mobilní telefon a širokého oddílu na tužky.
• Snadno přístupné pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly a poutky na nářadí.
Materiál: Canvas+, extrémně pohodlná a odolná tkanina. 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/m2.
Jsou zesíleny 100 % materiálem Cordura®-Polyamid 1000D v oblasti kolen.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154
5804
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KALHOTY
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ĚJŠÍ PRACOVNÍ KALHOTY

DESIGN BEZ KOMPROMISŮ

EXTRÉMNÍ OCHRANA KOLEN
Pogumované kolenní kapsy s materiálem Cordura®1000
(3× silnějším než je běžná Cordura®) pro extrémně
dlouhou životnost.
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3244 Kalhoty XTR řemeslnické s pouzdrovými kapsami z materiálu
Canvas+ charakterizuje design bez kompromisů pro mimořádné
výkony v práci.

ŠIKOVNÉ NOSIČE NÁŘADÍ
Inovativní řešení kapes Vám usnadní práci a zvýší Vaši bezpečnost.
Příkladem je patentovaný úchyt na řemeslnický nůž Hultafors.

1198 Bunda XTR A.P.S. zimní voděodolná, strana: 28
3244 Kalhoty XTR Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 8

KALHOTY
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OBLÍBENÉ KALHO
MODERNÍ DESIGN, MAXIMÁLNÍ OCHRANA KOLEN
Polohovací systém KneeGuard™
pro maximální ochranu kolen.

POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich

e.
c

z

Snadno přístupné kapsy na nohavici,
včetně kapsy na mobilní
telefon a oddíly na tužky.

Tvarované nohavice TwistedLeg™ a rozšířený rozkrok
Snickers Workwear Gusset™ pro skvělou volnost pohybu.

lin

Kapsa na metr navržená tak,
aby umožňovala větší volnost pohybu.
EN 14404

PATENT
INFO
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3212, 3312 Kalhoty DuraTwill řemeslnické

0404

1604

1818

3204

7404

9595

3214 Kalhoty Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 12
8508 Košile Rip-Stop s dlouhým rukávem, strana: 65
3312 Kalhoty DuraTwill řemeslnické, strana: 10
2714 Polokošile A.V.S., strana: 66
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KALHOTY

Mimořádně odolné pracovní kalhoty z materiálu DuraTwill, který odpuzuje
nečistoty. Mají moderní střih nohavic TwistedLeg™, zesílení z materiálu
Cordura® pro extrémní životnost a řadu kapes včetně oddílu na telefon.
• Mají střih TwistedLeg™ a rozšířený rozkrok Snickers Workwear
Gusset™ pro pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z odolného materiálu Cordura® na kolenou pro delší životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná velká kapsa na nohavici s oddílem
na telefon a čtyřmi oddíly na tužky nebo nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem
pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: DuraTwill, trvanlivá tkanina s hebkou bavlnou na vnitřní straně,
zvenčí mírně impregnovaná pro lepší ochranu. 52 % bavlny, 48 % polyamidu,
240 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3212 – s pouzdrovými kapsami
3312 – bez pouzdrových kapes

OTY ŘEMESLNÍKŮ
Kapsa na metr navržená tak,
aby umožňovala větší volnost pohybu.

POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich

e.
c

z

Polohovací systém KneeGuard™
pro maximální ochranu kolen.

Snadno přístupné kapsy na nohavici,
včetně kapsy na mobilní telefon a oddílů na tužky.
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Tvarované nohavice TwistedLeg™
a rozšířený rozkrok Snickers Workwear
Gusset™ pro skvělou volnost pohybu.

Test-No. XXX

1804

5804

9504

0404

EN 14404

PATENT
INFO

Hohenstein

w

3213, 3313 Kalhoty Rip-Stop řemeslnické
Je Vám horko? Noste tyto báječné pracovní kalhoty z lehoučkého a přesto odolného materiálu Rip-Stop.
Počítejte s moderním střihem, se zesíleními z materiálu Cordura® a širokou množstvím kapes pro všechny
Vaše potřeby při práci.
• Mají moderní střih nohavic TwistedLeg™ a rozšířený rozkrok Snickers Workwear Gusset™
pro pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® v oblasti kolen a uvnitř pouzdrových kapes pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™. Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná velká kapsa na nohavici s oddílem na mobilní telefon a čtyři oddíly na tužky nebo nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro optimální funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Odolný a lehký Rip-Stopový materiál, 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 200 g/m2.
Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3213 – s pouzdrovými kapsami
3313 – bez pouzdrových kapes

KALHOTY
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POUZDROVÉ KAPSY

EN 14404

s kapsami nebo bez nich

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3214, 3314 Kalhoty Canvas+ řemeslnické

0909*

1212

1704

2004

3204

9595

1818
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0404

Úžasné pracovní kalhoty z extrémně pohodlného a přesto trvanlivého materiálu
Canvas+. Mají moderní střih TwistedLeg™, zesílení z materiálu Cordura®
na kolenou pro mimořádnou životnost a řadu kapes včetně oddílu na telefon.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi TwistedLeg™ a volnějším střihem rozkroku
Snickers Workwear Gusset™ pro pohodlí s každým pohybem.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® na kolenou pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná velká kapsa se zvláštním oddílem
na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Canvas+, mimořádně pohodlná, odolná tkanina, 60 % bavlny, 40 % polyesteru,
340 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3214 – s pouzdrovými kapsami
3314 – bez pouzdrových kapes
*Barva 0909 není dostupná pro typ 3314.

POUZDROVÉ KAPSY

lin

5804

EN 14404

PATENT
INFO

s kapsami nebo bez nich
Test-No. XXX

Hohenstein

3211, 3311 Kalhoty CoolTwill řemeslnické
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Buďte v pohodě v těchto pracovních kalhotách z lehoučkého materiálu CoolTwill.
Mají střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™, zesílení z materiálu Cordura®
pro mimořádnou životnost a spoustu různých kapes
včetně oddílu na mobilní telefon.
• Mají moderní střih nohavic TwistedLeg™ a rozšířený rozkrok Snickers Workwear
Gusset™ pro pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® v oblasti kolen pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná velká kapsa na nohavici s oddílem
na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem
pro optimální funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: CoolTwill, lehký, a přesto trvanlivý materiál, 65 % polyesteru,
35 % bavlny, 195 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3211 – s pouzdrovými kapsami
3311 – bez pouzdrových kapes
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9595
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POUZDROVÉ KAPSY

1818

EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

REG.
DESIGN

Hohenstein

w

w

s kapsami nebo bez nich

6504
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KALHOTY

3255, 3355 Kalhoty DENIM řemeslnické
Vraťte se do budoucnosti. Předveďte se v džínových kalhotách původně navržených
pro práci, ovšem v průkopnickém designu. Počítejte s moderním střihem,
se zesíleními z materiálu Cordura®, s ochranou kolen a s integrovanými
funkčními prvky pro potřeby každodenní práce.
• Jsou ušity z pohodlné, předeprané bavlněné denimové látky včetně zesílení
z odolného materiálu Cordura® v oblasti kolen pro mimořádnou životnost.
• Vynikající pracovní komfort díky střihu nohavic TwistedLeg™
a rozšířenému rozkroku Snickers Workwear Gusset™.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Velké kapsy na nohavicích včetně kapsy na mobilní telefon a s širokými oddíly na tužky.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro optimální funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: 100 % bavlněný Denim. Předepraná bavlněná látka pro mimořádný pracovní
komfort, 420 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid 1000D.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154
3255 – s pouzdrovými kapsami
3355 – bez pouzdrových kapes

EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3714 Kalhoty Canvas+ s pouzdrovými kapsami dámské
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9595

Skvělý střih, úžasný komfort. Pravé pracovní kalhoty pro ženy. Mají dámský střih
a zároveň inovované funkční prvky. Jsou ušity z materiálu Canvas+ se zesíleními
z materiálu Cordura® pro mimořádnou odolnost a obsahují růžové designové detaily
pro ženský vzhled.
• Nízko střižené kalhoty s tvarovaným pasem, střihem nohavic TwistedLeg™ a volnějším rozkrokem
Snickers Workwear Gusset™ pro vynikající pohodlí s každým pohybem.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® na kolenou a uvnitř pouzdrových kapes
pro mimořádnou životnost.
• Kapsy s přidaným materiálem vpředu, navržené pro systém polohování
kolenních chráničů KneeGuard™. Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná prostorná kapsa s oddílem
na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovný design kapsy na metr s volným předním rohem
pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Canvas+. Extrémně pohodlný a odolný materiál ze 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/
m2. Obsahuje zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 18–22, 32–54, 76–92

0404

lin

EN 14404
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Hohenstein

3215 Kalhoty Comfort Cotton řemeslnické s pouzdr. kapsami

0404
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0404

Z nejlepší bavlny. Moderní pracovní kalhoty z mírně předeprané bavlny pro báječné
pohodlí a skvělý vzhled. Mají inovovaný střih, aby dokonale seděly, zesílení
z materiálu Cordura® pro mimořádnou životnost a řadu šikovných kapes,
včetně pouzdrových.
• Moderní střih TwistedLeg™ a volněji řešený rozkrok Snickers Workwear
Gusset™ pro dokonalé pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® na kolenou a uvnitř pouzdrových kapes
pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná větší kapsa na nohavici s oddílem
na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro lepší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Bavlna. Těžká, mírně předepraná tkanina pro dokonalé pohodlí.
100 % bavlna, keprová vazba 2/2, 380 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5804

EN 14404

3619 Kalhoty Power zimní
Revolučně hřejivé. Prošívané pracovní kalhoty z trvanlivé tkaniny
Power Polyamid v proslulém designu řady 3 s moderním střihem.
Zajišťují spolehlivou ochranu a prakticky neomezenou funkčnost.
• Ušity z materiálu Power polyamid se zesíleními
z tkaniny Cordura® pro mimořádnou životnost.
• Měkká prošívaná podšívka pro zahřátí a komfort.
• Moderní vysoký střih zadního dílu a systém tvarovaných nohavic
TwistedLeg™, který předvídá každý Váš pohyb.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™
se zesílením z tkaniny Cordura®. Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Nohavice kalhot se zipy usnadňují oblékání a svlékání.
• Velká kapsa na levé nohavici s oddílem na mobilní telefon,
snadno dostupná kdykoli je potřeba.
Materiál: Silná, vodoodpudivá tkanina z materiálu 100 % Power polyamid, 220 g/m2,
se zesíleními z Cordura®-Polyamidu, 100 % polyesterové vatování.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9504

KALHOTY

13

Jsou ušity z trvanlivého materiálu
Rip-Stop se zdvojenou tkaninou v oblasti
stehen pro ještě delší životnost.

Úchyt na suchý zip na nářadí
– ideální na držák kladiva
Snickers Workwear.

z

Zesílení z materiálu
Kevlar® v oblasti kolen
pro delší životnost.

lin

e.
c

Dvě velké pouzdrové kapsy
pro mimořádné pohodlí.

Maximální ochrana kolen
díky kolenním chráničům,
které drží na místě
a neposouvají se.

Unikátní materiál,
díky němuž jsou kolenní
chrániče lehké a prodyšné.
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Přední kapsa na nůž s ochrannou
klopou pro snadný přístup.

NA PODLAHU V KEVLARU®
Jste podlahář? Pak si určitě zamilujete naše nové kalhoty s moderním střihem nohavic TwistedLeg™
a zesíleními z Kevlaru® v kolenou. Budete mít pocit, že se s nimi vznášíte, protože jsou navrženy pro maximální
ochranu kolen a pohodlí. Trávíte-li hodně času na kolenou, naše kalhoty jsou pro Vás ideálním řešením.
Budete v nich klečet na podlaze s radostí.
EN 14404

KEVLAR

Hohenstein

3223 Kalhoty Rip-Stop podlahářské s pouzdrovými kapsami
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ar

Test-No. XXX

zesílené materiálem

w

w

0404

Chraňte si kolena. V těchto inovovaných kalhotách pro podlaháře se můžete
spolehnout na ochranu a funkčnost v každém pracovním dni. Kalhoty mají
zdokonalený střih, aby Vám dokonale seděly, a na kolenou jsou zesíleny
materiálem Kevlar® pro mimořádnou životnost.
• Poskytují dokonalý pracovní komfort a dokonale padnou díky modernímu střihu
nohavic TwistedLeg™ a volněji řešenému rozkroku Snickers Workwear Gusset™.
• Kolenní kapsy jsou opatřeny zesíleními z Kevlaru® pro delší životnost. Uvnitř mají
upravitelné elastické šňůrky, které drží kolenní chrániče pro podlaháře stále na místě.
• Jsou ušity z trvanlivého materiálu Rip-Stop, zdvojeného v oblasti stehen pro ještě delší životnost.
• Mají snadno přístupnou kapsu na nůž s ochrannou klopou na pravém stehně.
• Větší pohodlná kapsa na nohavici má oddíl na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 250 g/m2. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Zesílení na kolenou z 54 % polyesteru, 24 % aramidu, 13 % polyamidu a 9 % polyuretanu.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5804

w

EN 14404

9118 Kolenní chrániče
pro podlaháře EN 14404

0408

1804

14

KALHOTY

Certiﬁkovaná ochrana kolen podlahářů. Tyto kolenní vycpávky
si zachovávají tvar, drží na místě a neposouvají se, i když tvrdě
pracujete. Splňují normu EN 14404 (typ 2, úroveň 1).
• Jsou vyrobeny z polyetylenových perliček,
díky nimž jsou chrániče lehké a prodyšné.
• Nejlépe padnou do kalhot pro podlaháře 3223.
• Kolenní chrániče si zachovají tvar při tvrdé práci po dlouhou dobu.
• Mají protiskluzový design, aby držely na místě,
i když se pohybujete po kolenou.
Materiál: 100 % polyetylen
Velikost: Univerzální

EN 14404

PATENT
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0214 Kalhoty Canvas+ laclové řemeslnické
s pouzdrovými kapsami

9595

1818

POUZDROVÉ KAPSY

EN 14404
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Úžasné laclové kalhoty z mimořádně pohodlného a přesto trvanlivého materiálu Canvas+.
Mají inovovaný střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™, zesílení z materiálu Cordura®
pro mimořádnou životnost a suché zipy na nářadí. Navíc jsou vybaveny ochranou
kolen a množstvím různých kapes.
• Jsou ušity z tkaniny Canvas+, mají zesílení z materiálu Cordura® pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™
s přidaným materiálem v přední části pro větší pohodlí.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Jsou vybaveny pevnými pouzdrovými kapsami s vnějšími oddíly
dokonalými na menší nářadí, tužky atd.
• Nastavitelné ramenní pásy se suchými zipy a elastická
tkanina na zádech pro pohodlí a volnost pohybu.
• Dvě velké vnější náprsní kapsy s dalšími oddíly (max. zešikmení 45 stupňů,
tj. větší bezpečnost a ochrana před vypadnutím obsahu kapes).
Materiál: Canvas+. Trvanlivý a pohodlný materiál: 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/m2.
Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
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s kapsami nebo bez nich
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0212, 0312 Kalhoty DuraTwill laclové řemeslnické

7404
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0404* 1604*

Mimořádně odolné laclové kalhoty z tkaniny DuraTwill, která odpuzuje nečistoty.
Mají inovovaný střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™, zesílení z materiálu Cordura®
pro mimořádnou životnost, suché zipy k připevnění nářadí a navíc nabízí ochranu
kolen a spoustu různých kapes.
• Jsou ušity z materiálu DuraTwill, mají zesílení Cordura® pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™,
s přidaným materiálem v přední části pro větší pohodlí.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Mají široké, nastavitelné ramenní pásy se suchými zipy a extrémně elastickou
tkaninou na zádech pro pohodlí a volnost pohybu.
• Jsou vybaveny dvěma velkými vnějšími náprsními kapsami s dalšími oddíly
(max. zešikmení 45 stupňů, tj. větší bezpečnost a ochrana před vypadnutím obsahu).
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: DuraTwill. Trvanlivý materiál: uvnitř hebká bavlna, zvenčí mírně impregnovaná
pro lepší ochranu. 52 % bavlny, 48 % polyamidu, 240 g/m2.
Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – s pouzdrovými kapsami
0312 – bez pouzdrových kapes

1818* 3204*

9595

*Barvy nejsou dostupné pro typ 0212.
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3393 Kalhoty Utility Rip-Stop

w
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Hohenstein
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Při každém kroku vyjadřují postoj a funkčnost. Moderní, všestranné kalhoty v designu
pro rychlý servis a práci v dopravě. Počítejte s maximálním komfortem při práci
a s řadou šikovných kapes pro snadný přístup, kdykoli je potřeba.
• Vynikající pracovní komfort díky střihu nohavic TwistedLeg™
a rozšířenému rozkroku Snickers Workwear Gusset™.
• Jsou ušity z pohodlné a odolné Rip-Stopové tkaniny pro dlouhou životnost.
• Velké, snadno přístupné zešikmené kapsy na nohavicích s klopami
a vnějšími oddíly včetně kapsy na mobilní telefon.
• Dvě hluboké přední kapsy a dvě široké zadní kapsy se suchými zipy.
• Zesílení u druků pro mimořádnou pevnost a životnost.
Materiál: Trvanlivý Rip-Stopový materiál. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 250 g/m2.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154
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6800 Kalhoty Service
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Udělejte ten správný dojem. Úžasně padnoucí moderní kalhoty,
které jsou neuvěřitelně pohodlné. Moderní střih kombinuje ty správné
funkce s velkými plochami pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Moderní, mírně zúžený střih s tvarovanými nohavicemi pro výjimečnou volnost pohybu.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5866
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6900 Kalhoty Service vysoká viditelnost, třída I.

w

Úžasná pohoda za volantem. Moderní kalhoty s vysokou viditelností,
které mají střih upravený pro pohodlné sezení. Pro dlouhou životnost
jsou vyrobeny z odolné a přesto jemné látky, která se snadno čistí.
Splňují normu EN 20471, třída 1. (viz. str. 85)
• Velké plochy pro aplikaci ﬁremních symbolů, spousta místa pro loga i na kapsách.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Moderní, mírně zúžený střih s tvarovanými nohavicemi pro výjimečnou volnost pohybu.
• Reﬂexní pruhy na nohavicích pro lepší viditelnost.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Materiál s vysokou viditelností: 40 % bavlny, 60 % polyesteru, 290 g/m2, fluorkarbonová úprava.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
0466
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Přidejte logo a noste je s hrdostí. Skvěle padnoucí plátěné kalhoty s moderním
střihem, které musíte mít. Pro dlouhodobý skvělý vzhled jsou vyrobeny z odolné,
ale přesto jemné látky, která se snadno čistí.
• Atraktivní design poskytující velké plochy pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Moderní mírně zúžený střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Přední kapsy, poutko pro připevnění klíčů a diskrétní zadní kapsy pro větší pohodlí.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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6700 Kalhoty Service dámské
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Vynikající v práci. Moderní kalhoty s perfektním dámským střihem se skvěle nosí
a poskytují maximální volnost pohybu. Kombinují ty správné funkce s velkými
plochami pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Moderní mírně zúžený dámský střih se zakřiveným pasem pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Diskrétní zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy se snadno dostupným oddílem
na mobilní telefon a kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 18–22, 32–54, 76–92
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6073 Kombinéza Service
Ve vteřině ochraňte Vaše oblečení. Navlékněte si tento lehounký, ale přesto odolný
overal s moderním střihem pro pohodlné nošení a volnost pohybu.
Velké čisté plochy pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Ergonomický střih s tvarovanými rukávy a nohavicemi pro maximální volnost pohybu.
• Vyroben z odolné ale lehké látky pro dlouhodobé pohodlí a ochranu.
• Přední kapsy, průchozí kapsy pro přístup ke kalhotám a náprsní
kapsa se snadno dostupnými kapsičkami na propisky pro maximální pohodlí.
• Dlouhý dvoucestný zip zjednodušuje oblékání i svlékání i přes běžné oblečení.
Materiál: CoolTwill. Lehký, přesto odolný materiál odpuzující špínu.
65 % polyesteru, 35 % bavlny, 195 g/m2.
Velikost: XS–XXXL

0400
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VYZRAJTE NAD VEDREM
ORIGINÁLNÍ ŘEMESLNICKÉ ¾ KALHOTY „PIRATE“

Moderní volný střih
pro maximální pohodlí.

POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich
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Střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™
a rozšířený rozkrok Snickers Workwear
Gusset™ pro skvělou volnost pohybu.

lin

Kapsa na metr navržená
pro větší volnost pohybu.
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Snadno přístupné kapsy na nohavici,
kapsa na mobilní telefon
a oddíly na tužky.

ar

Polohovací systém KneeGuard™
pro maximální ochranu.
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3923, 3913 Kalhoty Rip-Stop ¾ „Pirate“

w
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Nejnovější střih do teplého počasí. Průkopnické ¾ kalhoty „Pirate“ jsou ušity z trvanlivé
Rip-Stopové tkaniny. Mají inovovaný design pro maximální prodyšnost a komfort,
poskytují nejlepší ochranu kolen, jsou vybaveny zesíleními z materiálu Cordura®
a mají řadu snadno přístupných kapes.
• Moderní volný střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™ a volněji řešený rozkrok
Snickers Workwear Gusset™ pro maximální ventilaci a pohodlí v horku.
• Jsou ušity z pohodlné, a přesto odolné Rip-Stopové tkaniny, s pevnými zesíleními
z materiálu Cordura® na kolenou a v kapsách pro mimořádnou životnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Velké, snadno přístupné kapsy na nohavicích s klopami a vnějšími
oddíly včetně kapsy na mobilní telefon a širokými oddíly na tužky.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro optimální funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Trvanlivý Rip-Stopový materiál, 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 250 g/m2,
zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid na kolenou.
Standardní skladové velikosti: 44–62, 84–104
3923 – s pouzdrovými kapsami
3913 – bez pouzdrových kapes*
*Pro variantu 3913 není dostupná barva 9504.

3923 Kalhoty Rip-Stop ¾ „Pirate“ s pouzdrovými kapsami, strana: 18
2815 Mikina s kapucí a logem, strana: 61
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3014 Šortky Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami
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Báječné pracovní šortky z mimořádně pohodlného ale přesto trvanlivého materiálu Canvas+.
Mají moderní střih s tvarovanými nohavicemi TwistedLeg™, zesílení z materiálu Cordura®
pro mimořádnou životnost a úchyty se suchými zipy k připevnění nářadí.
Navíc mají řadu chytrých kapes včetně pouzdrových a oddílu na mobilní telefon.
• Jsou ušity z materiálu Canvas+, mají zesílení z materiálu Cordura® pro mimořádnou životnost.
• Moderní rozšířený rozkrok Snickers Workwear Gusset™ pro vynikající pohodlí s každým pohybem.
• Šikovná kapsa na metr s volným rohem pro lepší funkčnost a volnost pohybu.
• Dvě pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly na menší nářadí, tužky apod.
• Snadno přístupná velké kapsa na stehně s oddílem na mobilní telefon a 4 oddíly na tužky či nářadí.
Materiál: Canvas+. Extrémně pohodlný a odolný materiál ze 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/m2.
Mají zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62
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POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich
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3023, 3123 Šortky Rip-Stop řemeslnické
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Zatočte s vedrem v těchto pracovních šortkách z velmi lehkého, přesto odolného
Rip-Stopového materiálu. Mají moderní střih s tvarovanými nohavicemi TwistedLeg™,
zesílení z materiálu Cordura® pro mimořádnou životnost
a řadu kapes i na mobilní telefon.
• Moderní rozšířený rozkrok Snickers Workwear Gusset™ pro vynikající pohodlí s každým pohybem.
• Zesílení na kapsách z materiálu Cordura® pro mimořádnou odolnost.
• Snadno přístupná velká kapsa na nohavici s oddílem na mobilní telefon a 4 oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným předním rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
• Dvě prostorné přední a zadní kapsy s úchyty na suché zipy na nářadí.
Materiál: Trvanlivý a lehký Rip-Stopový materiál, 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 200 g/m2.
Se zesíleními ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–62
3023 – s pouzdrovými kapsami
3123 – bez pouzdrových kapes
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6100 Šortky Service
1800

5800

0400

Zapůsobte ve vedru. Noste tyto úžasné šortky s moderním střihem pro pohodlí
při práci v horkém počasí. Kombinují ty správné funkce s velkými plochami
pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Moderní mírně zúžený střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62

9500

ŠORTKY

19

ZŮSTAŇTE AKTIVNÍ
S naší pokročilou řadou kolenních chráničů D30 posouváme profesionální
ochranu kolen na úplně novou úroveň. Jsou tady revoluční 9191 Kolenní
chrániče XTR D30®, které jsou ohebné během práce, ale při nárazu ztvrdnou.
Navíc vydrží dvojnásobně déle než jiné chrániče kolen. Dále také nové
moderní 9112 Kolenní chrániče D3O® Lite™ s větracími kanálky, kombinující
vysoký komfort, odpružení a ochranu. Pokud trávíte hodně času prací
na kolenou, spolehněte se na extrémní funkčnost a pohodlí při práci.

e.
c

z

Hodí se do všech kalhot
Snickers Workwear se
systémem polohování
kolenních chráničů
KneeGuard™.

lin

Ohebný při práci,
při nárazu ztvrdne.

ad
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Moderní materiál
D3O® – ztvrdne
při nárazu a absorbuje
jeho energii.

w

ar

w

.N

Odolná, a přesto
pohodlná polyoleﬁnová
vnější skořepina pro
mimořádnou životnost.

Ergonomický tvar,
který obepíná koleno,
když klečíte.

Udrží si tvar při těžké práci a vydrží dvakrát
déle než jiné kolenní chrániče.

0405

Mohou být vloženy
do kapes na kolenní
chrániče v různých výškách.

EN 14404

REG.
DESIGN

w

9191 Kolenní chrániče XTR D3O®
Ohebné při práci, pevné při nárazu. Aktivní kolenní chrániče pro aktivní řemeslníky
obsahují materiál D3O®, který dokáže absorbovat náraz, pro extrémní ochranu a životnost.
Jsou připraveny pro polohovací systém Snickers Workwear KneeGuard™.
Splňují normu EN 14404 (typ 2, úroveň 1).
• Jsou extrémně odolné a vnější skořepina odolná vůči proříznutí s moderním
materiálem D3O® uvnitř, který absorbuje náraz, ztvrdne při nárazu.
• Drží tvar při těžké práci a vydrží dvojnásobně déle než jiné kolenní chrániče.
• Ergonomicky tvarovaný design, který kopíruje tvar kolene, je ohebný při chůzi,
přesto obepíná koleno i když klečíte.
• Je možné umístění do různých výšek v kapse na kolenní chrániče tak,
aby měly správnou polohu pro maximální ochranu.
• Padne do všech kolenních kapes kalhot Snickers Workwear.
Materiál: 100 % polyoleﬁn a 100 % D3O®
Velikosti: univerzální
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KOLENNÍ CHRÁNIČE

Síla nárazu

Vnější
materiál

Vnitřní
výplň
Přenesená
síla

Pohlcení nárazu

z

S CHRÁNIČI

®
D30

ad
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n

lin

e.
c

Ergonomický design. Kolena nejsou
plochá, a proto kolenní chrániče 9191 XTR
D3O® mají ergonomicky tvarovaný design,
který obepíná koleno, když pracujete v kleku.

High-tech materiál D3O®. D3O® je aktivní
a speciálně vyvinutý materiál vyrobený
z „inteligentních“ molekul. Když se pohybujete,
přizpůsobují se Vašemu pohybu, ale spojí
se k sobě, aby absorbovaly energii nárazu.

NOVINKA

ar

EN 14404

REG.
DESIGN

w

.N

9112 Kolenní chrániče D3O® Lite™

w

w

Dlouhotrvající ochrana. Trvanlivý materiál
D3O® má extrémně pomalý kompresní
poměr, čímž zajistí, že si kolenní chrániče
udrží tvar při těžké práci po dlouhou dobu.

To nejlepší pro Vaše kolena, když jde o komfort, odpružení a ochranu. Pokročilé chrániče
z high-tech materiálu D30, které mají větrací kanálky pro pohodlné klečení.
Jsou připravené pro polohovací systém Snickers Workwear KneeGuard™.
Splňují normu EN 14404 (Typ 2, Úroveň 1).
• Extrémně pohodlný, přesto odolný řezuvzdorný materiál D30 Lite™
pro maximální komfort, rozložení tlaku a odolnost proti proříznutí.
• Ergonomicky tvarováno s větracími kanálky, aby chránič pohodlně obepnul
koleno a zajistil dobré odvětrání a spolehlivou ochranu.
• Pokročilá technologie výroby chrániče vstřikováním pro dlouhotrvající spolehlivou ochranu.
• Je možné umístění do různých výšek v kapse na kolenní chrániče tak,
aby měly správnou polohu pro maximální ochranu.
• Padne do všech kolenních kapes kalhot Snickers Workwear.
Materiál: 100 % směs polyoleﬁnů
Velikost: Univerzální

Vnější látka

Zdroj energie

Komfortní
ochranná
vrstva
Odpružení

Vysoko-frekvenční ochrana. Pracujete-li
hodně na kolenou, zvedáte se a klekáte si
mnohokrát za den, kolenní chrániče 9191
XTR D3O® Vám poskytnou nejlepší ochranu,
která je v současnosti k dostání.

Odpružení a ochrana. Pokročilý materiál
D30 Lite™ zkombinovaný s unikátní
technologií výroby vstřikováním zajišťuje
spolu s větracími kanálky neobvyklé pohodlí
při práci na kolenou.

Vnitřní podšívka

KOLENNÍ CHRÁNIČE
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Obepnou Vaše
kolena v kleku.

e.
c

z

Vyšší postranní části
brání posouvání
chrániče.

Tvrdší vnější vrstva
ochrání před
proříznutím.

EN 14404

ad
iO
n

lin

Měkká vnitřní část
pro maximální pohodlí.

Možnost umístění
do kalhot Snickers
Workwear v různých
polohách.

0604

REG.
DESIGN

9110 Kolenní chrániče řemeslnické

w

w

.N

ar

Pracujete hodně na kolenou? Chraňte si je pomocí spolehlivé certiﬁkované ochrany kolen. Mimořádně účinné a pohodlné kolenní chrániče
jsou vhodné do patentovaného polohovacího systému Snickers Workwear KneeGuard™. Splňují normu EN 14404 (Typ 2, úroveň 1).
• Odolné a trvanlivé z vnější strany a měkčí z vnitřní strany pro maximální komfort, umožňují rozdělení hmotnosti a ochranu před prořezáním.
• Díky modernímu designu jsou mimořádně ﬂexibilní při chůzi, přesto v kleku pevně obepínají koleno.
• Je možné umístění do různých výšek v kapse na kolenní chrániče tak, aby měly správnou polohu pro maximální ochranu.
• Vždy drží na místě – vysoké postranní části zabraňují vyklouznutí chráničů.
• Padnou do kapes všech typů kalhot Snickers Workwear.
Materiál: 100 % polyetylen
Velikosti: univerzální

0800
REG.
DESIGN

9111 Kolenní chrániče „Service“

9118 Kolenní chrániče pro podlaháře

Pohodlná certiﬁkovaná ochrana kolen ideální pro občasnou práci
na kolenou ve vnitřním prostředí na hladkých površích. Pohodlné,
ﬂexibilní, připraveny pro polohovací systém Snickers Workwear
KneeGuard™. EN 14404 (Typ 2, úroveň 0).
• Spolehlivá a certiﬁkovaná ochrana pro malíře, servisní techniky a pro ty,
kteří příležitostně potřebují pracovat na kolenou ve vnitřním prostředí.
• Lehké a měkké pro optimální pracovní komfort.
• Flexibilní při chůzi, přesto drží na koleně, když si klekáte.
• Je možné umístění do různých výšek v kapse na kolenní chrániče tak,
aby měly správnou polohu pro maximální ochranu.
• Vždy drží na místě – vysoké postranní části zabraňují posouvání chráničů.
Materiál: 100 % polyetylen
Velikosti: univerzální

Certiﬁkovaná ochrana pro podlaháře. Kolenní chrániče
si udržují tvar, drží dobře na místě – nevyklouznou,
ani když tvrdě pracujete. EN 14404 (Typ 2, úroveň 1).
• Jsou vyrobeny z polyetylenových perliček, díky nimž jsou
lehké a prodyšné.
• Jsou certiﬁkovány pro použití s kalhotami pro podlaháře 3223 (str. 14).
• Kolenní chrániče si zachovají tvar při tvrdé práci po dlouhou dobu.
• Mají protiskluzový design, aby držely na místě
i když se pohybujete po kolenou.
Materiál: 100 % polyetylen
Velikosti: univerzální

w
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0408
EN 14404

EN 14404

KOLENNÍ CHRÁNIČE

ŠETŘETE SI
SVÁ KOLENA
MODERNÍMI CERTIFIKOVANÝMI KOLENNÍMI CHRÁNIČI

e.
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KneeGuard
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Funkční kolenní chrániče, které drží pevně na místě,
jsou nezbytné pro spolehlivou ochranu kolen. Tu Vám zajistí
patentovaný polohovací systém Snickers Workwear KneeGuard™.
Ve všech našich kalhotách najdete unikátní design kolenních
kapes se speciálními švy, díky nimž umístíte kolenní chrániče
do různých poloh. Zajistí Vám maximální ochranu kolen.
Navíc díky designu tvarovaných nohavic TwistedLeg™ kolenní
chrániče nevyklouznou a zůstanou v optimální poloze a budou
držet na kolenou, aby jim zajistily maximální ochranu.

z

Chraňte si kolena dnes, aby Vám vydržela do budoucna.
U naší řady funkčních kolenních chráničů můžete počítat
s nejlepší ochranou kolen dle normy EN 14404.

Pokud se chcete starat o svá kolena, noste kalhoty Snickers
Workwear a spoléhejte se na ochranu KneeGuard™,
která kopíruje každý Váš pohyb.

ar

VYBERTE SI SPRÁVNÉ CHRÁNIČE KOLEN
Klečíte jen občas nebo trávíte hodně času prací na kolenou?
Nebo si klekáte a vstáváte mnohokrát za den?
Zvolte si chránič, který nejlépe odpovídá Vaší pracovní situaci.

.N

Norma pro ochranu kolen. Tato norma
uvádí velikost, rozložení síly, odolnost
proti penetraci a testování kolenních
chráničů uživateli.

w

w

ČAS STRÁVENÝ NA KOLENOU

9191

w

9118

9112

9110

EN 14404 EN 14404

Typ 2, úroveň 1
Spolehlivá ochrana kolen řemeslníků, kteří
se pohybují v různém prostředí, a kteří pracují
pravidelně v kleku. Tento typ chrání kolena
před proniknutím kamínků, hřebíků a dalších
drobných předmětů do velikosti 1 cm
na tvrdém rovném povrchu.
Typ 2, úroveň 0
Účinná ochrana kolen pro řemeslníky, kteří
potřebují příležitostně pracovat na kolenou,
a to převážně ve vnitřním prostředí. Jsou navrženy
pro ochranu kolen na tvrdém rovném povrchu.
Kolenní chrániče Snickers Workwear jsou navrženy
a certiﬁkovány pro použití s kalhotami Snickers
Workwear, a to do kapes pro ně určené dle
EN 14404:2010, Typ 2. Tyto kolenní chrániče
nejsou certiﬁkovány pro použití v kalhotách
jiných značek.

9111

ČETNOST KLEKÁNÍ A VSTÁVÁNÍ

KOLENNÍ CHRÁNIČE
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1128 Bunda Rip-Stop řemeslnická, barva 1804, strana: 32
3214 Kalhoty Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, barva 0404, strana: 12
9580 Rukavice Weather Neo Grip, strana: 117
9812 Batoh/brašna na nářadí Flexi, 23 litrů, strana: 51

24

e.
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NEJKVALITNĚJŠÍ
OCHRANA

lin

Se Snickers Workwear počítejte s pokročilými materiály a spolehlivou
ochranou nezávisle na ročním období. Od zimy po léto máme
tu správnou bundu navrženou na míru Vašim potřebám.

VÍCE NEŽ FLEECE

ZVYKEJTE SI
NA POHODU V ZIMĚ

U nové řady moderních zimních bund Snickers
Workwear počítejte s nejlepší kombinací komfortu,
funkčnosti a hřejivosti, se současným designem
a moderními barvami.
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Snickers Workwear je špičkový
výrobce teplých a pohodlných
pracovních oděvů. Naše řada ﬂeece
je typická moderním, ergonomickým
střihem a překvapivou funkčností
– např. díky patentovaným kapsám
MultiPockets™.

ZABUDOVANÁ FUNKČNOST

VOLNOST
POHYBU

w

w

w
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Naše řada bund je
vybavena moderním
ergonomickým designem
s tvarovanými rukávy
pro mimořádnou volnost
pohybu a komfort. Pro
ještě větší volnost pohybu
můžete kombinovat
moderní ﬂeecové bundy
s našimi inovovanými
vestami.

ar

Naše vysoce funkční bundy jsou vybaveny řadou vychytávek, které Vám usnadní den.
Vysoce trvanlivé materiály, které odpuzují nečistoty, zesílení z materiálu Cordura®,
snadno přístupné kapsy, oddíly na telefon s otvorem pro hands-free.
To je jen několik příkladů.

Reﬂexní prvky na bundách Snickers Workwear zajišťují lepší
viditelnost a tím i větší bezpečnost.

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

e.
c

Když teplota klesne pod bod mrazu,
vítr Vám fouká sníh do očí a Vy máte
před sebou celý den venku, vhodné
oblečení je základ. S naší pokročilou
XTR Zimní parkou a kalhotami „Arctic“
budete připraveni odvést nejlepší výkon,
zatímco Vám bude příjemně teplo
po celý den.

z

ARCTIC
SPOLEHLIVÉ A HŘEJIVÉ

Náprsní kapsy se zipem
ideální na mobilní telefon.

Nastavitelná
odnímatelná kapuce.

Ergonomický střih
pro maximální volnost pohybu.

Velké kapsy na zahřátí rukou
a snadno dostupné přední kapsy.

Zadní kapsa na zip
pro pohodlné uschování rukavic.

.N

Cordura® zesílení
na spodku zad
a na manžetách
zvyšuje odolnost.

ar

Odolná, ale přesto hladká
směs bavlny a polyamidu
s péřovými vycpávkami pro
maximální tepelný komfort.

ad
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lin

Reﬂexní prvky na hrudi,
kapsách, ramenou, kapuci a zádech
pro zlepšení viditelnosti a bezpečí.

w

Měkká pěnová vložka vzadu
pro komfort při sezení.

w

Pohodlné boční kapsy na zip.

w

Reﬂexní prvky na kolenou
a na lýtkách zlepšují
viditelnost.

Cordura® zesílení vpředu
i zezadu zvyšuje odolnost.
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BUNDY

Podšité boční a stehenní kapsy
s klopami na suchý zip.

Tvarovaná kolena
pro výjimečnou volnost pohybu.

Prvotřídní ochrana kolen
díky polohovacímu systému
KneeGuard™ na kolenní chrániče.

NOVINKA
REG.
DESIGN

1889 Parka XTR zimní „Arctic“
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Řemeslníkova oblíbená do mrazivého počasí. Velmi odolná a nepromokavá
zimní bunda s ergonomickým střihem. Spolehněte se na tepelnou ochranu
a pohodlí s maximální volností pohybu.
• Tvarované rukávy – připravené pro přirozenou pracovní pozici.
• Povrchová úprava tkaniny DWR – odpuzuje prach a vodu.
• Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší
zadní díl pro dokonalou ochranu v jakékoli pracovní pozici.
• Velké, ﬂeecem podšité přední kapsy, velké vnitřní kapsy včetně kapes
na propisky a snadno přístupná náprsní kapsa ideální na mobilní telefon.
• Fleecový límec a hladká prošívaná podšívka pro optimální zateplení.
• Reﬂexní prvky pro zvýšení viditelnosti.
Materiál: 100 % Power polyamid, 220 g/m2. Nepromokavá a extrémně odolná.
Prošívaná podšívka.
Standardní skladové velikosti: S–XXL

ar

0404

w
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NOVINKA

w

REG.
DESIGN

3689 Kalhoty XTR zimní „Arctic“

w

Tyto průkopnické kalhoty zaručují opravdový tepelný komfort v mrazivém počasí.
Jsou velmi odolné a přitom extrémně měkké. Mají pokročilý systém ochrany kolen, zesílení
z tkaniny Cordura® a pohodlné vatování, aby se Vám dobře pohybovalo v chladných podmínkách.
• Moderní ergonomický střih s tvarovanými koleny poskytuje vynikající volnost s každým pohybem.
• Kolenní kapsy zesílené materiálem Cordura® navržené pro polohovací systém
kolenních chráničů KneeGuard™, pro maximální ochranu kolen.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Zadní část zesílená tkaninou Cordura® s pěnovou vložkou, aby Vám nebyla zima, když sedíte.
• Odnímatelné a nastavitelné šle udrží kalhoty v pase a kolenní chrániče na správném místě.
• Reﬂexní prvky na kolenou a v oblasti kříže zlepšují viditelnost a bezpečí.
• Zvýšený pas s beránkem uvnitř a padací most na zip Vám umožní být venku opravdu dlouho.
• Na vnitřní straně levého stehna je poutko na výtrhovou pojistku
motoru snežného skútru, čtyřkolky nebo lodi.
Materiál: Velmi odolná a přitom hladká směs 78 % bavlny a 22 % polyamidu, 168 g/m2.
Pěnová polyesterová vložka s beránkem pro maximální tepelný komfort.
Standardní skladové velikosti: S–XXL

0404

BUNDY
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XTR – NEJMODERN
z

Pro extrémní výkon si oblékněte naši průkopnickou zimní bundu XTR A.P.S. odolnou proti vodě.
Funkční design 3v1 se skládá z vrchní nepromokavé bundy a odepínací ﬂeecové bundy,
jejichž kombinací vznikne teplá zimní bunda. Spolehněte se na špičkovou voděodolnost,
ﬂexibilitu a funkčnost po celý rok.

Okénka v kapuci
pro postranní
vidění.

lin

e.
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Moderní design 3v1.
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Odepínací ﬂeecová
bunda.

Kapuce reﬂexní barvy
pro větší ochranu.

ar

Nejlepší voděodolná
technologie – splňuje
normu EN 343.

.N

Reﬂexní pruhy
pro větší
viditelnost.

w

w

w

Voděodolné švy zabraňují
pronikání vlhkosti.
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BUNDY

Snadno přístupná
náprsní kapsa
s oddílem na
mobilní telefon.

0404

EN 343

REG.
DESIGN

1198 Bunda XTR A.P.S. zimní voděodolná
Pracovní bunda bez kompromisů. Nejnovější bunda 3v1 Vás udrží v teple a suchu v každém ročním období.
Spolehněte se na ochranu před vodou, na ﬂexibilitu a funkčnost.
• Tři bundy v jedné: Voděodolná bunda, odepínatelná ﬂeecová bunda,
v kombinaci těchto dvou bund teplá zimní bunda.
• Nejlepší voděodolná technologie splňuje normu EN 343, třída 3/3 (viz. 41),
s nepromokavými švy, které zabraňují proniknutí vlhkosti, pro 100 % ochranu.
• Zvýšená ochrana díky kapuci v barvě vysoké viditelnosti s okénky pro lepší periferní vidění.
• Vetkané reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
• Snadno přístupná náprsní kapsa s oddíly na tužky a mobilní telefon.
Materiál: Dvouvrstvá high-tech tkanina z A.P.S., 100 % polyamid Power, 240 g/m2, zesílení z A.P.S.,
100 % zdrsněný polyester 305 g/m2 pro maximální ochranu před vodou, oboustranná česaná ﬂeecová vrstva.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

lin

e.
c

z

ĚJŠÍ PRACOVNÍ BUNDA

ODEPÍNACÍ FLEECOVÁ BUNDA

VODĚODOLNÁ VRCHNÍ BUNDA
S nejlepší voděodolnou technologií dle EN 343 a s voděodolnými
lepenými švy, které zabraňují průniku vlhkosti, pro 100 % ochranu.
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Noste samostatně nebo jako ideální druhou vrstvu
pro maximální tepelnou pohodu při každé aktivitě.

TEPLÁ ZIMNÍ BUNDA
Připněte si ﬂeecovou bundu do vnější bundy a budete tak chráněni
před nepříznivými vlivy. Součástí je i kapuce v reﬂexní barvě
s postranními okénky pro lepší rozhled.
1198 Bunda XTR A.P.S. zimní voděodolná, strana: 28
3244 Kalhoty XTR Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 8
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OBLÍBENÉ BUNDY
ODOLNÉ, TEPLÉ A POHODLNÉ

z

Voděodolný a trvanlivý materiál
s prošívanou podšívkou.
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Fleecem lemované přední kapsy a šikovné
vnitřní kapsy s oddílem na tužky.

lin

Snadno přístupná náprsní kapsa,
perfektní na mobilní telefon.
Tvarované rukávy pro maximální
volnost pohybu.
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Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.

1804
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1119 Bunda Power Polyamid zimní řemeslnická
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Oblíbená zimní bunda řemeslníků – odolná a nepromokavá s ergonomickým
střihem. Počítejte s ochranou před zimou, s pracovním pohodlím
a s maximální volností pohybu.
• Tvarované rukávy – předvídající přirozenou pozici.
• Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší
zadní díl pro dokonalou ochranu v jakékoli pozici.
• Velké, ﬂeecem podšité přední kapsy, velké vnitřní kapsy včetně oddílů
na propisky a snadno přístupná náprsní kapsa ideální na mobilní telefon.
• Fleecový límec a hladká prošívaná podšívka pro optimální zateplení.
• Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
Materiál: 100 % Power polyamid, 220 g/m2. Voděodolná a extrémně trvanlivá.
Prošívaná podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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ŘEMESLNÍKŮ

e.
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Snadno přístupná kapsa
s řešením pro hands-free.

z

Hebká a teplá ﬂeecová vnitřní vrstva.

Šikovné velké
vnitřní kapsy.

Větru odolný, vodoodpudivý
a prodyšný softshellový materiál.
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Revoluční střih rukávů TwistedArm™
pro vynikající volnost pohybu.
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Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
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1212 Bunda Soft Shell
Aktivní inspirace. Softshellová bunda z třívrstvého, elastického, prodyšného
a vodoodpudivého polyesteru s teplou vnitřní ﬂeecovou vrstvou.
Můžete počítat s pohodlím při každém pohybu
a se spoustou prostoru pro ﬁremní symboly.
• Revoluční design TwistedArm™ a ergonomický střih zajišťují
přirozenou polohu a volnost pohybu.
• Náprsní kapsa se zipem a šikovným řešením pro hands-free.
• Reﬂexní prvky zlepšující viditelnost.
• Dvě velké vnitřní kapsy na dokumenty nebo zápisník.
Materiál: Větru odolná, vodoodpudivá, prodyšná a elastická.
Laminovaná tkanina Soft Shell ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

1119 Bunda Power Polyamid zimní řemeslnická, barva 1704, strana: 30
3355 Kalhoty DENIM řemeslnické, barva 6504, strana: 12
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Velmi odolná, nepromokavá
a větruvzdorná tkanina Rip-Stop
s hladkou prošívanou podšívkou.

Srolovatelná kapuce
s rozšířenými možnostmi
nastavení.

Náprsní kapsa na zip ideální
na mobilní telefon.

Pohodlná vnitřní kapsa
s oddílem na propisku.
Snadno dostupné kapsy na zip.
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Tvarované rukávy
a ergonomický střih
pro výjimečnou
volnost pohybu.

Podlepené švy
pro 100 % voděodolnost.
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Vzadu prodloužená
pro lepší ochranu
proti průvanu.
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Přední část kratší
pro snadný přístup
ke kapsám kalhot.
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1178 Bunda zimní nepromokavá
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Déšť, vítr a sníh mohou klidně přijít. Nebojte se jim postavit v této moderní nepromokavé a větru odolné
zimní bundě. Má pohodlnou hladkou podšívku, aby Vás udržela v teple a suchu po celý den.
Uvnitř je zip pro snadnou aplikaci výšivky na vnější stranu bundy.
• Rukávy tvarované do přirozené pozice a ergonomický
střih pro maximální volnost pohybu.
• Spolehlivě voděodolné podlepené švy v souladu s normou EN 343, třída 3/3 (viz. 41).
• Kratší vpředu, delší vzadu chrání spodní partie zad před průvanem.
• Snadno přístupná náprsní kapsa na zip, ideální na mobilní telefon,
přední kapsy na zip a vnitřní kapsa s oddíly na propisky.
• Moderní rolovací kapuce, která se sama přizpůsobuje pohybům
hlavy pro výjimečnou volnost pohybu a dobrý výhled.
Materiál: Velmi odolná potahovaná tkanina Rip-Stop ze 100 % polyesteru, 230 g/m2.
Podlepené švy pro 100 % voděodolnost. Prošívaná podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1128 Bunda Rip-Stop řemeslnická
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Pro každodenní pohodlí noste tuto zimní bundu z materiálu Rip-Stop
v ergonomickém a moderním designu. Zvenčí vodoodpudivá
s příjemnou podšívkou. Pohodlná, spolehlivá a cenově dostupná.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší
zadní díl pro lepší ochranu v jakékoli pozici.
• Přední kapsy, snadno přístupná náprsní kapsa ideální
na mobilní telefon a vnitřní kapsa s oddílem na propisku.
• Hebký límec s beránkem a příjemným prošíváním pro optimální izolaci.
• Rexlexní prvky pro lepší viditelnost.
Materiál: 100 % polyester Rip-Stop, 230 g/m2. Voděodolný s prošíváním.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1822 Parka zimní řemeslnická
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Buďte v teple i delší dobu. Noste tuto úžasně lehkou, přesto odolnou zimní
parku s moderním střihem, v různých barvách a s dvojitou příjemnou podšívkou
a beránkem. Počítejte s pohodlím při jakékoliv aktivitě a to i když sedíte.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro výbornou volnost pohybu.
• Velké přední kapsy, kapsa na zip pro bezpečné uschování klíčů,
náprsní kapsa s oddíly na mobilní telefon a propisky.
• Klimatická regulace v pase a u manžet. Přitáhněte pro více tepla,
povolte pro zvýšení ventilace.
• Skládací kapuce v límci se zipem pro optimální ochranu
a hebký límec pro větší pohodlí.
• Zimní bunda s reﬂexními prvky pro lepší viditelnost a bezpečí.
Materiál: Velmi odolný 100 % Power polyester, 275 g/m2.
Prošívání a beránkem.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1122 Bunda zimní řemeslnická
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Váš nejlepší přítel v chladném počasí. Zůstaňte v teple s touto překvapivě
lehkou, ale přesto odolnou zimní bundou v moderním designu,
v různých barvách a s příjemnou zdvojenou podšívkou a beránkem.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro výbornou volnost pohybu.
• Velké přední kapsy, kapsa na zip pro bezpečné uschování klíčů,
náprsní kapsa s oddíly na mobilní telefon a propisky a šikovná vnitřní kapsa.
• Reﬂexní prvky pro zvýšenou viditelnost a bezpečí.
• Elastický pas a manžety nastavitelné suchým zipem.
• Hebký límec pro větší pohodlí.
Materiál: Velmi odolný 100 % Power polyester, 275 g/m2.
Podšívka s beránkem.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1118 Bunda zimní
Pro zaručený pocit tepla při jakékoliv aktivitě. Odolná zimní bunda
s hladkou podšívkou a ergonomickým střihem pro komfort
a maximální volnost pohybu.
• Tvarované rukávy předvídají Vaši přirozenou pozici.
• Vysoce střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot.
• Tvarovaný zadní díl, který kopíruje přirozený tvar těla,
mimořádně dlouhý pro ochranu ve všech pracovních polohách.
Materiál: 100 % polyester „Canvas“, 200 g/m2. Podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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Zesílení z materiálu Rip-Stop Cordura®
na kapsách pro extrémní odolnost.

100 % větru odolná a prodyšná
třívrstvá tkanina WINDSTOPPER®
Vás udrží v teple bez pocení.

Velké a snadno
dostupné přední kapsy.

Tvarované rukávy
pro maximální
volnost pohybu.

Reﬂexní prvky 3M
pro lepší viditelnost.
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Náprsní kapsa na zip
perfektní na mobilní telefon.
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Termoregulace v pase
pro optimální ventilaci.
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8888 Bunda Soft Shell WINDSTOPPER®
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Postavte se větru bez obav. Tato moderní elastická bunda ze 100 % větru odolného a prodyšného třívrstvého
materiálu WINDSTOPPER® Vás udrží v teple a zajistí Vám prodyšnost při každém pohybu.
Je opatřena zesíleními pro mimořádnou životnost.
• Moderní design, ergonomický střih a tvarované rukávy zajišťují výjimečnou volnost pohybu.
• Pevná zesílení z materiálu Rip-Stop Cordura® na kapsách, na rukávech a u spodního lemu zajišťují výjimečnou životnost.
• Hřejivá mikroﬂeecová podšívka udrží teplo i v mrazivých pracovních podmínkách.
• Termoregulace v pase – zapnutá udrží teplo a odepnutá umožní ventilaci.
• Náprsní kapsa s oddílem na mobilní telefon a velké, snadno přístupné přední kapsy.
Materiál: Naprosto větru odolný, prodyšný, vodoodpudivý a elastický třívrstvý materiál WINDSTOPPER® Soft Shell,
51 % polyesteru, 37 % polyamidu a 12 % membrány ePTFE, 299 g/m2. Mikroﬂeecová podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1219 Bunda Soft Shell s kapucí
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Se střihem, který kopíruje každý Váš pohyb. Tato větru odolná, vodoodpudivá
a prodyšná softshellová bunda s ﬂeecovým podšitím je kombinací tepla
a prodyšnosti. Poskytuje Vám pohodlí, ochranu a vyjadřuje postoj.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Zipy v podpažních jamkách pro mimořádnou ventilaci zabraňují pocení.
• Reﬂexní prvky pro větší viditelnost.
• Nastavitelný pas a elastické manžety se suchými zipy zajišťují,
aby bunda optimálně seděla a udržela tělesné teplo.
• Velké přední kapsy se zipem, velké vnitřní kapsy s oddíly na tužky
a snadno přístupná náprsní kapsa, perfektní na mobilní telefon.
Materiál: Větru odolný, vodoodpudivý, prodyšný a elastický vrstvený softshellový
materiál ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

1227 Bunda Soft Shell dámská
Aktivní inspirace, střih pro ženy. Neformální softshellová bunda z třívrstvého,
elastického, prodyšného a vodě-odolného polyesteru s teplou ﬂeecovou vnitřní
podšívkou. Počítejte s pohodlím a perfektním střihem pro ženy.
• Navržena speciálně pro ženy, s moderním střihem a maximální volností pohybu.
• Náprsní kapsa se zipem a řešením pro hands-free.
• Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
• Dvě velké vnitřní kapsy ideální na dokumenty nebo zápisník.
Materiál: Větru odolný, vodoodpudivý, prodyšný a elastický vrstvený softshellový
materiál ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXL

1512 Bunda DuraTwill řemeslnická
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Odolná bunda, ve které budete i dobře vypadat.
Užijete si chytrého a funkčního designu bundy DuraTwill a to nadlouho.
• Materiál DuraTwill se snadno udržuje, je odolný vůči vlhku, mastnotě a nečistotám.
• Revoluční tvarované rukávy TwistedArm™ s ergonomickým střihem
zajišťují přirozenou polohu a volnost pohybu.
• Kapsa na mobilní telefon, dvě velké náprsní kapsy s ochrannou klopou,
ideální na Vaši peneženku nebo zápisník.
• Nastavitelný pas a manžety s dvojí funkcí suchého zipu a gumy
dokonale padnou a zadrží tělesné teplo.
• Dvě prostorné boční kapsy pro ještě větší pohodlí a velká vnitřní kapsa
se skvěle hodí na zápisník, výkresy atd.
Materiál: Trvanlivý materiál DuraTwill: uvnitř hebká, zvenčí mírně impregnovaná bavlna
pro větší ochranu. 52 % bavlny, 48 % polyamidu, 240 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1211 Bunda Soft Shell

ar

Ukažte, co umíte v této vodoodpudivé softshellové bundě. Elastická, prodyšná
a podšitá ﬂeecem - měkká, teplá a komfortní. Jednobarevná s velkými plochami
pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Teplo a komfort s příjemnou ﬂeecovou vniřní vrstvou a ﬂeecem podšitým límcem.
• Snadno dostupná náprsní kapsa na zip ideální na mobilní telefon
a velké pohodlné boční kapsy.
• Nastavitelný pas a manžety s dvojí funkcí suchého zipu a gumy
dokonale padnou a zadrží tělesné teplo.
Materiál: Větru odolná, vodoodpudivá, prodyšná a elastická.
Laminovaná tkanina Soft Shell ze 100 % polyesteru, 265 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1673 Bunda Service
1800

5800

Reprezentujte ﬁrmu. Užívejte si tuto bundu s moderním střihem, která se pohodlně nosí
a poskytuje neobvyklou volnost pohybu. Připravená pro aplikaci ﬁremních symbolů,
aby si Vás zákazníci pamatovali.
• Moderní design, který poskytuje spoustu místa pro aplikaci log a textu.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž je vyrobena z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Jedna náprsní kapsa s oddíly na propisky a druhá
snadno dostupná na zip, ideální na mobilní telefon.
• Skryté knoﬂíky a zipy, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

9500
0400

BUNDY

35

z
e.
c
lin
ad
iO
n
0400

9435 Pulovr Mikroﬂeece, na ½ zip
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Izolace přesně tam, kde ji chcete, ventilace tam, kde je to potřeba. Mikroﬂeecový pulovr
s polovičním zipem z lehké vysoce funkční tkaniny a v novém designu mapující tělo.
Je ideální jako teplá vrstva na tělo nebo jako lehčí druhá vrstva.
• Udrží tělo v suchu a svěží celý den díky inovativní a přírodně upravené, rychle schnoucí tkanině odpuzující zápach.
• Nejnovější design, který mapuje tělo pro maximální rovnováhu mezi izolací a prodyšností.
• Mikroﬂeecová tkanina s kostkovanou strukturou uvnitř pro lepší prodyšnost
a síťovaná tkanina v podpaží pro ještě větší ventilaci.
• Kapsa na paži se zipem pro větší pohodlí.
• Vysoký límec pro mimořádnou ochranu a zadržení tepla.
Materiál: Rychleschnoucí A.I.S..™, prodyšný s úpravou proti zápachu, 92 % polyesteru s bambusovým uhlím,
8 % elastanu, 285 g/m2. Polyesterová síťovina, 120 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

0400

36
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9438 Bunda Mikroﬂeece, na zip
Hřejivá, lehká a ﬂexibilní. Tato mikroﬂeecová bunda se zipem z vysoce funkčního materiálu
a nejnovějším designem mapujícím tělo, je ideální jako teplá vrstva na tělo nebo lehčí druhá
vrstva. Počítejte s izolací tam, kde na tom záleží, a ventilací tam, kde je jí potřeba.
• Udrží tělo v suchu a svěží celý den díky inovativní a přírodně upravené
a rychle schnoucí tkanině odpuzující zápach.
• Nejnovější design, který mapuje tělo pro maximální rovnováhu mezi izolací a prodyšností.
• Mikroﬂeecová tkanina s kostkovanou strukturou uvnitř pro lepší prodyšnost
a síťovaná tkanina v podpaží pro ještě větší ventilaci.
• Kapsa na paži se zipem pro větší pohodlí.
• Vysoký límec pro mimořádnou ochranu a zadržení tepla.
Materiál: Rychleschnoucí A.I.S..™, prodyšný s úpravou proti zápachu,
92 % polyesteru s bambusovým uhlím, 8 % elastanu, 285 g/m2. Polyesterová síťovina, 120 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8012 Bunda A.I.S. ﬂeecová
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Teplá, lehká a elastická. Jako perfektní druhou vrstvu noste tuto extrémně
hladkou a pohodlnou ﬂeecovou bundu, vyrobenou z moderního nadýchaného
ﬂeecu, který zajišťuje výbornou izolaci.
• Moderní design a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Pohodlí díky příjemnému česanému ﬂeecu na vnitřní straně.
• Nastavitelný pas a manžety s gumou dokonale padnou a zadrží tělesné teplo.
• Přední kapsy a náprsní kapsa na zip na bezpečné uschování věcí.
• Měkký a pohodlný límec chrání Váš krk před nepřízní počasí.
• Poutko na palec v manžetě udrží rukáv na místě.
Materiál: 100 % polyester, oboustranná česaná ﬂeecová vrstva
s úpravou proti žmolkování, 240 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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V této ﬂeecové mikině na zip zůstanete v teple. Komfortní druhá vrstva,
na kterou se můžete spolehnout, vyrobená z moderního nadýchaného ﬂeecu,
který je na dotek hebčí a má skvělé izolační vlastnosti.
• Moderní design a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Pohodlí díky příjemnému česanému ﬂeecu na vnitřní straně.
• Měkký a pohodlný límec chrání Váš krk před nepřízní počasí.
• Náprsní kapsa na zip ideální pro uschování mobilu.
• Poutko na palec v manžetě udrží rukáv na místě.
Materiál: 100 % Polyester, oboustranná česaná ﬂeecová vrstva
s úpravou proti žmolkování, 240 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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8014 Vesta A.I.S. ﬂeecová
Na cesty se pořádně oblečte. Měkká zimní vesta s perfektním střihem je ideální
jako druhá vrstva, když se potřebujete volně hýbat. Vyrobená z moderního
nadýchaného ﬂeecu. Je hebká a výborně izoluje.
• Moderní design a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Pohodlí díky příjemnému česanému ﬂeecu na vnitřní straně.
• Přední kapsy a náprsní kapsa na zip na bezpečné uschování věcí.
• Měkký a pohodlný límec chrání Váš krk před nepřízní počasí.
• YKK zip po celé délce pro maximální pohodlí.
Materiál: 100 % polyester, oboustranná česaná ﬂeecová vrstva
s úpravou proti žmolkování, 240 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
0400

FLEECE
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8011 Bunda ﬂeecová „Beránek“
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Bunda do jasného počasí nebo příjemná a teplá druhá vrstva na těle?
V této lehké ﬂeecové bundě „beránek“ s moderním designem
mapujícím tělo je výběr na Vás. Kombinace izolace a ventilace
pro nejlepší komfort.
• Moderní design mapující tělo, který kombinuje izolaci tepla s ventilací
v podpaží pro maximální pohodlí.
• Pohodlný vysoký límec chrání krk před přírodními živly.
• Zipy na vnějších kapsách a snadno přístupná náprsní kapsa, ideální na mobilní telefon.
• Regulace tepla v pase – přitáhněte, pokud chcete být v teple, uvolněte pro větší ventilaci.
• Poutko na palec v manžetě udrží rukáv na místě.
Materiál: Teplý, hebký a lehký materiál, dlouhý beránek zvenčí ze 100 % polyesteru, 400 g/m2
a polyesterový trikot, 350 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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8010 Bunda ﬂeecová větruodolná
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Pro dokonalý pocit tepla a ochranu vyzkoušejte tuto vysoce funkční větru odolnou
ﬂeecovou bundu. Můžete se spolehnout na mimořádný komfort díky vyvážené
kombinaci izolace a prodyšnosti.
• Poskytuje pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™ – dvě šikovné boční kapsičky
ideální na mobilní telefon nebo brýle.
• Černý reﬂexní lem Vám pomůže vystoupit ze tmy.
• Prodyšnost 10 000 MVP a odolnost vůči vodě 10 000 mm.
• Dvě velké kapsy se zipy a jedna náprsní kapsa.
• Dvě velké vnitřní kapsy – dokonalé na dokumenty či tablet.
Materiál: 100 % polyester, třívrstvý laminovaný ﬂeece, oboustranně česaný
a s úpravou proti žmolkování. Uvnitř šestiúhelníková struktura a větru odolný ﬁlm
s vysokou prodyšností, 320 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL.
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8088 Bunda ﬂeecová WINDSTOPPER®
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Zapomeňte na vítr a počítejte s teplem a pohodlím v této úžasné elastické
ﬂeecové bundě. Je ze 100 % větru odolného a prodyšného třívrstvého materiálu
WINDSTOPPER® pro maximální ochranu a ventilaci.
• Moderní design, ergonomický střih a tvarované rukávy poskytují
výjimečnou volnost pohybu.
• Šikovná integrovaná ﬂeecová kapuce s třícestným systémem úpravy
pro optimální ochranu.
• Mikroﬂeecová podšívka pro mimořádné teplo v mrazivých pracovních podmínkách.
• Regulace tepla v pase – zapnutá udrží teplo, odepnutá zvyšuje ventilaci.
• Snadno přístupné přední kapsy a velké vnitřní kapsy s oddíly
na mobilní telefon a tužky.
Materiál: Absolutně větru odolný, prodyšný, vodoodpudivý a elastický třívrstvý
materiál WINDSTOPPER® ﬂeece, 100 % polyester, 240 g/m2. membrána ePTFE.
Mikroﬂeecová podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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4528 Vesta Rip-Stop zimní řemeslnická
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Pro extra ochranu v chladných větrech noste tuto zimní vestu z Rip-Stop
polyesteru přes svůj svetr nebo mikinu. Zvenku vodoodpudivá,
uvnitř příjemně měkká.
• Moderní design a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Kratší vpředu, delší vzadu chrání spodní partie zad, i když sedíte.
• Hebký límec s beránkem a příjemným prošíváním pro optimální izolaci.
• Snadno dostupná náprsní kapsa s oddíly na propisky a mobilní telefon.
• Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
Materiál: 100 % Rip-Stop polyester, 230 g/m2.
Vodoodpudivý s prošívanou podšívkou.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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4511 Vesta Soft Shell

.N

ar

Užijte si volnost v této prodyšné, elastické a vodoodpudivé softshellové vestě.
Perfektní doplněk k Vaší mikině s kapucí, svetru nebo ﬂeecové mikině.
Čistý design pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Teplo a komfort s příjemnou ﬂeecovou vniřní vrstvou a ﬂeecem podšitým límcem.
• Nastavitelný pas.
Materiál: Větru odolná, vodoodpudivá, prodyšná a elastická.
Laminovaná tkanina Soft Shell ze 100 % polyesteru, 265 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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4373 Vesta Service
Volnost a pohodlí! Vesta v moderním designu, který kombinuje ty správné funkce
s úžasnou volností pohybu. Velké plochy pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Moderní design, který poskytuje spoustu místa pro aplikaci log a textu.
• Ergonomický střih a nastvavitelný pas, aby vesta dobře seděla.
• Pro maximální výdrž je vyrobena z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Jedna náprsní kapsa s oddíly na propisky a druhá snadno dostupná na zip,
ideální na mobilní telefon.
• Skryté knoﬂíky a zipy, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
0400

VESTY
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HLUČNO A DEŠTIVO?
Srolovatelná ochranná kapuce z velmi
lehkého materiálu GORE-TEX® s inovovaným
systémem úprav se může nosit přes klapky
na uši, čímž Vám zajistí mimořádné teplo
i v náročném pracovním prostředí.

z

TEPELNÝ KOMFORT
A VENTILACE

ZŮSTAŇTE
V SUCHU
Počítejte s vynikajícím
komfortem a suchem
v naší dvouvrstvé bundě
GORE-TEX® s podlepenými
švy. Je 100 % voděodolná,
větru odolná a je prodyšná
po dlouhé hodiny.
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Moderní, tělo mapující podšívka kombinuje
hřejivost s ventilací pro nepřekonatelný
komfort, síťovina na zádech a v podpaží
pro optimální ventilaci, příjemné prošívání
vpředu pro nezbytné teplo kolem
nejdůležitějších orgánů jako jsou
srdce a plíce.

TEPLOTA
POD KONTROLOU
Pohodlná regulace v pase Vám umožní
přizpůsobit se teplotě. Chcete-li zůstat
v teple, stáhněte, pokud chcete zvýšit
ventilaci, povolte.

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých
materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

1988 Bunda GORE-TEX® zimní, strana: 44
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ZŮSTAT V SUCHU
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Pro dlouhé hodiny na dešti je zřejmou volbou precizně ušitý oděv
ze 100 % voděodolného, větru odolného a vysoce prodyšného materiálu
GORE-TEX®. Pokud pracujete na dešti jen kratší dobu, ochrání Vás naše
nové oděvy do každého počasí z materiálu A.P.S. Pro ještě méně
náročné aktivity, kdy neřešíte otázku prodyšnosti, jsou ideální
naše polyuretanové oděvy.

z

Být v suchu a pohodě i v dešti je především o volbě správného oděvu
pro danou aktivitu. Díky aktivnímu klimatickému systému Snickers
Workwear si můžete vybrat z různých typů oděvů do deště.

Vnější
materiál

Membrána
GORE-TEX®
Podšívka

ar

Vodní páry (pot)

.N

Pro dlouhodobou aktivitu na dešti zvolte oděvy z materiálu GORE-TEX®.

Tělesná
vlhkost

Vítr

Sníh a déšť

w

Tkanina
s úpravou
odpuzující
nečistoty

w

Membrána
A.P.S.

w

Pokožka

Podšívka

Tělesné
teplo

Pro spolehlivou ochranu při krátkodobém pobytu
na dešti zvolte naše oděvy A.P.S.

EN 343

Pro spolehlivou ochranu na intenzivním dešti nebo u statických prací na
dešti zvolte naše oděvy z polyuretanu (PU).

EN 343 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM
Tato norma řeší materiály, prošití
a je rozdělena do 2 oddílů: Propustnost vody
a odolnost vůči vodním parám.

Pro odolnost vůči vodním parám, tzv. RET,
(čím nižší třída, tím větší propustnost) existují 3 třídy:
Třída 1: RET >= 40
Třída 2: 20 < RET <= 40

Existují 3 třídy propustnosti vody, kde třída 2 vyžaduje
odolnost tlaku vody Vp >= 8 000 Pa a třída 3 Vp >= 13 000 Pa.
Třída 1 vyžaduje stejnou odolnost tlaku jako třída 2,
ale pouze než materiál projde procesem předúpravy.

Třída 3: RET <= 20
Propustnost vody je uvedena v horní části symbolu
a odolnost vůči vodním parám ve spodní části symbolu.

XTR GORE-TEX

®

OCHRANA V EXTRÉMNÍM POČASÍ

z

Integrovaná ochranná kapuce
s trojí možností úprav.
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Větší přední kapsy
s voděodolnými zipy
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Pro mimořádné výkony vyzkoušejte naše nejnovější
bundy a kalhoty XTR GORE-TEX®. Překonáte
v nich nepřízeň jakéhokoli počasí, zůstanete
v suchu a teple, nebudete se potit, a tak se
budete celý den cítit pohodlně. Počítejte se
skvělou ochranou před nepříznivým počasím,
funkčností a životností. Zapomeňte na
všechno, co víte o moderních sportovních
oděvech z materiálu GORE-TEX®, protože
naše pracovní oděvy XTR GORE-TEX®
musí vydržet mnohem náročnější testy.
Náročnější prací cykly a přísnější
požadavky na funkční design,
voděodolné švy a dlouhodobou
odolnost. Naše oděvy
XTR GORE-TEX® zaručí,
že budete jednička.

w

Reﬂexní prvky 3M
pro lepší viditelnost.

w

w

Klimatická regulace
v pase pro optimální
ventilaci.

Audio kapsa
s oddílem na mobilní
telefon – přístupná,
aniž byste museli
odepnout hlavní zip.
Tvarované rukávy
a ergonomický střih
pro mimořádnou
volnost pohybu.

Inovovaný a prodyšný
třívrstvý materiál
GORE-TEX®, který Vás
udrží v suchu, teple
a zajistí ventilaci.

Zesílený materiál GORE-TEX®
na rukávech a kapsách
pro mimořádnou životnost.

Odepínací a nastavitelné
šle drží kalhoty na místě
i chrániče ve správné poloze.

Velká přední
kapsa na nohavici
s voděodolnými zipy.
Snadno dostupná
kapsa na metr.
Zesílení z materiálu
Cordura® na kolenou
pro delší životnost.

Držáky se suchými
zipy na nářadí
či kladivo u pasu.
Nejlepší ochrana kolen
díky polohovacímu
systému KneeGuard™.

Zipy a suché zipy
na nohavicích
pro větší pohodlí.

Tvarovaná kolena a design
nohavic TwistedLeg™
pro výjimečnou
volnost pohybu.

1888 Bunda XTR GORE-TEX®, barva 0404, strana: 43
3888 Kalhoty XTR GORE-TEX®, barva 0404, strana: 43
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NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
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3888 Kalhoty XTR GORE-TEX®

Moderní design, mimořádný výkon. Pokroková, vysoce
funkční bunda ze zesíleného třívrstvého materiálu GORE-TEX®,
která Vám poskytne optimální komfort díky své prodyšnosti,
a to po celý den. Splňuje normu EN 343, třída 3/3.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Termoregulace v pase a u spodního lemu s možností přitáhnutí
pro uchování tepla, uvolnění pro zvýšení ventilace.
• Integrovaná ochranná kapuce s třícestným způsobem úpravy
pro optimální ochranu.
• Šikovná audio kapsa s oddílem na mobilní telefon – dostupná
bez nutnosti odepínat hlavní zip.
• Reﬂexní prvky vetkané do látky pro lepší viditelnost.
Materiál: Precizní třívrstvý materiál GORE-TEX®, 100 % polyester, 200 g/m2
a 100 % polyamid, 285 g/m2. Membrána ePTFE se vsazenou trikotovou podšívkou
a zatavenými švy pro 100 % komfort a dlouhodobou ochranu před vodou a větrem.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

Pro mimořádnou ochranu po celý den. Moderní a vysoce funkční
kalhoty ze zesíleného třívrstvého materiálu GORE-TEX® Vám
poskytnou pohodlí, po celý den za každého počasí.
Splňují normu EN 343, třída 3/3.
• Moderní střih s tvarovanými koleny a střihem nohavic TwistedLeg™
pro vynikající pohodlí při každém pohybu.
• Zesílení z materiálu Cordura® v oblasti kolen pro mimořádnou
životnost a reﬂexní prvky pro větší viditelnost a bezpečnost.
• Kapsy navržené pro systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™.
Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Odepínací a nastavitelné šle drží kalhoty na místě
a kolenní chrániče ve správné poloze.
• Velké přední kapsy s voděodolnými zipy, malou kapsou na metr
a držáky na nářadí či pro kladivo se suchými zipy u pasu.
Materiál: Precizní třívrstvý materiál GORE-TEX®, 100 % polyester,
200 g/m2 a 100 % polyamid, 285 g/m2. Membrána ePTFE se vsazenou
podšívkou a zatavenými švy pro 100 % komfort a dlouhodobou ochranu
před vodou a větrem.
Standardní skladové velikosti: 46–60, 92–104, 148–154

w

1888 Bunda XTR GORE-TEX®

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
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VENKU JAKO DOMA
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Srolovatelná kapuce
s moderní možností nastavení,
aby dokonale držela.

Střih kopírující tvar těla
pro maximální pohodlí.
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Prošívaná podšívka
v oblasti srdce a plic
pro mimořádné teplo.
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Velké a snadno
dostupné přední kapsy.

Tvarované rukávy
a ergonomický
střih pro maximální
volnost pohybu.
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Klimatická regulace v pase
pro optimální ventilaci.
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Moderní dvouvrstvý
GORE-TEX® Vás udrží
v suchu a je prodyšný.

3M reﬂexní prvky
pro lepší viditelnost.
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1988 Bunda GORE-TEX® zimní
I při pohybu venku můžete mít pocit, jako byste byli v budově. Moderní bunda z dvouvrstvého
materiálu GORE-TEX® pro nejlepší ochranu před vodou a větrem. Je podšitá pro optimální kombinaci
komfortu, hřejivosti a prodyšnosti. Splňuje normu EN 343, třída 3/3.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Podšívka na tělo pro maximální komfort – ventilační síťovina na zádech a v podpaží, prošívání v oblasti srdce a plic.
• Termoregulace v pase – utáhněte, pokud potřebujete udržet teplo, povolte pro větší ventilaci.
• Srolovatelná kapuce ze super lehkého materiálu GOTE-TEX® s možností úprav pro optimální ochranu.
• Reﬂexní prvky 3M pro větší viditelnost.
Materiál: Inovovaný dvouvrstvý prodyšný materiál GORE-TEX®, 100 % polyester, 165 g/m2 a 100 % polyamid,
215 g/m2, membrána ePTFE, se zatavenými švy, síťovinou a zesílenou podšívkou na místech, kde to je potřeba.
Pro 100 % ochranu před vodou a větrem, pohodlí a hřejivost.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ

Síťování v oblasti zad
a v podpažních jamkách
pro výbornou ventilaci.

FAVORIT ŘEMESLNÍKŮ
Moderní dvouvrstvý materiál
GORE-TEX® Vás udrží
v suchu a je prodyšný.

Moderní, nastavitelná
kapuce, která kopíruje
pohyb Vaší hlavy pro
ideální výhled a komfort.
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3M reﬂexní prvky
pro větší viditelnost.

Šikovná vnitřní kapsa
s oddílem na tužky.
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Tvarované rukávy
a ergonomický
střih pro maximální
volnost pohybu.
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Snadno přístupné
přední kapsy se zipy.
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Síťování
pro maximální ventilaci.

Nastavitelné manžety
a pas pro optimální
prodyšnost.
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1688 Bunda GORE-TEX®
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Favorit řemeslníků v boji proti živlům. Odolná bunda z vysoce prodyšného dvouvrstvého materiálu GORE-TEX®
pro vynikající ochranu před vodou a větrem. Dostupná, spolehlivá a odolná. Splňuje normu EN 343, třída 3/3.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Moderní, nastavitelná kapuce, která kopíruje pohyb Vaší hlavy pro perfektní rozhled a komfort.
• Síťovaná podšívka a klimatická regulace v pase pro optimální ventilaci.
• Snadno přístupné přední kapsy se zipy a pohodlnou vnitřní kapsou s oddílem na tužky.
• 3M reﬂexní prvky pro větší viditelnost.
Materiál: Inovovaný dvouvrstvý prodyšný materiál GORE-TEX®, 100 % polyester 223 g/m2, membrána ePTFE
se zatavenými švy a síťováním pro 100 % ochranu před vodou a větrem.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

Kapuce je ušita z lehkého
a pohodlného materiálu GORE-TEX®.

Inovovaný střih kapuce kopíruje
pohyb Vaší hlavy.

Počítejte s nejlepší ochranou
a rozhledem za každé situace.

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
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1978 Bunda A.P.S. voděodolná řemeslnická
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Celoroční favorit řemeslníka. Vylepšená větru odolná a voděodolná bunda,
která dýchá, zatímco vy pracujete. Kombinace sucha a pohodlí
s volností pohybu. Splňuje normu EN 343, třída 3/3.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Termoregulace v pase a na manžetách – ke stažení pro uchování tepla
a uvolnění pro větší ventilaci.
• Srolovatelná kapuce pro spolehlivou ochranu a pohodlí.
• Velké voděodolné přední kapsy a náprsní kapsa s termoplastickými
zesílenými klopami pro mimořádnou životnost.
• Voděodolná bunda s reﬂexními prvky pro větší viditelnost a bezpečnost.
Materiál: Moderní, prodyšný a lehký polyamid Rip-Stop A.P.S., zatavené švy pro ochranu
před vodou a větrem. Síťovina pro ještě větší pohodlí. Polyamid 110 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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3378 Kalhoty A.P.S. voděodolné řemeslnické
Natáhněte si je a zůstaňte v suchu, ať je jakékoli roční období. Voděodolné a větru odolné
kalhoty z prodyšného a lehkého materiálu. Počítejte se spolehlivou ochranou s trvanlivými
zesíleními a zabudovanými funkčními prvky. Splňují normu EN 343, třída 3/3.
• Moderní střih nohavic TwistedLeg™ pro vynikající pohodlí při každém pohybu.
• Pevná zesílení z materiálu polycanvas pro delší životnost a reﬂexní prvky
pro větší viditelnost a bezpečnost.
• Nejlepší ochrana kolen, protože kapsy na kolenní chrániče mají
patentovaný polohovací systém KneeGuard™. Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Zipy a klopy se suchými zipy na nohavicích Vám umožní obléknout si kalhoty,
aniž byste si museli zout boty.
• Pohodlné velké přední kapsy s voděodolnými zipy a úchyty u pase na suchý zip na nářadí nebo kladivo.
Materiál: Moderní, prodyšný a lehký polyamid Rip-Stop A.P.S., zatavené švy pro ochranu
před vodou a větrem. Síťovina pro ještě větší pohodlí. Polyamid 110 g/m2.
Standardní skladové velikosti: 46–60, 92–104, 148–154
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8200 Bunda PU do deště
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Vyzrajte nad deštěm. Pro 100 % pocit sucha v celém pracovním dni si oblékněte
tuto voděodolnou, polyuretanem potaženou bundu do deště se svařenými švy.
Je ušita z měkkého elastického materiálu pro Vaše pohodlí.
Splňuje normu EN 343, třída 3/1.
• Nejmodernější voděodolná technologie – splňuje normu EN 343 se zcela voděodolnými švy,
které zabrání prosakování vody. Pro 100 % ochranu.
• Jemné 3M reﬂexní proužky pro větší viditelnost (tepelný transfer).
• Nastavitelná kapuce pro spolehlivou ochranu.
• Obrácený voděodolný zip YKK pro mimořádnou ochranu.
• Dvě velké přední kapsy na suché zipy k upravení manžet.
Materiál: Lehkým a měkkým voděodolným polyuretanem potažený
100 % polyesterový trikot, 190 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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EN 343

8201 Kalhoty PU do deště
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Vyzrajte nad deštěm. Pro 100 % pocit sucha v celém pracovním dni si oblékněte
tyto voděodolné, polyuretanem potažené kalhoty do deště se svařenými švy.
Jsou ušity z měkkého elastického materiálu pro Vaše pohodlí.
Splňuje normu EN 343, třída 3/1.
• Nejmodernější voděodolná technologie – splňuje normu EN 343 se zcela voděodolnými švy,
které zabrání prosakování vody. Pro 100 % ochranu.
• Jemné 3M reﬂexní pásky pro větší viditelnost (tepelný transfer).
• Dvě velké přední kapsy.
• Suché zipy u kotníků k upravení.
• Pohodlný design, díky němuž se kalhoty snadno oblékají.
Materiál: Lehkým a měkkým voděodolným polyuretanem potažený
100 % polyesterový trikot, 190 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
9500
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Náš inovativní batoh získal cenu na soutěži
RED DOT, což je největší a neprestižnější
ocenění v oblasti designu. Porota podtrhla
„inovativní materiál produktu, ergonomický
a moderní design a také unikátní tvar,
díky němuž má uživatel nářadí
snadno v dosahu“.
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EXTRÉMNÍ MOBILITA
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Víte, jaká to je dřina, když jste neustále na cestě. Přemisťujete se z auta
na pracovní místo, přesouváte se z jednoho místa na druhé. Potřebujete-li nějaké
konkrétní nářadí, musíte ho mít při ruce a mít k němu neustále snadný přístup.
Přesně ten Vám poskytne nová generace brašen a pásů Snickers Workwear.
Mají precizní ergonomický design a funkční prvky
pro mimořádnou mobilitu při práci.

ŠIKOVNÉ NOŠENÍ NÁŘADÍ
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S naší pokrokovou brašnou/batohem na nářadí
Flexi Tool můžete nosit všechno potřebné nářadí
na zádech a mít tak volné ruce na jiné věci,
nebo například i k bezpečnému lezení po žebříku.

TRVANLIVÉ MATERIÁLY

Brašny na nářadí Flexi Tool a batohy na nářadí
mají hliníkové držáky potažené odolnou pryží.
Kvalitní dno z pogumovaného plastu snižuje
riziko zanechání škrábanců na podlaze
a brání klouzání tašky v autě.

ar

Odolná brašna na nářadí Flexi má ergonomický tvar
pro pohodlné nošení na boku.

SNADNÝ PŘÍSTUP
K NÁŘADÍ

w

.N

Budete mít maximální přehled o Vašem nářadí
a snadný přístup k němu. Všechny brašny
Flexi a brašny/batohy na nářadí jsou vybaveny
úchyty na nářadí, oddíly, elastickými šňůrkami,
multifunkčními kapsami a držáky na aku vrtačky.

w

XTR – NEJNOVĚJŠÍ
PÁS NA NÁŘADÍ

w

Náš nový, vylepšený pás XTR posouvá uchycení
nářadí na novou úroveň. Má unikátní systém
připevnění kapes, který umožňuje umístit trvanlivá
kožená pouzdra tam, kde je potřebujete.

Nový pás na nářadí XTR je k dostání ve dvou speciálních
verzích – pro tesaře a pro elektrikáře.

3214 Kalhoty Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 12
2820 Mikina s logem, strana: 60
9822 Brašna na nářadí Flexi, 30 litrů, strana: 50
9812 Batoh/brašna na nářadí Flexi, 23 litrů, strana: 51

z

NOVÁ GENERACE NOSIČŮ NÁŘADÍ

Skládací hliníkové držadlo
potažené pryží. Dá se
uzamknout v horní poloze
pro stabilní nošení.

Ergonomicky tvarovaná
zadní část pro větší
pohodlí při nošení.

Odolné dno
z pogumovaného plastu
snižuje riziko zanechání
škrábanců na podlaze.
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Multifunkční kapsa
s ochrannou klopou.
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Velké množství oddílů na nářadí včetně
speciálních držáků na aku vrtačky.

9822 Brašna na nářadí Flexi, 30 litrů

ar

Precizně vypracovaná brašna na nářadí v moderním ergonomickém designu se skvělou
funkčností Vám umožní snadný přístup k nářadí, kdykoli je potřeba. Je z odolného materiálu
a je ﬂexibilní, díky řadě oddílů na nářadí. Udrží vše na místě, i když vy jste v pohybu.
• Ergonomicky tvarovaný design a vnější polstrování pro větší pohodlí, když nosíte brašnu na boku.
• Skládací rukojeť z hliníku potaženého pryží – dá se složit pro větší přehled v brašně
a snazší přístup k nářadí, dá se uzamknout v pozici nahoru pro stabilnější nošení.
• Trvanlivé úchyty na nářadí a oddíly, včetně držáků na aku vrtačky
a snadno přístupná multifunkční kapsa s ochrannou klopou.
• Odolné dno z pogumovaného plastu snižuje riziko zanechání škrábanců
na podlaze a chrání před klouzáním brašny v autě.
• Ergonomický polstrovaný ramenní popruh pro maximální komfort při nošení,
protiskluzový materiál udrží brašnu na rameni.
Materiál: Základ z odolného materiálu EVA a polyamidové desky s textilním vnitřkem.
Velikost: 530×280×350 mm
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9829 Kryt na brašny
do deště a proti prachu
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Ochraňte nářadí před deštěm, prachem i očima
nenechavců. Tento kryt je vhodný pro všechny
brašny na nářadí Snickers Workwear.
• Vodoodpudivý a odolný materiál Rip-Stop.
• Upravitelná šňůrka k přizpůsobení krytu
pro různé velikosti brašen.
• Velký prostor pro umístění loga.
• Integrovaný sáček pro snadné skladování.
Materiál: polyuretanem potažený 100 % polyester Rip-Stop.
Velikost: Univerzální
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9820 Brašna na nářadí Flexi, 15 litrů
Optimální brašna na nezbytné nářadí, pokud jste v pohybu. Moderní ergonomický design
pro pohodlné nošení a skládací rukojeť pro snadný přístup, kdykoli je potřeba.
Odolná a kompaktní, přesto s řadou praktických oddílů na nářadí.
• Ergonomicky tvarovaný design a vnější polstrování pro větší pohodlí, když nosíte brašnu na boku.
• Skládací rukojeť z hliníku potaženého pryží – dá se složit pro větší přehled v brašně
a snazší přístup k nářadí, dá se uzamknout v pozici nahoru pro stabilnější nošení.
• Trvanlivé úchyty na nářadí a oddíly, včetně držáků na aku vrtačky
a snadno přístupná multifunkční kapsa s ochrannou klopou.
• Odolné dno z pogumovaného plastu snižuje riziko zanechání škrábanců
na podlaze a chrání před klouzáním brašny v autě.
• Ergonomický vatovaný ramenní popruh pro maximální komfort při nošení,
protiskluzový materiál udrží brašnu na Vašem rameni.
Materiál: Základ z odolného materiálu EVA a polyamidové desky s textilním vnitřkem.
Velikost: 345×200×320 mm
0404
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NOSIČE NÁŘADÍ

Nastavitelné polstrované popruhy
na ramena pro pohodlné nošení
bez použití rukou.

Skládací hliníková rukojeť potažená pryží.
Dá se uzamknout v horní poloze
pro stabilní nošení.
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Velké množství oddílů
na nářadí, speciální
držák na aku vrtačku.
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Ergonomicky tvarovaná záda
pro větší pohodlí při nošení.
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Odolné dno z pogumovaného
plastu snižuje riziko zanechání
škrábanců na podlaze.
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9812 Batoh/brašna na nářadí Flexi, 23 litrů
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Revoluční brašna/batoh na nošení nářadí aby Vám zůstaly volné ruce. Noste nářadí na zádech
a uvolněte si ruce na jiné věci, např. na bezpečné lezení po žebříku. Spolehněte se na moderní ergonomický design
a promyšlené funkční prvky – pro extrémní mobilitu při práci.
• Maximální komfort nošení díky ergonomickému designu s polstrovaným zadním dílem a nastavitelnými polstrovanými popruhy na ramena.
• Skládací hliníková rukojeť potažená pryží – dá se složit pro lepší přehled a přístup k nářadí, uzamyká se v pozici nahoru pro stabilní nošení.
• Trvanlivé úchyty na nářadí a oddíly včetně držáku určeného na aku vrtačku, snadno přístupná multifunkční kapsa s ochrannou klopou.
• Odolné dno z pogumovaného plastu snižuje riziko poškrábání podlahy a zabraňuje klouzání tašky v autě.
• Elastické šňůrky pro snadné skladování a rychlý přístup k vodováhám, dlouhým vrtačkám a delším nářadím.
Materiál: Odolný základ z materiálu EVA a pevných polyamidových desek s textilním vnitřkem.
Velikost: 415×230×450 mm
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9810 Batoh/brašna na nářadí Flexi, 19 litrů
Nejnovější způsob, jak nosit nezbytné nářadí. Kompaktní batoh/brašna na nářadí v moderním
ergonomickém designu, který Vám uvolní ruce na jiné věci, nebo k bezpečnému lezení
po žebříku. Je odolný a ﬂexibilní s řadou praktických oddílů na nářadí.
• Nejlepší komfort nošení díky ergonomickému designu s polstrovaným
zadním dílem a nastavitelnými polstrovanými popruhy na ramena.
• Skládací hliníková rukojeť potažená pryží – dá se složit pro lepší přehled
a přístup k nářadí, uzamyká se v pozici nahoru pro stabilní nošení.
• Trvanlivé úchyty na nářadí a oddíly včetně držáku určeného
na aku vrtačku, snadno přístupná multifunkční kapsa s ochrannou klopou.
• Odolné dno z pogumovaného plastu snižuje riziko poškrábání podlahy
a zabraňuje klouzání tašky v autě.
• Elastické šňůrky pro snadné skladování a rychlý přístup k vodováhám,
dlouhým vrtačkám a delším nářadím.
Materiál: Odolný základ z materiálu EVA a pevných polyamidových desek s textilním vnitřkem.
Velikost: 345×200×430 mm
0404
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XTR – NEJMODERNĚJŠÍ PÁS NA NÁŘADÍ
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Pás na nářadí XTR od Snickers Workwear zachází v mobilním nošení nářadí
až do extrému. Díky modernímu ergonomickému designu a nastavitelným polstrovaným
šlím odvede hmotnost od vašich boků pro větší pohodlí. Unikátní systém připevnění kapes
Vám umožní připnout odolná kožená pouzdra přesně tam, kde je chcete mít. Pás na nářadí
XTR je k dostání ve speciální verzi pro tesaře a elektrikáře, obsahuje speciální kapsy
pro každou z těchto speciﬁckých prací. Připevněte si pás, připněte jej inovovanou
hliníkovou přezkou a noste při sobě všechny hřebíky, šroubky a nářadí,
které potřebujete. Po celý den.
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Reﬂexní prvky
pro lepší viditelnost.

Odolná kožená pouzdra
s dvojitým prošitím a nýty
pro delší životnost.
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NOSIČE NÁŘADÍ

Pouzdra na šrouby a hřebíky
s unikátními zešikmenými
otvory pro snadný přístup,
kdykoli je potřeba.
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9780 Pás na nářadí XTR pro elektrikáře

Vybavte se nejnovějším pásem pro tesaře. Počítejte s moderním
ergonomickým designem, polstrovanými šlemi a ﬂexibilním systémem
připevnění pouzder, který obsahuje odolná kožená pouzdra
včetně speciálního pouzdra na nářadí pro tesaře.
• Pás zesílený materiálem Cordura® v moderním ergonomickém
designu s inovativním a ﬂexibilním systémem připevnění pouzder.
• Nastavitelné a odepínatelné šle s polstrováním na ramenou
redukují hmotnost na vašich bocích pro větší pohodlí a ergonomii.
• Speciální kožené pouzdro pro tesaře s oddíly a úchyty
včetně držáku kladiva, nože a oddílu na tužky.
• Dvě odolná kožená pouzdra na hřebíky a šroubky v zešikmeném
provedení se širokými otvory pro snadný přístup.
• Odolná a inovativní hliníková přezka pro snadné zapnutí a odepnutí.
Materiál: Opasek ze 100 % nylonu, 100 % materiálu Cordura®-Polyamid, kožená
pouzdra.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Vybavte se nejnovějším pásem na nářadí pro elektrikáře.
Počítejte s moderním ergonomickým designem, polstrovanými šlemi
a ﬂexibilním systémem připevnění, který obsahuje i kožená pouzdra
včetně speciálního pouzdra na nářadí pro elektrikáře.
• Pás zesílený materiálem Cordura® v moderním ergonomickém
designu s inovativním a ﬂexibilním systémem připevnění pouzder.
• Nastavitelné a odepínatelné šle s polstrováním na ramenou
redukují hmotnost na vašich bocích pro větší pohodlí a ergonomii.
• Speciální kožené pouzdro pro elektrikáře s oddíly a úchyty
na šroubováky, kleště, nože, voltmetr a kladivo.
• Dvě odolná kožená pouzdra na hřebíky a šroubky v zešikmeném
provedení se širokými otvory pro snadný přístup.
• Odolná a inovativní hliníková přezka pro snadné zapnutí a odepnutí.
Materiál: Opasek ze 100 % nylonu, 100 % materiálu Cordura®-Polyamid, kožená
pouzdra.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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Nastavitelné šle
polstrované na ramenou
pro větší pohodlí.
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Odolná a inovativní
hliníková přezka pro snadné
uzavírání a otevírání.
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9770 Pás na nářadí XTR pro tesaře

w
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Ergonomický design
a vícevrstvé polstrování pro
větší pracovní komfort.

Ve verzi pro tesaře má
pouzdro na nářadí řadu
oddílů a úchytů pro různá
nářadí, včetně držáku
kladiva, úchytu na nůž
a oddíly na tužky.

Ve verzi pro elektrikáře
je v pouzdru na nářadí
řada oddílů a úchytů
na šroubováky, kleště,
nůž, voltmetr a držák
kladiva i úchyt na nůž.

NOSIČE NÁŘADÍ
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Ve verzi pro elektrikáře
je v pouzdru na nářadí
řada oddílů a úchytů
na šroubováky, kleště,
nůž, voltmetr a držák
kladiva i úchyt na nůž.
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Ve verzi pro tesaře má
pouzdro na nářadí řadu
oddílů a úchytů
pro různá nářadí,
včetně držáku kladiva,
úchytu na nůž
a oddíly na tužky.
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9781 Pás na nářadí pro elektrikáře
Vybavte se do práce tímto stabilním pásem na nářadí pro elektrikáře.
Byl navržen pro co nejlepší funkčnost a má ﬂexibilní systém úchytů,
který obsahuje i kožená pouzdra včetně speciálního pouzdra
na nářadí pro elektrikáře.
• Zesílený pás, který kopíruje siluetu s inovativním
a ﬂexibilním systémem úchytů pouzder.
• Měkoučké polstrování slouží k nejlepšímu pracovnímu pohodlí.
• Speciální kožené pouzdro na nářadí pro elektrikáře s oddíly
a úchyty na šroubováky, kleště, nůž, voltmetr a kladivo.
• Dvě odolná kožená pouzdra na hřebíky a šroubky v zešikmeném
provedení se širokými otvory pro snadný přístup.
• Robustní a inovativní hliníková přezka
pro snadné uzavírání a otevírání.
Materiál: Pás ze 100 % nylonu, 100 % polyamidu. Kožená pouzdra.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9771 Pás na nářadí pro tesaře
Mějte při sobě všechno potřebné v tomto pásu pro tesaře.
Byl navržen pro co nejlepší funkčnost a má ﬂexibilní systém úchytů,
který obsahuje i kožená pouzdra včetně speciálního pouzdra
na nářadí pro tesaře.
• Zesílený pás, který kopíruje siluetu s inovativním
a ﬂexibilním systémem úchytů pouzder.
• Měkoučké polstrování slouží k nejlepšímu pracovnímu pohodlí.
• Speciální kožené pouzdro na nářadí pro tesaře s oddíly a úchyty
včetně držáku kladiva, knoﬂíků k připevnění nože a oddílu na tužky.
• Dvě odolná kožená pouzdra na hřebíky a šroubky v zešikmeném
provedení se širokými otvory pro snadný přístup.
• Robustní a inovativní hliníková přezka
pro snadné uzavírání a otevírání.
Materiál: Pás ze 100 % nylonu, 100 % polyamidu. Kožená pouzdra.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9791 Pás na nářadí

Nejnovější pás na nářadí. Počítejte s nejmodernějším ergonomickým
designem a polstrováním pro největší pracovní komfort, ﬂexibilní systém
úchytů a zesílení z materiálu Cordura® pro mimořádnou životnost.
• Moderní ergonomický design s oporou na všech správných místech,
vícevrstvé polstrování pro největší pohodlí.
• Zesílení z odolného materiálu Cordura® uvnitř pro mimořádnou
životnost a zvenčí reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
• Inovovaný systém úchytů Vám zaručí možnost umístění
pouzder tam, kde je potřebujete.
• Robustní a inovativní hliníková přezka v designu pro snadné
uzavírání a otevírání jednou rukou.
• K dostání ve třech velikostech.
Materiál: Pás ze 100 % nylonu, 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Dokončete svou práci s tímto stabilním pásem ve štíhlém designu
kopírujícím siluetu. Počítejte s lepší funkčností a ﬂexibilním systémem
připevnění pouzder pro ještě větší pohodlí.
• Ergonomický tvar a měkoučké polstrování pro větší pohodlí.
• Zesílení pomocí mimořádně pevného materiálu
z vnitřní strany pro delší životnost.
• Inovovaný systém úchytů Vám zaručí možnost umístění
pouzder tam, kde je potřebujete.
• Robustní a inovativní hliníková přezka navržená
pro snadné uzavírání a otevírání jednou rukou.
• K dostání ve třech velikostech.
Materiál: Pás ze 100 % nylonu, 100 % polyamidu.
Velikosti: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9790 Pás na nářadí XTR
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9775 Pouzdro na nářadí pro tesaře

Navrženo pro elektrikáře. Mimořádně odolné kožené pouzdro
na potřebné nářadí. Navrženo unikátně pro pásy
na nářadí Snickers Workwear.
• Odolné pouzdro ze silné kůže s dvojitým speciálním
prošitím a nýty pro mimořádnou životnost.
• Speciální zesílené oddíly a trvanlivé nylonové úchyty pro snadný
přístup k šroubovákům, kleštím, noži a voltmetru.
• Držák kladiva z odolného polyamidového plastu, vhodný
na kladiva pro elektrikáře Hultafors.
• Knoﬂík k upevnění řemeslnického nože Hultafors a oddíl na tužky.
• Unikátní řešení pro snadné a pohodlné připevnění k pásu na nářadí.
Materiál: 100 % kůže.
Velikost: Univerzální

Navrženo pro tesaře. Mimořádně odolné kožené pouzdro na potřebné
nářadí. Navrženo unikátně pro pásy na nářadí Snickers Workwear.
• Odolné pouzdro ze silné kůže s dvojitým speciálním
prošitím a nýty pro mimořádnou životnost.
• Speciální zesílené oddíly a trvanlivé nylonové úchyty
pro dobrý přehled a snadný přístup k nářadí.
• Držák kladiva z odolného polyamidového plastu.
• Knoﬂík k upevnění řemeslnického nože Hultafors a oddíl na tužky.
• Unikátní řešení pro snadné a pohodlné připevnění k pásu na nářadí.
Materiál: 100 % kůže.
Velikost: Univerzální
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9785 Pouzdro na nářadí pro elektrikáře
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9795 Pouzdra na hřebíky a šroubky

9792 Šle k pásu na nářadí

Vždy při ruce. Mimořádně odolná kožená pouzdra na hřebíky a šroubky
unikátně navržena pro pásy na nářadí Snickers Workwear.
• Dvě odolná pouzdra ze silné kůže s dvojitými speciálními švy a nýty
pro mimořádnou životnost.
• Šikovný zešikmený design a široké otvory pro snadný přístup.
• Dva oddíly a speciální úchyt na nářadí pro ještě větší pohodlí.
• Unikátní řešení pro snadné a spolehlivé připevnění k pásu na nářadí.
Materiál: 100 % kůže.
Velikost: Univerzální

Odveďte hmotnost od boků. Odolné, a přesto mimořádně
pohodlné šle k pásům na nářadí Snickers Workwear.
• Ergonomický design s polstrovanými a zesílenými rameny
pro větší pohodlí i životnost.
• Snadno se upravují, aby perfektně držely.
• Elastická část na zádech pro větší pohodlí při předklánění.
• Hliníkové háčky pro snadné připevnění k pásu.
• Je možné je připevnit do dvou pozic pásu, aby optimálně držely.
Materiál: 100 % nylon.
Velikost: Univerzální
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4254 Vesta na nářadí Canvas+
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Zesílená, všestranná a odolná vesta na nářadí Vám umožní snadný přístup k potřebnému nářadí,
kdykoli potřebujete. Můžete počítat s ergonomickým nošením nářadí a se všemi kapsami
pro největší pohodlí.
• Široké ramenní pásy a elastický materiál v oblasti zad pro větší
pohodlí a volnost pohybu.
• Zesílení předních pouzdrových kapes z materiálu Cordura®1000 s úchyty na nářadí
pro větší odolnost a snadno dostupné zadní zešikmené pouzdrové kapsy.
• Náprsní kapsy včetně držáku na nůž, snadno přístupný
oddíl na mobilní telefon a okénko na jmenovku.
• Zesílení z materiálu Cordura® na náprsních kapsách.
• Zabudovaný vnitřní expandér, který umožní rozšíření vesty a její nošení i na bundě.
• Nastavitelný ergonomický pás, který odvádí tlak z ramenou.
Materiál: Canvas+, mimořádně pohodlný a odolný materiál, 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/m2.
Obsahuje zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid 500D a 1000D.
Standardní skladové velikosti: S–XXL

Široké ramenní pásy rozloží
zátěž – pro pracovní komfort.

Elastický materiál v oblasti
zad pro větší pohodlí.

ar

Odolný a přesto mimořádně
pohodlný materiál Canvas+.

.N

Náprsní kapsa včetně úchytu
na nůž a okénka
na jmenovku.

w

w

Zabudovaný expandér,
díky němuž je možné
vestu snadno rozšířit.
a nosit i na bundě.

w

Nastavitelný ergonomický
opasek odvádí tlak
z ramenou.

Zesílení předních
pouzdrových kapes materiálem
Cordura® ®1000 s úchyty
na nářadí pro delší životnost.

Zešikmené zadní pouzdrové
kapsy pro snadný přístup.
3314 Kalhoty Canvas+ řemeslnické, strana: 12
2815 Mikina s kapucí a logem, strana: 61
8012 Bunda A.I.S. ﬂeecová, strana: 37
4254 Vesta na nářadí Canvas+, strana: 56
9585 Rukavice Power Core, strana: 114
9586 Rukavice Power Open, strana: 114
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Zesílení náprsních kapes
materiálem Cordura®
včetně oddílů na tužky
a mobilní telefon.
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9745 Pouzdro na chytrý telefon ochranné

Šikovné pouzdro na chytrý telefon s pevnou ochrannou klopou.
Kompaktní design se snadným přístupem k telefonu.
• Šikovný a kompaktní design, který se hodí pro většinu chytrých telefonů.
• Vrstvená ochranná klopa s uzávěrem na suchý zip pro větší pohodlí.
• Hebké vnitřní polstrování pro lepší ochranu telefonu.
• Široký otvor pro snadný přístup.
• Dá se připevnit na opasek nebo na úchyty se suchými
zipy vašich pracovních kalhot.
Materiál: 100 % polyester, 100 % pěna EVA.
Velikost: 125×20×75 mm

Spolehlivé a odolné pouzdro se 100 % odolností vůči vodě a prachu
– dokonalá ochrana Vašeho telefonu nebo komunikačního zařízení.
• Odolná a nepromokavá tkanina se svařenými švy
pro 100 % odolnost vůči vodě a prachu.
• Flexibilní design s prostorem na mobilní telefon, GPS
nebo kompaktní komunikační zařízení.
• Snadno otevírací ochranná klopa s uzávěrem na suchý zip
a reﬂexní logo pro lepší viditelnost.
• Hebké vnitřní polstrování pro větší ochranu telefonu.
• Hodí se na opasek nebo na úchyty se suchými zipy vašich pracovních kalhot.
Materiál: 100 % termoplastický polyuretan (TPU).
Velikost: 85×25×130 mm
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9743 Pouzdro na chytrý telefon
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9716 Držák na kladivo

Populární standard. Kovový držák kladiva v šikovném
a bezpečném designu. Připraven k pracovní akci.
• Hodí se do úchytů na nářadí – ať už na kalhotách
Snickers Workwear, u vesty nebo do systému Flexi®Pocket.
Materiál: Kov.
Velikost: Univerzální

Vylepšený a vysoce odolný držák na kladivo,
který má ergonomický design. Je zešikmený pro snadný přístup
a pohodlné umístění kladiva u nohy.
• Díky ergonomicky zešikmenému tvaru Vám nebude
rukojeť kladiva překážet při chůzi a při práci v kleku.
• Je snadno připevnitelný k úchytům na nářadí Snickers Workwear,
ke kalhotám, k opaskům, k vestám na nářadí a k systému Flexi®Pocket.
• Hodí se pro nošení většiny kladiv na trhu.
• Je vyroben z odolného, a přesto pružného materiálu,
který nepoškrábe hladké povrchy.
Materiál: Vysoce odolný materiál Hytrel®
od ﬁrmy DuPont™ – 100 % termoplastický elastomer (TPE).
Velikost: Univerzální
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9082 Držák kladiva Flexi, kovový
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9794 Kapsy pouzdrové Flexi

9700 Úchyt na suchý zip Flexi

Populární standard. Dvě připevnitelné pouzdrové kapsy v šikovném
designu. Dají se upevnit do úchytů na vestě či kalhotách Snickers
Workwear a do systému Flexi Pocket. Jsou vyrobeny z mimořádně
odolného materiálu Cordura® pro dlouhou životnost.
• Pouzdrové kapsy mohou být připevněny buď pomocí úchytů
se suchým zipem nebo na obyčejný opasek.
• Jsou z velmi pevného materiálu Cordura® pro dlouhou životnost.
• Mají jeden hlavní oddíl s menšími vnějšími přihrádkami.
• Zesílené prošívání na kritických místech pro zajištění maximální životnosti.
Materiál: 100 % materiálu Cordura®-Polyamid, 300 g/m2.
Velikost: Univerzální

Připne vše a usnadní Vám život. Dá se připevnit k opasku.
• Je ﬂexibilní, můžete vybrat mezi různými doplňky
a kombinovat je dle vašich konkrétních potřeb.
Materiál: polyester.
Velikost: Univerzální
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3213 Kalhoty Rip-Stop řemeslnické s pouzd. kapsami, barva 9595, strana: 11
2716 Polokošile A.V.S..s ½ zipem, barva 1604, strana: 66
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BUĎTE V POHODĚ
POKROČILÁ TECHNOLOGIE V PRAXI
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Některé z našich polokošil
a triček poskytují pohodlí
patentovaných kapes
MultiPockets™, které jsou
řešeny tak, aby jejich obsah
nevypadl, ani když
se předkloníte.
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VŠUDYPŘÍTOMNÁ
FUNKČNOST
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V horkém a vlhkém počasí je pro Vás jasnou
volbou naše průkopnická řada moderních oděvů
s technologií A.V.S. Jsou to rychle schnoucí oděvy
s extrémní prodyšností, takže výborně funguje
odvětrávání a odvádění vlhkosti (potu).
Vy zůstanete v suchu, svěží a v pohodě,
i když těžce pracujete nebo jste
v horkém prostředí.

z

Pokud se v práci opravdu hodně namáháte, pak
to, zda jste v pohodě a svěží, není jen otázkou
pracovního pohodlí. Je to také nutnost, pokud
má být Vaše práce bezpečná. Díky správnému
oblečení se můžete soustředit na práci, čímž
se minimalizuje riziko, že uděláte chybu.

S kapsami MultiPockets™ máte
snadný přístup k telefonu…

…a můžete se předklonit,
aniž by Vám vypadl z kapsy.

w

Patentované kapsy
MultiPockets™
Patent č. EP 1.684.605

w

VOLNOST POHYBU

w

Vyzkoušejte oděvy, které fungují a kopírují Váš pohyb. Řada oděvů Snickers Workwear,
ať už triček, polokošil nebo mikin, má ergonomický střih pro opravdovou volnost pohybu
a vynikající pohodlí.

VÍCE NEŽ
HEZKÝ VZHLED

VYSOCE
KVALITNÍ MATERIÁLY

Moderní design je jen začátek.
S naší inspirativní řadou střihů,
kvalitních materiálů a barev získáte
odolné oděvy, které jsou navrženy
pro skutečnou práci, sport a volný čas.

Všechny naše oděvy jsou ušity z odolných materiálů,
které mají u každého oděvu speciﬁcké vlastnosti.
Odolné, a přesto pohodlné materiály, oděvy se
snadnou údržbou, s UV ochranou a moderní,
prodyšné oděvy, to je jen několik příkladů.

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých materiálech se dozvíte více na www.proﬁ-odevy.cz
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2820 Mikina s logem
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Pro každého řemeslníka. Mikina moderního střihu s kulatým výstřihem
u krku a logem Snickers Workwear na hrudníku.
• Vysoce stabilní materiál z trojitého vlákna si uchová tvar i po mnoha praních.
• Předepraná, aby se nesrážela a dobře seděla.
• Žebrované manžety a spodní lem chrání před zimou.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
• Moderní design a střih.
Materiál: pohodlná, odolná tkanina z 80 % bavlny a 20 % polyesteru, 330 g/m2, předepraná.
Velikosti: XS–XXXL
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2812 Mikina s kapsami MultiPockets™
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Hezká, odolná a populární mikina s kulatým výstřihem je navržena tak, abyste si ji užili.
Poskytne Vám pohodlí i díky multifunkčním kapsám MultiPockets™ a nezklame Vás.
• Má patentované multifunkční kapsy MultiPockets™, dvě šikovné postranní kapsy,
které se dokonale hodí na mobilní telefon nebo brýle.
• Vysoce stabilní materiál z trojitého vlákna neztrácí tvar ani po mnoha praních.
• Předepraná, aby se nesrážela a dobře seděla.
• Žebrované manžety a spodní lem chrání před zimou.
• Moderní design a střih.
Materiál: pohodlná, odolná tkanina z 80 % bavlny a 20 % polyesteru, 330 g/m2, předepraná.
Velikosti: XS–XXXL
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2810 Mikina
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Poctivá a odolná mikina v mnoha barevných provedeních.
Pohodlná a ideální pro proﬁlování Vaší ﬁrmy.
• Česaná uvnitř pro větší komfort.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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ODĚVY PRO HORNÍ ČÁST TĚLA
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2815 Mikina s kapucí a logem
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Chcete mít kapuci na hlavě nebo ne? Pokud máte na sobě tuto odolnou mikinu ze silné,
přesto pohodlné a příjemné tkaniny, pak záleží jen na Vás.
• Otvor na palec v manžetě udrží rukáv na místě.
• Vysoce stabilní materiál z trojitého vlákna, který neztrácí tvar ani po mnoha praních.
• Elastická šňůrka v kapuci.
• Klokaní kapsa vpředu pro ohřátí rukou.
• Předepraná, aby se nesrážela.
• Žebrované manžety a spodní lem chrání před zimou.
Materiál: Pohodlný, trvanlivý materiál ze směsi 80 % bavlny,
20 % polyesteru, 330 g/m2. Předepraná.
Velikosti: XS–XXXL
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2808 Mikina s kapucí a MultiPockets™
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Umocněte svůj postoj v této vysoce kvalitní mikině s nastavitelnou šňůrkou v kapuci.
Počítejte s pohodlím třívláknového materiálu a s patentovanými multifunkčními
kapsami MultiPockets™.
• Poskytuje pohodlí patentovaných multifunkčních kapes Multipockets™, má dvě boční
kapsy na mobilní telefon nebo brýle atd. S ochranným vnitřním systémem pro audio kabel.
• Elastická šňůrka v kapuci.
• Je ušita z bavlny a polyesteru pro komfort a životnost.
• Zesílené lokty pro mimořádnou odolnost.
• Moderní design, aby dobře seděla.
Materiál: Pohodlný, trvanlivý materiál ze směsi 80 % bavlny,
20 % polyesteru, 330 g/m2. Předepraná.
Velikosti: XS–XXXL
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2816 Mikina na zip s kapucí a logem

1604

Rozepněte ji, když je Vám horko, zapněte zip, chcete-li být v teple.
Užijte si tuto mikinu na zip s kapucí ze silné, přesto pohodlné a příjemné tkaniny.
Je vybavena otvorem na palec, aby rukávy držely na místě.
• Vysoce stabilní materiál z trojitého vlákna, který neztrácí tvar ani po mnoha praních.
• Elastická šňůrka v kapuci.
• Klokaní kapsa k ohřátí rukou.
• Předepraná, aby se dále nesrážela.
• Žebrované manžety a spodní lem u pase chrání před zimou.
Materiál: Pohodlný, trvanlivý materiál ze směsi 80 % bavlny, 20 % polyesteru,
330 g/m2. Předepraná.
Velikosti: XS–XXXL

ODĚVY PRO HORNÍ ČÁST TĚLA
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2800 Mikina s kapucí
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Odolná mikina s kapucí s velkou klokaní kapsou k ohřátí rukou.
Bude Vám v ní dobře a ideálně se hodí pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Česaná uvnitř pro větší komfort.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
• Zesílení v oblasti loktů pro větší odolnost.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Jednoduchá a odolná mikina na zip.
Ideálně se hodí pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Česaná uvnitř pro větší komfort.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

w

.N

9500

w

NOVINKA

w

0400

9500

2806 Mikina s kapucí dámská
Jednoduchá mikina dámského střihu s velkými kapsami na zahřátí rukou.
Ideálně se hodí pro umístění loga Vaší ﬁrmy. Zaručeně si ji zamilujete.
• Navrženo speciálně pro ženy, pro moderní vzhled a pohodlí.
• Pro extra komfort je vnitřní strana kartáčovaná.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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2712 Košile Rugby s dlouhým rukávem
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Moderní klasika v takovém střihu, aby dlouho vydržela. Košile „Rugby“ je ušita z hrubého,
ale přesto příjemného materiálu pro pohodlí. Je ideální pro ﬁremní značení.
• Velký prostor a málo švů pro snadné umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Je ušita z předeprané tkaniny, která je silná a odolná, přesto příjemná a pohodlná.
• Moderní design, elastické manžety a rozparky po stranách, aby optimálně seděla.
• Kapsa na hrudi pro větší pohodlí.
Materiál: Česaná směs z 80 % bavlny, 20 % polyesteru, předepraná v silikonu, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Moderní vzhled se vším potřebným. Moderní střih, komfort
a pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™.
• Systém kapes MultiPockets™ se dvěma postranními kapsičkami ideálními
na mobilní telefon nebo například brýle.
• Vysoce stabilní materiál s trojitým vláknem, který neztrácí tvar ani po mnoha praních.
• Předepraná, aby se nesrazila.
• Žebrování u krku a zip pro větší pohodlí.
• Moderní střih.
Materiál: Pohodlný, odolný materiál z 80 % bavlny a 20 % polyesteru, 330 g/m2, předepraná.
Velikosti: XS–XXXL
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2818 Mikina na ½ zip
Robustní jednoduchá mikina se zipem u krku,
ideální pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Pro extra komfort je vnitřní strana kartáčovaná.
• Trvanlivé žebrování 2×2 s lycrou.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
• Žebrování u krku a zip pro větší pohodlí.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2817 Mikina „beránek“ s kapucí, na zip

e.
c

z

Povzneste svou duši v této inspirativní mikině, která je dokonalou kombinací
moderního designu a zároveň hřejivých materiálů,
a s řadou kapes na všechno možné.
• Hebký „beránek“ uvnitř, dokonce i v kapuci a v kapsách pro mimořádný tepelný komfort.
• Velké přední kapsy, přístupné z boku. Bezpečná kapsa na zip.
• Extra kapsy s klopami našité zvenku a šikovná kapsa na propisku na rukávu.
• Elastické žebrování na manžetách a u spodního lemu, aby mikina udržela teplo.
• Zip YKK po celé délce vpředu pro maximální pohodlí.
• Moderní střih, aby perfektně seděla.
Materiál: Pohodlný a trvanlivý materiál z 80 % bavlny a 20 % polyesteru, 320 g/m2,
uvnitř 100 % polyesterový „beránek“, 250 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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V této mikině s logem v atraktivním a moderním střihu uděláte dojem.
Je ušita z klasického polyesterového trikotu s česaným ﬂeecem uvnitř
pro pohodlí a pocit hebkosti.
• Pohodlný vysoký límec chrání krk před zimou.
• Elastické žebrování na manžetách a u spodního lemu, aby mikina udržela teplo.
• Dvě snadno přístupné přední kapsy na zip.
• Zip YKK po celé délce vpředu pro maximální pohodlí.
• Moderní střih, aby perfektně seděla.
Materiál: 100 % polyesterový trikot, 350 g/m2. Česaný ﬂeece uvnitř.
Velikosti: XS–XXXL
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2821 Mikina na zip „Proﬁle“
Předveďte ﬁremní logo. Sportovní mikina v atraktivním, moderním designu
s možností aplikace ﬁremních symbolů. Je ušita z klasického polyesterového trikotu
s česanou ﬂeecovou podšívkou pro pohodlí.
• Velká místa s jen několika málo švy pro snadné a výrazné logo Vaší ﬁrmy.
• Komfortní vysoký límec ochrání krk před živly.
• Elastické žebrování na rukávech a spodním lemu pomůže udržet teplo.
• Dvě snadno přístupné přední kapsy.
• Zip YKK vpředu po celé délce pro maximální pohodlí.
Materiál: 100 % polyesterový trikot, 350 g/m2. Česaný ﬂeece uvnitř.
Velikosti: XS–XXXL
9500
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8503 Košile „Service“ s dlouhým rukávem
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Dříč. Atraktivní, profesionální střih s unikátním designem proti oděru, s povrchem,
který se snadno udržuje. Poskytuje pohodlí díky patentovaným kapsám MultiPockets™.
• Poskytuje pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™, tj. dvě šikovné boční kapsy
ideální na mobilní telefon, MP3 nebo například brýle.
• Povrchová úprava, která se snadno udržuje, drží barvu i tvar při praní do 70 °C.
• Ochrana před UV zářením 50+.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
• Moderní design a střih.
Materiál: Pevný materiál, který se snadno udržuje, 65 % polyesteru
35 % bavlněného kepru, 155 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8506 Košile Rip-Stop s krátkým rukávem
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Lehounký favorit s krátkými rukávy. Košile je ušita z trvanlivého, a přesto příjemného
Rip-Stopového materiálu. Tato košile Vám poskytne úžasný komfort
a také pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™.
• Včetně patentovaných kapes MultiPockets, dvou šikovných postranních kapes,
ideálních na mobilní telefon nebo například brýle.
• Lehký, a přesto trvanlivý Rip-Stopový materiál, předepraný pro hebkost a pohodlí.
• Košile v moderním designu a střihu.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
• Druky pro snadné zapínání a delší životnost.
Materiál: Hebká a pohodlná předepraná Rip-Stopová tkanina, 80 % bavlny, 20 % polyesteru, 150 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8508 Košile Rip-Stop s dlouhým rukávem

9500

Lehounký favorit. Košile je ušita z trvanlivého, a přesto příjemného Rip-Stopového materiálu.
Tato košile Vám poskytne úžasný komfort a také pohodlí
patentovaných kapes MultiPockets™.
• Včetně patentovaných kapes MultiPockets, dvou šikovných postranních kapes,
ideálních na mobilní telefon nebo například brýle.
• Lehký, a přesto trvanlivý Rip-Stopový materiál, předepraný pro hebkost a pohodlí.
• Košile v moderním designu a střihu.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
• Druky pro snadné zapínání a delší životnost.
Materiál: Hebká a pohodlná předepraná Rip-Stopová tkanina, 80 % bavlny, 20 % polyesteru, 150 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Moderní design mapující tělo
s mimořádnou prodyšností
v místech, kde se nejvíc potíte.
Vysoce elastický materiál,
aby triko dokonale sedělo.
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Úprava proti zápachu pomocí
bambusového uhlí a UV ochrana
50+ pro komfort v horku.

lin

High tech materiál
A.V.S. polyester Vás
udrží v suchu a svěží.
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Hledáte-li dokonalou prodyšnost, noste tuto polokošili moderního střihu mapujícího
tělo. Kombinace průkopnické technologie v odvádění vlhkosti a rychle schnoucí,
vysoce elastický materiál s UV ochranou pro pocit svěžesti a sucha.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.) je moderní technologie výroby materiálu
pro mimořádnou prodyšnost a odvádění vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
• Moderní střih mapující Vaše tělo s mimořádnou ventilací tam,
kde se nejvíce potíte – v podpaží, v horní části zad a na bocích.
• Inovativní kombinace technologie A.V.S., materiál s bambusovým uhlím
a UV ochranou 50+ pro svěžest a pohodlí v horku.
• Elastický materiál a ploché švy, aby polokošile dokonale seděla a poskytovala pohodlí.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: High tech 100 % prodyšný polyester A.V.S., 180 g/m2 s bambusovou
úpravou proti zápachu a UV ochranou, polyesterová síťovina, 125 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2714 Polokošile A.V.S.
Svěží vzhled po dlouhou dobu. Spolehněte se na vylepšené odvádění potu i UV ochranu
v této extrémně hebké, a přesto odolné polokošili. Kombinace chladivého pracovního
komfortu s pohodlím patentovaných kapes MultiPocket™.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.) je moderní technologie výroby materiálu
pro mimořádnou prodyšnost a odvádění vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
• Inovativní kombinace technologie A.V.S. materiálu s bambusovým uhlím
a UV ochrany 50+ pro pocit svěžesti a komfortu při pohybu v horku.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, což jsou dvě šikovné
kapsičky na bocích, ideální na mobilní telefon, brýle apod.
• Elastický materiál a ploché švy, aby polokošile dokonale seděla a poskytovala pohodlí.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % prodyšný polyester A.V.S., 220 g/m2 s bambusovým uhlím
a úpravou proti zápachu a ochranou před UV zářením.
Velikosti: XS–XXXL
0418
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2509 Triko A.V.S.
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V suchu a svěží po dlouhou dobu. Extrémně hebké, a přesto odolné triko
z prodyšného materiálu s UV ochranou. Spolehněte se na ještě větší odvádění
vlhkosti od těla a pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.) je moderní technologie výroby materiálu
pro mimořádnou prodyšnost a odvádění vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
• Inovativní kombinace technologie A.V.S. materiálu s bambusovým uhlím
a UV ochrany 50+ pro pocit svěžesti a komfortu při pohybu v horku.
• Je vybaveno patentovanými kapsami MultiPockets™, což jsou dvě šikovné kapsičky
na bocích, ideální na mobilní telefon, brýle apod.
• Elastický materiál a ploché švy, aby triko dokonale sedělo a poskytovalo pohodlí.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % prodyšný polyester A.V.S., 220 g/m2 s bambusovým uhlím
a úpravou proti zápachu a ochranou před UV zářením.
Velikosti: XS–XXXL
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2711 Polokošile A.V.S.
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Buďte v suchu i ve vedrech v této lehoučké a elastické polokošili.
Vysoce funkční prodyšný materiál zajistí spolehlivé odvádění potu,
abyste se cítili příjemně. Ideální pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.) je moderní technologie výroby materiálu pro mimořádnou
prodyšnost a odvádění vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
• Úprava proti zápachu pro pocit svěžesti a komfortu i při pohybu v horku.
• Elastický materiál a ploché švy, aby triko dokonale sedělo a poskytovalo pohodlí.
Materiál: 100 % prodyšný polyester A.V.S., 140 g/m2 s úpravou proti zápachu.
Velikosti: XS–XXXL
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2508 Triko A.V.S.
Klasika pro komfort a pocit sucha a svěžesti. Lehké a elastické triko
z vysoce funkčního prodyšného materiálu pro spolehlivé odvádění
potu od těla v horku. Ideální pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.) je moderní technologie výroby materiálu pro mimořádnou
prodyšnost a odvádění vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
• Úprava proti zápachu pro pocit svěžesti a komfortu i při pohybu v horku.
• Elastický materiál a ploché švy, aby triko dokonale sedělo a poskytovalo pohodlí.
Materiál: 100 % prodyšný polyester A.V.S., 140 g/m2 s úpravou proti zápachu.
Velikosti: XS–XXXL
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2504 Triko Heavy s krátkým rukávem s MultiPockets™
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Precizní střih, zesílený materiál s patentovanými kapsami MultiPockets™.
Z příjemné, odolné bavlny.
• Systém kapes MultiPockets™, dvě šikovné boční kapsičky ideální
na mobilní telefon nebo brýle.
• Zesílené švy na ramenou a vzadu na krku, pro dlouhou životnost.
• Očko u krku na kabel hands-free nebo MP3 uložených v kapsičkách MultiPockets™.
• Lycra® v žebrování na krku pomáhá udržet tvar trika i po mnoha praních.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % hrubá bavlna pro mimořádnou životnost, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2710 Polokošile s MultiPockets™

Sportovní klasika s nádechem moderny. Tato hezká polokošile s raglánovými rukávy
představuje kombinaci pohodlí a pevnosti těžké, jemně prané bavlny
a patentovaných kapes MultiPockets™.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, dvěma šikovnými kapsičkami
ideálními na mobilní telefon nebo například brýle.
• Pro větší životnost jsou švy na ramenou a vzadu na krku zesílené.
• Očko u krku na kabel hands-free nebo MP3 uložené v kapsách Multipockets™.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
• 2 knoﬂíky, límeček a raglánové rukávy pro moderní vzhled.
Materiál: Jemně předepraná 100 % těžká bavlna pro vynikající pohodlí, 240 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

2702 Polokošile dámská

.N

Atraktivní robustní polokošile dámského střihu.
Ideální pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Pro delší životnost jsou švy na ramenou a na zadní straně krku zesílené.
• Snadná udržba, udrží si barvu a tvar i při praní v 70 °C.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 220 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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2708 Polokošile s náprsní kapsičkou
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Atraktivní polokošile ze silnějšího materiálu v široké škále barev.
Ideální pro ﬁremní značení.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a za krkem.
• Snadná údržba – zachovává barvu i tvar i při praní na 70 °C.
• Náprsní kapsa pro elegantní vzhled.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 220 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2502 Triko „Classic“ s krátkým rukávem
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Nekonečné možnosti. Klasické bavlněné tričko poskytující pohodlí
bavlny. Ideální pro ﬁremní značení.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a u krku.
• Lycra® v žebrování kolem krku pomáhá udržet tvar po mnoha praních.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Triko z hutného materiálu s dlouhým rukávem z pohodlné bavlny
a mnoha možnostmi ﬁremního značení.
• Pro mimořádně dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a v zadní části u krku.
• Lycra® v žebrování kolem krku pomáhá udržet tvar po mnoha praních.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2402 Triko s dlouhým rukávem
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2403 Triko „Stretch“ s dlouhým rukávem dámské
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Svěží vzhled, optimální střih a mimořádná volnost pohybu.
Triko ze zesíleného elastického materiálu, ideální pro umístění loga.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Lycra® v materiálu umožňuje větší volnost pohybu.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a v zadní části u krku.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 90 % bavlny, 10 % elastanu, 190 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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2516 Triko dámské
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Se svěžím vzhledem a pohodlným dámským střihem si toho triko zamilujete.
Je ideální pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Lycra® v žebrování u krku pomáhá udržet tvar po každém dalším praní.
• Pro delší životnost jsou švy na ramenou a na zadní straně krku zesílené.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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KOMFORT PŘÍMO NA POKOŽCE
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Váš výkon závisí na tom, jak se obléknete. Zůstat v zimě v teple
a pohodlí je hlavně o oblékání se ve vrstvách. Všechno začíná
na Vaší pokožce. Výběr té správné první vrstvy je klíčový pro udržení
těla v suchu po celý den. Ať si z naší řady zvolíte cokoliv, můžete se
spolehnout na skvěle padnoucí první vrstvu s pokročilou funkčností
založenou na skvělém střihu a extrémně pohodlném materiálu.
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Všechny oděvy první vrstvy Snickers Workwear obsahují vysoce funkční tkaniny, které odvádějí
pot a vlhkost od Vaší pokožky, takže udržují Vaše tělo v suchu a v teple. Výběr správného typu
spodního prádla je otázkou ročního období, počasí, aktivity a samozřejmě vkusu.

TECHNOLOGIE 37.5™

ar

Aktivní high-tech částice přírodního kokosového
uhlí s úpravou proti zápachu. Pohlcuje vlhkost
a uvolňuje ji ve formě páry v mikroklimatu přímo
na Vaší pokožce. Extrémně rychle schnoucí
tkanina – schne pětkrát rychleji, než podobné
materiály – pro prvotřídní komfort
při jakékoliv aktivitě.

w

w

w

.N

VLNA MERINO
Extrémně měkká a lehká tkanina pro přirozené
tepelné pohodlí v opravdu chladných podmínkách,
nebo při méně náročné aktivitě. Značně pohlcuje
vlhkost a nezapáchá, takže se oděv dá nosit
několik dní bez vyprání. Udrží si tvar dokonce
i po velkém množství praní a nošení.

XTR SPODNÍ PRÁDLO
NAVRŽENÉ NA TĚLO
Mimořádná první vrstva, která nabízí moderní
střih na tělo skvěle kombinující odvětrání,
zateplení a ochranu. Inovativní tkanina je směs
pohodlných a elastických funkčních polyesterů,
poskytující vysoce prodyšný
a rychle schnoucí materiál.

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

9432 Termotriko XTR s krátkým rukávem, strana: 72
9431 Termo spodní kalhoty XTR, strana: 73
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V TEPLE A SUCHU

XTR

– NEJMODER

Zdokonalená přiléhavá tkanina,
která odvádí pot a vlhkost od pokožky.
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Zateplení navíc
na ramenou a přes ledviny.

0418

w

.N

Rychleschnoucí
elastická tkanina

Mimořádná ventilace tam,
kde se nejvíce potíte – v podpaží,
na zádech, hrudi a v ohybu paží.

REG.
DESIGN

Test-No. XXX

Hohenstein

Hohenstein

9432 Termotriko XTR s krátkým rukávem
V tomto nejnovějším funkčním termotriku pocítíte rozdíl.
Počítejte s nejnovějším designem, materiálem i funkčními
vlastnostmi – získáte novou úroveň pocitu sucha a svěžesti.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky inovované a rychle schnoucí
elastické tkanině, která odvádí pot a vlhkost od pokožky.
• Triko v moderním designu ušité nejnovější technologií
pro optimální kombinaci izolace a prodyšnosti.
• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíc potíte – v podpaží,
na zádech a na hrudi.
• Mimořádná izolace v důležitých oblastech – na ramenou
a v oblasti ledvin.
Materiál: High-tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.
56 % polyamidu, 40 % polypropylénu, 4 % elastanu, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXL

w

9430 Termotriko XTR s dlouhým rukávem

Optimalizujte pohyb svého těla v tomto prádle nové generace.
Moderní termotriko s dlouhým rukávem pro pocit sucha a svěžesti.
Má průlomový design, materiál a funkčnost.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky rychle schnoucí elastické tkanině,
která odvádí pot a vlhkost od pokožky.
• Moderní design a technologie pro optimální kombinaci
prodyšnosti, izolace a ochrany.
• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíce potíte
– v podpaží, na zádech, hrudi a v ohybu paží.
• Mimořádná izolace v důležitých oblastech – na ramenou a v oblasti ledvin.
• Mimořádná ochrana tam, kde je to nejvíc potřeba – v loktech.
Materiál: High-tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.
56 % polyamidu, 40 % polypropylenu, 4 % elastanu, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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NĚJŠÍ PRVNÍ VRSTVA
Rychleschnoucí
elastická tkanina
Zdokonalená tkanina
na tělo, která odvádí pot
a vlhkost od pokožky.

Vlhkost

Tkanina

Pokožka

z

Tělesná vlhkost

e.
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A.V.S. Aktivní odvětrávací systém
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Je prodyšný a přitom Vaše tělo uchová
v suchu − odvádí pot a vlhkost
od pokožky.

ar

Extra ochrana
na kolenou.

Extra kompresní látka
pro oporu a aktivaci
nejdůležitějších svalů
– zezadu, na stehnech
a na tříslech.

.N

Mimořádná ventilace
tam, kde se nejvíce potíte
– na hýždích
a v kolenních jamkách.
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9433 Termoboxerky XTR

Revoluce ve funkčním spodním prádle. Připravte se
na nový rozměr svěžesti a sucha. Tyto dlouhé spodky
mají průlomový design, tkaniny i funkčnost.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky rychle schnoucí elastické tkanině,
která odvádí pot a vlhkost od pokožky.
• Moderní design a technologie pro optimální kombinaci
prodyšnosti, izolace a ochrany.
• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíce potíte
– na hýždích a v kolenních jamkách.
• Extra kompresní látka pro oporu a aktivaci nejdůležitějších
svalů – zezadu, na stehnech a na tříslech.
• Mimořádná ochrana tam, kde je to nejvíc potřeba – na kolenou.
Materiál: High-tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.
56 % polyamidu, 40 % polypropylenu, 4 % elastanu, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXL

Funkčním prádlo, ve kterém se budete cítit jinak. Počítejte
s nejnovějším designem, materiálem i funkčními vlastnostmi
– získáte novou úroveň pocitu sucha a svěžesti.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky inovované a rychle schnoucí elastické tkanině,
která odvádí pot a vlhkost od pokožky.
• Ušité nejnovější technologií pro optimální kombinaci izolace a prodyšnosti.
• Mimořádná ventilace v zadní části, kde se nejvíc potíte.
• Extra kompresní látka pro oporu a aktivaci nejdůležitějších
svalů – zezadu, na stehnech a na tříslech.
Materiál: High-tech materiál A.V.S. s extrémně prodyšnou směsí.
56 % polyamidu, 40 % polypropylénu, 4 % elastanu, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXL

w

w

9431 Termo spodní kalhoty XTR
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NECHTE POT ZMIZET
Nová technologie 37.5™ uchovává Vaši
přirozenou teplotu a zároveň udržuje
ideální vlhkost pokožky. Tím vytváří
ideální mikroklima, ve kterém
se cítíte přirozeně a příjemně.
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I když namáhavě pracujete, nebo aktivně sportujete,
technologie 37.5™ Vám pomáhá regulovat Vaši teplotu
a vlhkost pokožky tak, aby jste vždy byli
v teple, suchu a pohodlí.

TECHNOLOGIE 37.5™
Aktivní high-tech částice přírodního
kokosového uhlí s úpravou proti
zápachu. Pohlcuje vlhkost a uvolňuje
ji ve formě páry v mikroklimatu
přímo na Vaší pokožce.
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RYCHLESCHNOUCÍ
TKANINA
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Schne 5x rychleji než podobné
tkaniny a tvoří prvotřídní komfort.
Aktivní částice jsou neustále
přichyceny k vláknům, proto se nikdy
nevymyjí ani nedegradují.
Určeno pro intenzivní aktivitu.

Pára

Tkanina
Mikroklima
Kůže
Tělesné
teplo

74

NOVINKA
9422 Termotriko 37.5™ s dlouhým rukávem na ½ zip
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Zapomeňte na pot v tomto inovativním triku první vrstvy s dlouhým rukávem a zipem
pro možnost dodatečného větrání. Rychleschnoucí tkanina
s revoluční technologií aktivních částic 37.5™ zajišťuje
skvělé tepelné pohodlí a suchou pokožku.
• 37.5™ je technologie aktivních částic, která pohlcuje vlhkost a uvolňuje ji
ve formě páry v mikroklimatu přímo na Vaší pokožce.
• Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
• Schne 5x rychleji než podobné tkaniny.
• Udrží Vaše tělo suché a svěží po celý dlouhý den s inovativní
tkaninou s přírodní úpravou proti zápachu.
• Pokročilý střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
kde se nejvíc potíte – v podpaží, podél zad a za krkem
• Vysoce elastický materiál a ploché švy ze šesti nití, aby oděv dokonale padl.
Materiál: High-tech, prodyšný a rychle schnoucí. 54 % polyesteru Cocona®, 46 % polyesteru,
155 g/m2. S technologií aktivních částic 37.5™ s přírodním kokosovým uhlím
a úpravou proti zápachu. Síťovina 90 % polyesteru, 10 % elastanu, 126 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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NOVINKA

9423 Termo spodní kalhoty 37.5™
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Udržte své nohy v teple a bez pocení. Inovativní spodky první vrstvy
s revoluční technologií aktivních částic 37.5™ Vám poskytnou prvotřídní
komfort v oděvu, který aktivně odvádí pot od Vaší pokožky.
• 37.5™ je technologie aktivních částic, která pohlcuje vlhkost a uvolňuje
ji ve formě páry v mikroklimatu přímo na Vaší pokožce.
• Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
• Schne 5x rychleji než podobné tkaniny.
• Udrží Vaše tělo suché a svěží po celý dlouhý den s inovativní
tkaninou s přírodní úpravou proti zápachu.
• Pokročilý střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
kde se nejvíc potíte – v rozkroku, v kříži a v kolenních jamkách.
• Vysoce elastický materiál, široká guma v pase a ploché švy ze šesti nití,
aby oděv dokonale padl.
Materiál: High-tech, prodyšný a rychle schnoucí. 54 % polyesteru Cocona®, 46 % polyesteru,
155 g/m2. S technologií aktivních částic 37.5™ s přírodním kokosovým uhlím
a úpravou proti zápachu. Síťovina 90 % polyesteru, 10 % elastanu, 126 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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9421 Termotriko 37.5™ s dlouhým rukávem
Pociťte, jak se Váš pot vypařuje, s tímto moderním termotrikem první vrstvy.
S revoluční technologií aktivních částic 37.5™, zajišťující špičkové tepelné pohodlí
a suchou pokožku.
• 37.5™ je technologie aktivních částic, která pohlcuje vlhkost a uvolňuje
ji ve formě páry v mikroklimatu přímo na Vaší pokožce.
• Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
• Schne 5x rychleji než podobné tkaniny.
• Udrží Vaše tělo suché a svěží po celý dlouhý den s inovativní
tkaninou s přírodní úpravou proti zápachu.
• Pokročilý střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
kde se nejvíc potíte – v podpaží, podél zad a za krkem.
• Vysoce elastický materiál a ploché švy ze šesti nití, aby oděv dokonale padl.
Materiál: High-tech, prodyšný a rychle schnoucí. 54 % polyesteru Cocona®, 46 % polyesteru,
155 g/m2. S technologií aktivních částic 37.5™ s přírodním kokosovým uhlím
a úpravou proti zápachu. Síťovina 90 % polyesteru, 10 % elastanu, 126 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
0426
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RYZÍ TEPLO Z MERINO VLNY

NOVINKA

Udrží si
svůj vzhled
i po dlouhém
nošení.
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NOVINKA
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Když přijde na čisté přírodní teplo a pohodlí v opravdu chladných podmínkách,
nebo při méně náročné aktivitě, nic se nevyrovná vlně Merino. Tento extrémně
jemný a lehounký materiál nezapáchá ani po dlouhém nošení a má schopnost
dlouhodobě absorbovat vlhkost, což umožňuje nosit oděv několik dnů po sobě
bez praní. Oděvy z Merino vlny si navíc udrží svůj vzhled
i po množství praní a nošení.
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Vyrobeno
z úžasně hřejivé
a pohodlné
vlny Merino.
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Překvapivě
měkký a lehký
materiál.
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Tkanina absorbuje vlhkost,
takže jste při pohybu v suchu.
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9415 Termotriko s dlouhým rukávem Merino

Pro čistě přírodní tepelný komfort noste toto příjemné, pohodlné
a ultra lehké triko z vlny Merino. První vrstva pohlcující vlhkost
zajišťuje skvělé tepelné pohodlí a suchou pokožku, vše přírodně.
• Přírodní tkanina z vlny ovcí Merino pro tepelnou pohodu
při opravdu chladném počasí nebo při méně náročné aktivitě.
• Nemění tvar ani po mnoha vypráních.
• Nezapáchá a lze nosit několik dní bez vyprání.
• Elastické manžety zabraňují pronikání studeného vzduchu pod oděv.
• Mimořádně měkký a lehký materiál s plochými švy z 6 nití,
pro maximální komfort.
Materiál: Přírodní a lehký, 70 % vlny Merino, 30 % polyesteru, 170 g/m2.
Lze prát v pračce.
Velikosti: XS–XXXL
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9416 Termo spodní kalhoty Merino
Extrémně teplé a hebké, z přírodního materiálu.
Překvapivě pohodlná první vrstva vyrobená z lehké vlny Merino
pohlcující vlhkost, s dlouhotrvající svěžestí a pocitem sucha.
• Přírodní tkanina z vlny ovcí Merino pro tepelnou pohodu
při opravdu chladném počasí nebo při méně náročné aktivitě.
• Nemění tvar ani po mnoha vypráních.
• Nezapáchá a lze nosit několik dní bez vyprání.
• Elastické manžety na koncích nohavic zabraňují pronikání
studeného vzduchu pod oděv.
• Mimořádně měkký a lehký materiál s plochými švy z 6 nití
a silný gumový pas, pro maximální komfort.
Materiál: Přírodní a lehký, 70 % vlny Merino, 30 % polyesteru, 170 g/m2.
Lze prát v pračce.
Velikosti: XS–XXXL

9413 Termopulover Mikroﬂeece, na ½ zip
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Zůstaňte v teple a pohodlí, ačkoli pracujete v mrazivém počasí.
Počítejte s nejlepší izolací a odváděním vlhkosti. Ideální jako hřejivá vrstva
na tělo nebo jako lehčí druhá vrstva.
• Dokonale padne a zabezpečuje komfort při pohybu díky extrémně pružné tkanině.
• Límec s krytým zipem uvnitř pro pohodlí a komfort.
• Očko na palec v manžetě udrží rukávy na místě, aby se nevyhrnuly.
• Elastické manžety zabraňují pronikání studeného vzduchu pod oděv.
• Prodloužený zadní díl, díky němuž Vám nebude foukat na záda,
i když budete pracovat v kleku.
Materiál: 94 % prodyšného polyesteru A.I.S. (aktivní izolační systém), 6 % elastanu, 230 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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9414 Termo spodní kalhoty Mikroﬂeece
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Pro mimořádné teplo a komfort na těle, když je chladno.
Počítejte se skvělou izolací a odváděním potu. Mikroﬂeecové
spodky jsou ideální jako hřejivá vrstva na tělo nebo jako lehčí druhá vrstva.
• Úžasný střih a pohodlí díky elastickému materiálu.
• Lehký a rychle schnoucí materiál, který udrží tělo v suchu.
• Česaný z vnitřní strany pro mimořádné teplo a komfortní pocit hebkosti.
• Elastické manžety na koncích nohavic zabraňují pronikání
studeného vzduchu pod oděv.
• Krytý pas pro maximální pohodlí.
Materiál: 94 % prodyšného polyesteru A.I.S. (aktivní izolační systém), 6 % elastanu, 230 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Test-No. XXX

Hohenstein

9436 Boxerky elastické – dvojbalení
Noste tyto příjemné bavlněné boxerky z hladkého elastického materiálu
pro pocit pohodlí. Připravte se na to, že výborně padnou na tělo
a jsou příjemné tam, kde je to nejvíce potřeba.
• Boxerky s výborným střihem padnoucím na tělo z hladkého elastického materiálu.
• Úžasně příjemná bavlna pro maximální komfort.
• Guma v pase z vnitřní strany z česaného materiálu pro větší pohodlí.
• Ploché švy ze šesti nití pro mimořádnou životnost.
Materiál: 95 % bavlny, 5 % elastanu, 210 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Mimořádná prodyšnost v nártu.
Na chodidlech
odolná příze
z materiálu
Cordura®.

Test-No. XXX
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Zesílená pata a špička
pro větší odolnost.

Hohenstein

9209 Ponožky Cordura®
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Pro komfort a dlouhou životnost noste tyto odolné, a přesto
extrémně příjemné a pohodlné ponožky z materiálu Cordura®.
Kombinuje moderní design a dlouhotrvající ventilaci
se zesíleními na správných místech.
• Odolná příze z materiálu Cordura® pro výjimečnou životnost.
• Hladký šev v oblasti prstů pro optimální komfort.
• Zesílená pata a špička pro větší životnost a oporu nohy.
• Mimořádná ventilace v nártu.
• Elastická pletenina v klenbě.
Materiál: 70 % polypropylenu PolyColon, 7 % Cordury®, 17 % polyamidu, 6 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
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Test-No. XXX

Hohenstein

Test-No. XXX

Hohenstein

9202 Ponožky Wool Mix, střední

9203 Ponožky Wool Mix, vysoké

9210 Ponožky Heavy Wool, vysoké

Zůstaňte v teple a svěží v nejnovějších ponožkách
ze směsi vlny pro tvrdě pracující nohy.
Moderní design s tlumením nárazu chodidel,
odvodem vlhkosti a antibakteriální úpravou
zajišťující nejlepší pohodlí.
• Zesílená ochrana v kotníku.
• Rozdílný tvar pro levou a pravou nohu, pletená
mřížka v klenbě, aby ponožka dobře seděla na noze.
• Kanálky pro odvádění potu na chodidle.
• Zesílení na patě a špičce pro větší životnost a oporu.
Materiál: Izolující směs vlny, 70 % vlny,
6 % hedvábí, 20 % polyamidu, 4 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

Teplo a ochrana s každým krokem. Úžasné vyšší
ponožky ze směsi vlny a moderním designem opory
holeně, ochranou nohy při nárazu a antibakteriální
úpravou pro nejlepší pohodlí.
• Zesílená ochrana v kotníku.
• Rozdílný tvar pro levou a pravou nohu, pletená
mřížka v klenbě, aby ponožka dobře seděla na noze.
• Kanálky pro odvádění potu na chodidle.
• Zesílení na patě a špičce pro větší životnost a oporu.
Materiál: Izolující směs vlny, 70 % vlny,
6 % hedvábí, 20 % polyamidu, 4 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

Zapomeňte na studené nohy. V těchto skvělých
silných ponožkách z vlny budete stále v teple.
Vysoké, tlusté, hebké a zesílené kvalitní vlnou
pro maximální tepelný komfort
v chladných podmínkách.
• Vysoké tělo pro mimořádnou izolaci.
• Komfortní hladký šev v oblasti prstů.
• Zesílené na patě a špičce pro lepší životnost a oporu.
• Elastická pletenina v klenbě.
Materiál: Tlustá a měkká vlněná froté tkanina.
84 % vlny Merino, 12 % Lycry®, 4 % polyamidu.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
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PONOŽKY

Zesílení - ochrana kotníku.

Moderní materiál Coolmax®.

Speciální pletenina
pro mimořádnou prodyšnost.
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9201 Ponožky Coolmax®, střední
Ulevte svým chodidlům v těchto prodyšných pracovních ponožkách.
Mají inovovaný design s tlumením nárazu, jsou z moderního materiálu
Coolmax® pro úžasný výkon a suchý komfort s každým krokem.
• Zesílení na kotníku.
• Pravá i levá ponožka má jiný tvar a na klenbě má žebrování, aby optimálně držely na noze.
• Kanálky na chodidlech pro odvádění potu.
• Zesílená pata a špička pro větší životnost a oporu.
• Mimořádná ventilace v horní části.
Materiál: 60 % tkaniny Coolmax® odvádějící vlhkost, 14 % vlny,
6 % hedvábí, 16 % polyamidu, 4 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48
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Upleteno zvlášť
pro levou a pravou nohu,
aby optimálně seděly.

Kanálky
pro odvádění
vlhkosti.
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Hohenstein

9208 Ponožky Coolmax®, tenké

9204 Ponožky – dvojbalení

Buďte v pohodě v těchto high-tech pracovních
ponožkách. Mají inovovaný design a jsou z moderního
a prodyšného materiálu Coolmax® pro pocit sucha
s každým krokem.
• Jazyk pro ochranu Achillovy šlachy.
• Pravá i levá ponožka má jiný tvar
• V místě klenby chodidla je žebrování,
které ponožky optimálně drží na noze.
• Kanálky na chodidlech pro odvádění potu.
• Zesílená pata a prsty pro větší životnost a oporu nohy.
• Mimořádná ventilace v horní části.
Materiál: 60 % tkaniny Coolmax® odvádějící vlhkost,
14 % vlny, 6 % hedvábí, 16 % polyamidu, 4 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

V horku si natáhněte tyto tenké ponožky
z materiálu Coolmax®. Mají šikovný nízký střih
a high-tech přízi pro vynikající ventilaci
a pohodlí po celý den.
• Nízký střih ideální do horka.
• Hladký šev v oblasti prstů pro optimální komfort.
• Zesílení na patě a ve špičce
pro větší životnost a oporu.
• Mimořádná prodyšnost v horní části nohy.
• Elastická pletenina v místě klenby chodidla
dokonale drží ponožku na noze.
Materiál: 75 % tkaniny Coolmax® odvádějící vlhkost,
21 % polyamidu, 4 % Lycry®.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

Buďte připraveni na výměnu ponožek.
S tímto dvojbalením hebkých ponožek
budete mít při ruce vždy náhradní pár,
když jej budete potřebovat.
• Rychleschnoucí materiál.
• Elastická pletenina v místě klenby chodidla
dokonale drží ponožku na noze.
• Zesílené na patě a ve špičce pro větší životnost.
Materiál: 80 % rychle schnoucí tkaniny Dri-release,
15 % Lycry®, 5 % nylonu.
Velikosti: 37–39, 40–42, 43–45, 46–48

w

9200 Ponožky Coolmax®, nízké
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3714 Kalhoty dámské Canvas+ s pouzdrovými kapsami, barva 9595, strana: 82
2702 Polokošile dámská, barva 9500, strana: 83
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CERTIFIKOVANÁ OCHRANA KOLEN
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Dámská řada oděvů Snickers Workwear přináší nekompromisní
funkčnost, pohodlí a ochranu, a to ve speciﬁckých dámských střizích.
Vezměme např. pracovní kalhoty. Mají snížený pas, tvarované nohavice
TwistedLeg™, pohodlně řešený rozkrok Snickers Workwear Gusset™,
moderní linii a střih pro maximální volnost pohybu.
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NAVRŽENO PRO ŽENY

VOLNOST POHYBU

FUNKČNOST

Navrženo pro ženy bez kompromisů. Speciální
doplňky jako úchyty na nářadí na suchý zip,
pouzdrové kapsy, kapsa na metr a kapsa
na mobilní telefon Vám umožní mít na dosah
ruky všechno, co potřebujete.
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Dámská řada oděvů Snickers Workwear má
moderní design, dámský střih s vynikající
volností pohybu, díky volněji řešenému
rozkroku Snickers Workwear Gusset™
a tvarovaným nohavicím TwistedLeg™.
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Práce na kolenou si žádá svou daň. Proto jsou naše pracovní kalhoty vybaveny patentovaným
systémem KneeGuard™, který Vám zaručí nejlepší možnou ochranu kolen. Můžete se chránit
už dnes a šetřit si kolena do budoucna. O nabídce našich vychytaných kolenních chráničů
se dozvíte více na stranách 20–22.

Dámský střih. Každý oděv naší dámské řady oděvů
má speciální střih pro ženy. Například moderní pracovní
kalhoty mají nízko střižený pas a dokonale
padnou na dámskou siluetu.

Kontrastní designové prvky. Růžové prošití a další
designové detaily podtrhují moderní dámský styl.
High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých
materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

EN 14404

PATENT
INFO
Test-No. XXX

Hohenstein

3714 Kalhoty Canvas+ s pouzdrovými kapsami dámské
Skvělý střih, úžasný komfort. Pravé pracovní kalhoty pro ženy. Mají dámský střih
a zároveň inovované funkční prvky. Jsou ušity z materiálu Canvas+ se zesíleními
z materiálu Cordura® pro mimořádnou odolnost a obsahují růžové designové detaily
pro ženský vzhled.
• Nízko střižené kalhoty s tvarovaným pasem, střihem nohavic TwistedLeg™ a volnějším rozkrokem
Snickers Workwear Gusset™ pro vynikající pohodlí s každým pohybem.
• Zesílení z pevného materiálu Cordura® na kolenou a uvnitř pouzdrových kapes
pro mimořádnou životnost.
• Kapsy s přidaným materiálem vpředu, navržené pro systém polohování
kolenních chráničů KneeGuard™. Certiﬁkováno dle normy EN 14404.
• Snadno přístupná prostorná kapsa s oddílem
na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovný design kapsy na metr s volným předním rohem
pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Canvas+. Extrémně pohodlný a odolný materiál ze 60 % bavlny, 40 % polyesteru, 340 g/
m2. Obsahuje zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 18–22, 32–54, 76–92
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6700 Kalhoty Service dámské
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Vynikající v práci. Moderní kalhoty s perfektním dámským střihem se skvěle nosí
a poskytují maximální volnost pohybu. Kombinují ty správné funkce s velkými
plochami pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Moderní mírně zúžený dámský střih se zakřiveným pasem pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Diskrétní zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy se snadno dostupným oddílem
na mobilní telefon a kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 18–22, 32–54, 76–92
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1227 Bunda Soft Shell dámská
Aktivní inspirace, střih pro ženy. Neformální softshellová bunda z třívrstvého,
elastického, prodyšného a vodě-odolného polyesteru s teplou ﬂeecovou vnitřní
podšívkou. Počítejte s pohodlím a perfektním střihem pro ženy.
• Navržena speciálně pro ženy, s moderním střihem a maximální volností pohybu.
• Náprsní kapsa se zipem a řešením pro hands-free.
• Reﬂexní prvky pro lepší viditelnost.
• Dvě velké vnitřní kapsy ideální na dokumenty nebo zápisník.
Materiál: Větru odolný, vodoodpudivý, prodyšný a elastický vrstvený softshellový
materiál ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXL
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DÁMSKÉ ODĚVY

NOVINKA
2702 Polokošile dámská
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Atraktivní robustní polokošile dámského střihu.
Ideální pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Pro delší životnost jsou švy na ramenou a na zadní straně krku zesílené.
• Snadná udržba, udrží si barvu a tvar i při praní v 70 °C.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 220 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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Se svěžím vzhledem a pohodlným dámským střihem si toho triko zamilujete.
Je ideální pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Lycra® v žebrování u krku pomáhá udržet tvar po každém dalším praní.
• Pro delší životnost jsou švy na ramenou a na zadní straně krku zesílené.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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2806 Mikina s kapucí dámská
Jednoduchá mikina dámského střihu s velkými kapsami na zahřátí rukou.
Ideálně se hodí pro umístění loga Vaší ﬁrmy. Zaručeně si ji zamilujete.
• Navrženo speciálně pro ženy, pro moderní vzhled a pohodlí.
• Pro extra komfort je vnitřní strana kartáčovaná.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
Materiál: 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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Test-No. XXX

Hohenstein

2403 Triko „Stretch“ s dlouhým rukávem dámské
Svěží vzhled, optimální střih a mimořádná volnost pohybu.
Triko ze zesíleného elastického materiálu, ideální pro umístění loga.
• Dámský zúžený střih, který sedne více na tělo.
• Lycra® v materiálu umožňuje větší volnost pohybu.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a v zadní části u krku.
• Tištěný štítek, který Vás nepoškrábe za krkem.
Materiál: 90 % bavlny, 10 % elastanu, 190 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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SVĚTLO VE TMĚ

Osobní ochranu bereme vážně, a proto
neděláme žádné kompromisy. Naše bundy
s vysokou viditelností, trika i polokošile
a vesty tak mají reﬂexní pásky kolem dokola,
i na ramenou, abyste byli vidět ze všech
stran, dokonce i v předklonu.
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Podšité bundy a kalhoty s vysokou viditelností
Snickers Workwear mají z vnitřní strany
bavlnu a zvenčí polyesterovou vrstvu, která
odpuzuje nečistoty. Dokonalá kombinace
většího pohodlí a nižšího rizika pocení.
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ZACHRÁNCE ŽIVOTA
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KOMFORT,
KTERÝ JE VIDĚT

z

Naše pokročilá řada oděvů s vysokou viditelností povznáší osobní
ochranu na další úroveň. Přináší Vám proslulou funkčnost a pohodlí
Snickers Workwear − zatímco zajišťuje, že jste za všech okolností vidět.

TRVANLIVÉ MATERIÁLY PRO OCHRANU BAREV

Naše oděvy s vysokou viditelností zajišťují dlouhodobou ochranu. Díky optimálnímu množství
trvanlivého polyesteru v každém oděvu si uchovají tvar i intenzivní barvu s vysokou viditelností,
odolávají vlhkosti, mastnotě a nečistotám – a to i po mnoha pracích cyklech.
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EN 471 Vysoce viditelné oděvy výstražné. Tato norma speciﬁkuje požadavky na oděvy,
které vizuálně signalizují přítomnost uživatele. Požadavky na tyto oděvy se týkají barev
i zpětného odrazu, minimální části použitých výstražných materiálů i jejich rozvržení.

.N

Existují 3 třídy vysoce viditelných oděvů (třída 3 je nejvyšší).
Třída 3: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně plochou
0,8 m2 a 0,2 m2 reﬂexního materiálu.
Třída 2: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně plochou
0,5 m2 a 0,13 m2 reﬂexního materiálu.
Třída 1: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně plochou
0,14 m2 a 0,10 m2 reﬂexního materiálu.

w

EN 20471 Oděvy s vysokou viditelností. V červnu 2013 The Official Journal of the European Union
publikoval novou normu EN ISO 20471:2013. Tato harmonizovaná norma nahrazuje předchozí normu
EN 471:2004+A1:2007. Od 1. října tak všechny produkty s vysokou viditelností
budou označeny CE a certiﬁkovány dle nové normy EN ISO 20471.
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V praxi to znamená, že výrobci materiálů a notiﬁkované orgány budou potřebovat čas k provedení aktualizace
dokumentace pro ty, kteří chtějí opatřit oděvy značkou CE dle nové normy. Očekává se, že tento proces potrvá
1–2 roky, navíc většina evropských notiﬁkovaných orgánů nyní vydává certiﬁkáty s pětiletým termínem platnosti,
aby bylo možno učinit příslušné kroky, pokud dojde ke změně normy. Proto budou na trhu současně produkty
označené CE dle normy EN 471 a ISO EN 20471 v nejbližších letech a ke změně dojde až poté, co výrobci aktualizují
dokumentaci dle nové normy. Nová norma se však příliš neliší od té předchozí, a tak oděvy poskytnou
tutéž úroveň bezpečnosti.
Pro více informací o normě EN 20471 navštivte www.proﬁ -odevy.cz.
Aplikace ﬁremních symbolů na oděvy s vysokou viditelností
Pokud chcete své reﬂexní oděvy opatřit logem nebo textem, platí zde speciální nároky. Příliš velká loga mohou ohrozit
klasiﬁkaci oděvu. Pro ideální a bezpečné ﬁremní značení svého oděvu se nebojte pro více informací obrátit na svého
dealera Snickers Workwear. Rádi Vám pomůžeme najít nejlepší řešení na míru Vašim potřebám,
aby Vaše ﬁrma zářila ve tmě.
Poznámka: Oděvy s vysokou viditelností jsou k dispozici pouze v uvedených velikostech.

1683 Bunda GORE -TEX® Shell, vysoká viditelnost, třída 3, strana: 91

Tvarované nohavice TwistedLeg™
a rozkrok Snickers Workwear Gusset™
pro vynikající volnost pohybu.

Kapsa na metr
pro lepší volnost pohybu.
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Snadno dostupné kapsy
na nohavici včetně kapsy na mobilní
telefon a oddílů na tužky.
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Zesílené kolenní kapsy
materiálem Cordura®
pro delší životnost.

5574
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Polohovací systém KneeGuard™
pro nejlepší ochranu kolen.

Tři reﬂexní proužky
na zadní straně nohavic
pro lepší viditelnost.

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO
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3233, 3333 Kalhoty, vysoká viditelnost EN 20471, třída 2

6674
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Zářivá inovace. Moderní pracovní kalhoty s vysokou viditelností i současným designem a neomezenou funkčností
při práci. Počítejte s dokonalým střihem a množstvím šikovných kapes. Oděv splňuje normu EN 20471, třídu 2.
• Moderní střih nohavic TwistedLeg™ a nově řešený rozkrok Snickers Workwear Gusset™
pro výborný pracovní komfort s každým pohybem.
• Tři reﬂexní pásky v zadní části nohavic pro zvýšenou viditelnost.
• Kapsy na kolenní chrániče jsou navrženy pro polohovací systém KneeGuard™ pro nejlepší ochranu kolen.
Certiﬁkováno podle normy EN 14404.
• Snadno přístupná prostorná kapsa s oddílem na mobilní telefon a čtyřmi oddíly na tužky nebo nářadí.
• Šikovný design kapsy na skládací metr s volným předním rohem pro zvýšenou funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Bavlna z vnitřní strany pro pohodlí a nečistoty odpuzující polyester zvenčí. 40 % bavlny, 60 % polyesteru,
290 g/m2, ﬂuoro-karbonová úprava, 100 % materiálu Cordura®-Polyamid pro ochranu kolen.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3233 – s pouzdrovými kapsami
3333 – bez pouzdrových kapes

VYSOKÁ VIDITELNOST

EN 20471 EN 14404

3235 Kalhoty Cotton s pouzdr. kapsami, vysoká viditelnost, třída 1
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Projasněte si den v pohodlné bavlně. Skvělé bavlněné pracovní kalhoty s vysokou viditelností,
které mají moderní střih, aby dobře seděly. Jsou vybaveny zesíleními z materiálu Cordura®
pro větší životnost, EN 20471, třída 1.
• Inovovaný střih tvarovaných nohavic TwistedLeg™ a volnější rozkrok Snickers Workwear Gusset™
pro pohodlí s každým pohybem.
• Reﬂexní pásky na nohavicích pro lepší viditelnost.
• Kolenní kapsy pro polohovací sytém KneeGuard™ zesíleny materiálem Cordura® pro maximální ochranu kolen.
Certiﬁkováno podle normy EN 14404.
• Pouzdrové kapsy a snadno přístupné prostorné kapsy s oddílem na mobilní telefon a oddíly na tužky nebo nářadí.
• Šikovná kapsa na metr s volným rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Bavlna. Silná, hebká, předepraná bavlněná tkanina pro největší pohodlí. 100 % bavlna, keprová vazba 2/2,
390 g/m2, 60 % polyesteru, 40 % bavlny v místech s vysokou viditelností. Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154

EN 20471 EN 14404
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0213 Kalhoty laclové, vysoká viditelnost, třída 2
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Báječné laclové kalhoty s moderním střihem TwistedLeg™, nejlepší ochrana kolen a zesílení z materiálu
Cordura® pro mimořádnou životnost. Navíc snadno přístupné pouzdrové kapsy na nezbytné věci.
Splňují EN 20471, třída 2.
• Inovovaný střih nohavic TwistedLeg™, který předvídá každý pohyb.
• Kapsy na kolenní chrániče pro polohovací systém KneeGuard™ pro nejlepší ochranu kolen.
Certiﬁkováno podle normy EN 14404.
• Široké, nastavitelné pásy na ramenou se suchými zipy a elastickým materiálem v oblasti
zad pro pohodlí a volnost pohybu.
• Odolné pouzdrové kapsy a snadno přístupné náprsní kapsy včetně oddílu na mobilní telefon, plastový držák na jmenovku.
• Šikovná kapsa na metr s volným rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Uvnitř bavlna pro pohodlí a nečistoty odpuzující polyester zvenčí. 40 % bavlny, 60 % polyesteru,
290 g/m2, ﬂuorokarbonová úprava. Zesílení na kolenou ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
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0113 Kalhoty laclové, vysoká viditelnost, třída 2

6674
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Klasika ve které budete vidět. Polokombinéza s vysokou viditelností s moderním střihem a tvarovanými
nohavicemi TwistedLeg™, výbornou ochranou kolen a se zesíleními Cordura® pro extra odolnost.
Splňují EN 20471, třída 2.
• Pokročilý střih s nohavicemi TwistedLeg™, které předvídají Váš další pohyb.
• Kapsy na kolenní chrániče jsou navrženy pro systém chráničů KneeGuard™,
pro výtečnou ochranu kolen, splňující normu EN 14404.
• Nastavitelné šle s rychloupínacími přezkami a elastická látka na zádech,
pro vyjímečnou volnost pohybu a pohodlí.
• Velká snadno dostupná kapsa na prsou, ve které je kapsa na zip přístupná z boku,
kapsa na ID kartu a oddíly na propisky.
• Šikovná kapsa na metr s volným rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
Materiál: Uvnitř bavlna pro pohodlí a nečistoty odpuzující polyester zvenčí. 40 % bavlny, 60 % polyesteru,
290 g/m2, ﬂuorokarbonová úprava. Zesílení na kolenou z materiálu 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Velikosti: 44–64, 84–120, 146–162
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3639 Kalhoty zimní, vysoká viditelnost, třída 2
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Zářivé a hřejivé s každým krokem. Zimní kalhoty s vysokou viditelností s příjemnou prošívanou
podšívkou pro hřejivý pracovní komfort. Mají renomovaný střih kalhot řady 3 Snickers Workwear,
spolehlivě chrání a nabízejí neomezenou funkčnost. Splňují normu EN 471, třída 2.
• Jsou vybaveny 3 reﬂexními páskami ze zadní strany nohavice pro zvýšenou viditelnost.
• Mají moderní zvýšenou zadní část kalhot a střih nohavic TwistedLeg™, který předvídá Váš další pohyb.
• Nohavice kalhot se zipy pro snazší svlékání a oblékání.
• Zesílení kapes na kolenní chrániče pomocí Cordura® s polohovacím systémem
KneeGuard™ pro nejlepší ochranu kolen. Certiﬁkováno podle normy EN 14404.
• Levá prostorná kapsa s oddílem na mobilní telefon a oddílem na propisku přístupná kdykoli potřebujete.
Materiál: 100 % polyester, 230 g/m2, zesílení z Cordury®, 100 % polyesterová podšívka.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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3833 Kalhoty, vysoká viditelnost, třída 1

Ať Vás nepřehlédnou. Kalhoty s vysokou viditelností v moderním střihu. Dokonale padnou,
i když tvrdě pracujete. Počítejte s prvotřídní ochranou a integrovanou funkčností.
Oděv splňuje normu EN 20471, třída 1.
• Moderní střih nohavic TwistedLeg™, který předvídá Váš další pohyb.
• Dvě snadno přístupné prostorné kapsy s oddíly na mobilní telefon,
4 oddíly na tužky nebo nářadí v každé kapse.
• Kapsy na nohavicích mají klopy na suché zipy a oddíl na mobilní telefon
se snadným uzavíráním a otevíráním.
• Dvě prostorné přední a zadní kapsy.
• Tmavá barva na kolenou a ve spodní části nohavic pro čistší vzhled (špína nebude vidět).
Materiál: Uvnitř pohodlná bavlna a zvenčí nečistoty odpudivý polyester, 40 % bavlny,
60 % polyesteru, 290 g/m2, ﬂuorokarbonová úprava.
Standardní skladové velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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3033 Šortky s pouzdr. kapsami, vysoká viditelnost, třída 1
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Ochrana v šortkách. Buďte vidět i v pracovních šortkách. Mají inovovaný, dokonale padnoucí
střih a řadu šikovných kapes včetně pouzdrových, splňují normu EN 20471, třída 1.
• Moderní střih v oblasti rozkroku Snickers Workwear Gusset™ pro vynikající volnost pohybu.
• Snadno přístupná pouzdrová kapsa s oddílem na mobilní telefon a 4 oddíly na tužky či nářadí.
• Šikovný design kapsy na metr s volným předním rohem pro zvýšenou funkčnost a volnost pohybu.
• Dvě pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly, dokonalými na malé nářadí, tužky apod.
• Dvě prostorné přední a zadní kapsy s úchyty na suché zipy.
Materiál: Uvnitř pohodlná bavlna a zvenčí nečistoty odpuzující polyester, 40 % bavlny,
60 % polyesteru, 290 g/m2, ﬂuoro-karbonová úprava.
Standardní skladové velikosti: 44–62

EN 471

9153 Vesta s kapsičkou, vysoká viditelnost, třída 2
Zářící design v práci. Lehká, a přesto odolná vesta s vysokou viditelností s předním
zipem a pohodlím patentovaných kapes MultiPockets™. Splňuje normu EN 471, třída 2.
• Reﬂexní proužky kolem dokola, včetně ramen, aby Vás bylo vidět ze všech
směrů – dokonce i tehdy, když klečíte.
• Poskytuje pohodlí patentovaných kapes MultiPockets™, má dvě
šikovné boční kapsičky ideální na mobilní telefon nebo brýle.
• Široce střižené v ramenou pro volnost pohybu a také v designu, který se dokonale hodí přes bundu.
• Snadno přístupný držák na jmenovku s plastovým krytem na hrudi.
• Přední zip po celé délce pro maximální pohodlí.
Materiál: 100 % trvanlivý a pohodlný polyester, 130 g/m2.
Velikosti: S/M, L/XL, XXL/XXXL
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4233 Vesta na nářadí, vysoká viditelnost, třída 2
Vylepšená bezpečnost, viditelnost a všestrannost. Tato vesta na nářadí s vysokou viditelností
obsahuje řadu snadno přístupných kapes, včetně těch pouzdrových a elastický materiál na zádech
pro větší volnost pohybu. Splňuje normu EN 20471, třída 2.
• Reﬂexní proužky kolem dokola, aby Vás bylo vidět ze všech směrů, dokonce i když klečíte.
• Široké ramenní pásy a elastický materiál na zádech pro větší pracovní komfort a volnost pohybu.
• Přední i zadní pouzdrové kapsy a náprsní kapsy včetně snadno dostupného
oddílu na mobilní telefon, držák jmenovky s plastovým krytem.
• Integrovaný vnitřní expander k rozšíření vesty, kterou je tak možné nosit i přes bundu.
• Nastavitelný ergonomický opasek odvádí tlak z vašich ramen.
Materiál: Uvnitř bavlna pro pohodlí a nečistoty odpuzující polyester zvenčí.
40 % bavlny, 60 % polyesteru, 290 g/m2, ﬂuorokarbonová úprava.
Standardní skladové velikosti: XS–XXL

w

w

471
ENEN
20471

1633 Bunda, vysoká viditelnost, třída 3
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Odolný zachránce života. Spolehněte se na tuto vysoce viditelnou bundu, která byla navržena tak,
abyste v ní byli vidět z každého směru. Má moderní střih s tvarovanými rukávy pro výjimečnou
volnost pohybu. Splňuje EN 471, třída 3.
• Reﬂexní pásy kolem dokola, včetně ramen, abyste byli jasně vidět ze všech směrů,
dokonce i shora, nebo když klečíte.
• Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší zadní díl
pro větší ochranu zad ve všech pracovních pozicích.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih, které zajišťují přirozenou pracovní polohu a volnost pohybu.
• Prostorné, snadno dostupné náprsní kapsy s ochrannými klopami,
oddíly na mobilní telefon a tužky, okénko na jmenovku.
• Dvě prostorné boční kapsy pro větší pohodlí.
Materiál: Uvnitř pohodlná bavlna a zvenčí nečistoty odpuzující polyester, 40 % bavlny,
60 % polyesteru, 290 g/m2, ﬂuorokarbonová úprava.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1133 Bunda zimní, vysoká viditelnost, třída 3
Favorit do zimy a tmy. Trvanlivá a voděodolná zimní bunda s vysokou viditelností. Ochrana
před zimou a pracovní komfort s maximální volností pohybu. Splňuje EN 20471, třída 3.
• Reﬂexní pásy kolem dokola, včetně ramen, abyste byli dobře vidět ze všech
směrů, dokonce i shora a vkleče.
• Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší zadní
díl pro lepší ochranu ve všech pracovních pozicích.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih, které zajišťují přirozenou pracovní polohu a volnost pohybu.
• Prostorné boční kapsy s ﬂeecem uvnitř, velké vnitřní kapsy včetně oddílů na tužky
a snadno přístupná náprsní kapsa dokonalá na mobilní telefon.
• Límec s ﬂeecem z vnitřní strany a hebká prošívaná podšívka pro optimální izolaci.
Materiál: 100 % polyester, 230 g/m2, trvanlivý, voděodolný a prodyšný, prošívaná podšívka.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1973 Parka voděodolná, vysoká viditelnost, třída 3
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Celoroční ochrana před nepřízní počasí. Voděodolná a větru odolná, vysoce viditelná bunda,
v níž se spojuje komfortní pocit sucha a prodyšnosti s integrovanými funkčními prvky
a volností pohybu. Splňuje EN 343 (třída 3/3), EN 20471 (třída 3).
• Reﬂexní pásky kolem dokola a přes ramena, pro dobrou viditelnost
ze všech směrů, dokonce i v předklonu.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Klimatická regulace v pase a na manžetách – přitáhněte, pokud chcete zůstat v teple,
uvolněte pro zvýšení ventilace.
• Rolovatelná kapuce v límci na zip pro optimální ochranu a hebký límec uvnitř pro větší pohodlí.
• Prostorné přední kapsy se zipy, snadno přístupná náprsní kapsa a průhledný držák na jmenovku.
Materiál: 100 % polyester, 185 g/m2, s membránou a zatavenými voděodolnými švy, větru odolný a prodyšný.
Síťovaná podšívka pro větší komfort.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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1823 Parka zimní, vysoká viditelnost, třída 3
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Buďte v teple a vidět i po delší dobu. Noste tuto lehkou, a přesto odolnou zimní parku s vysokou
viditelností s dvojitou příjemnou podšívkou a beránkem. Počítejte se spolehlivým komfortem při práci,
dokonce i tehdy, když sedíte. Splňuje EN 20471, třída 3.
• Reﬂexní proužky kolem dokola včetně ramen, abyste byli vidět ze všech směrů, dokonce, i když se předkloníte.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Rolovatelná kapuce s krytým zipem pro optimální ochranu včetně hebkého límce pro větší komfort.
• Velké kapsy k ohřátí rukou a náprsní kapsy včetně oddílu na mobilní telefon
a kapsa na jmenovku s průhledným plastovým krytem.
• Klimatická regulace v pase a v manžetách – přitáhněte pro větší teplo a povolte pro větší ventilaci.
Materiál: 100 % polyester, 230 g/m2, prošívání a beránek.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

Moderní dvouvrstvý
prodyšný GORE-TEX® ventiluje
a udrží Vás v suchu.

Moderní nastavitelná kapuce,
která kopíruje pohyb Vaší hlavy
pro vynikající viditelnost, viz.
produkt 1688 pro více informací.
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Podšívka ze síťoviny
pro vynikající odvětrávání.

Průhledná kapsička
na jmenovku na hrudi.
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Tvarované rukávy
pro maximální
volnost pohybu.
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Reﬂexní pásky ze všech stran
a přes ramena, abyste byli
dobře vidět ze všech směrů.
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Snadno přístupné
přední kapsy na zip.
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Nastavitelné manžety a pas
pro optimální ventilaci.
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1683 Bunda GORE -TEX® Shell, vysoká viditelnost, třída 3

6600

Favorit oděvů ve vysoké viditelnosti pro boj s živly. Pevná a odolná pracovní bunda z velmi prodyšného,
dvouvrstvého materiálu GORE-TEX® s vynikající nepromokavou a větru odolnou ochranou.
Cenově dostupná, spolehlivá a odolná. Splňuje normy EN 343 (třída 3/3) a EN 471 (třída 3).
• Reﬂexní pásky kolem dokola a přes ramena, takže jste dobře viditelní ze všech směrů, dokonce i v předklonu.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Moderní nastavitelná kapuce, která kopíruje pohyby Vaší hlavy pro vynikající výhled a pohodlí.
• Snadno přístupné přední kapsy na zip a plastová kapsička pro jmenovku na hrudi.
• Podšívka ze síťoviny a regulace v pase pro optimální ventilaci.
Materiál: Moderní, dvouvrstvý, prodyšný GORE-TEX®, 100 % polyester 223 g/m2, membrána ePTFE,
se zatavenými švy a podšívka ze síťoviny pro 100 % nepromokavou a větru odolnou ochranu.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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EN 471

1213 Bunda Soft Shell, vysoká viditelnost, třída 3
Zář ve tmě. Moderní, vysoce viditelná sofshellová bunda z třívrstvé elastické polyesterové tkaniny
s teplou vnitřní ﬂeecovou vložkou. Počítejte s vodoodpudivým a prodyšným pohodlím oděvů,
které vystupují z řady. Splňuje normu EN 471, třída 3.
• Reﬂexní pásky kolem dokola včetně ramen, abyste byli vidět odkudkoli, dokonce i v předklonu.
• Revoluční TwistedArm™ s ergonomickým střihem zajišťuje přirozenou pracovní polohu a volnost pohybu.
• Náprsní kapsa se zipem a pohodlným řešením pro hands-free.
• Dvě prostorné boční kapsy pro větší pohodlí a velká vnitřní kapsa dokonalá na zápisník, výkresy apod.
• Nastavitelná elastická šňůrka ve spodní části pro maximální volnost pohybu a k udržení tepla.
Materiál: Větru odolná, vodoodpudivá, prodyšná a elastická, laminovaná softshellová
tkanina ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL
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5500

ad
iO
n

6600

Maják v deštivém počasí. Naprosto voděodolná bunda do deště s vysokou viditelností.
Je ušita z elastického, polyuretanem potaženého materiálu, se zatavenými švy k zajištění
100 % sucha a pohodlného pracovního dne. Splňuje EN 343 (třída 3/1) a EN 471 (třída 3).
• Příjemné 3M reﬂexní proužky (tepelný transfer) kolem dokola, na ramenou i pažích,
aby Vás bylo vidět ze všech stran – i když se předkloníte.
• Nejlepší voděodolná technologie – splňuje normu EN 343 a má střih s naprosto
voděodolnými švy, zabraňujícími průniku vody pro 100 % ochranu.
• Nastavitelná kapuce pro spolehlivou ochranu, a aby dokonale „seděla“.
• Oboustranný voděodolný zip YKK pro mimořádnou ochranu.
• Dvě velké přední kapsy a suché zipy na manžetách k úpravě.
Materiál: Lehký a voděodolný polyuretanem potažený 100 % polyesterový trikot, 220 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8243 Kalhoty PU do deště, vysoká viditelnost, třída 2
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Maják v deštivém počasí. Naprosto voděodolné kalhoty do deště s vysokou viditelností. Jsou
ušity z elastického, polyuretanem potaženého materiálu se svařenými švy k zajištění 100 % sucha
a pohodlného pracovního dne. Splňují normy EN 343 (třída 3/1) a EN 471 (třída 2).
• Nejlepší voděodolná technologie – splňují normu EN 343 a mají design
s naprosto voděodolnými švy, zabraňujícími průniku vody pro 100 % ochranu.
• Příjemné 3M reﬂexní proužky (tepelný transfer).
• Dvě velké přední kapsy.
• Elastický pas a suché zipy u kotníků k úpravě.
• Pohodlný střih – snadno se oblékají.
Materiál: Lehký a voděodolný, polyuretanem potažený 100 % polyesterový trikot, 220 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8063 Bunda mikroﬂeecová, vysoká viditelnost, třída 3

6600

5500

92

VYSOKÁ VIDITELNOST

Hřejivá, měkká a úžasně vypadající. Noste tuto reﬂexní bundu z pohodlného rychle schnoucího ﬂeecu
pro pohodlí po celý den. Splňuje normu EN 20471, třída 3.
• Reﬂexní pásy kolem dokola a dokonce přes ramena, takže jste vidět v jakékoliv pozici, i když se předkloníte.
• Vysoce funkční rychleschnouí tkanina udrží Vaše tělo v suchu a teple po celý den.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, tj. dvěma šikovnými bočními kapsami
dokonalými na mobilní telefon, kapesní počítač nebo na brýle.
• Dvě velké přední kapsy, dvě vnitřní kapsy a pohodlné okénko na ID kartu na prsou.
• Spolehlivý zip YKK vpředu pro maximální pohodlí.
• Hebká kapuce s nastavitelnými šňůrkami pro tepelný komfort a ochranu.
Materiál: 100 % polyesterový ﬂeece, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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8043 Bunda mikroﬂeecová s kapucí, vysoká viditelnost, třída 3
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Teplá, lehká a viditelná. Buďte vidět v této vysoce viditelné ﬂeecové bundě s kapucí
z hebkého a rychle schnoucího mikroﬂeecu, který Vás udrží v suchu a svěží po celý den.
Splňuje normu EN 20471, třída 3.
• Reﬂexní proužky kolem dokola včetně oblasti ramen,
aby Vás bylo dobře vidět ze všech směrů, i když se předkloníte.
• Vysoce funkční rychle schnoucí materiál, který udrží Vaše tělo v teple, suchu a svěží po celý den.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, což jsou dvě šikovné
postranní kapsy, ideální na mobilní telefon nebo brýle.
• Hebká kapuce s nastavitelnými šňůrkami pro větší tepelný komfort a ochranu.
• Dvě velké přední kapsy a dvě vnitřní kapsy dokonalé na dokumenty nebo zápisník.
Materiál: 100 % polyesterový ﬂeece, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

8053 Mikina mikroﬂeecová, vysoká viditelnost, třída 3
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Hřejivá a pohodlná mikina viditelná ve tmě. Vysoce viditelný pulovr s kulatým výstřihem z hebkého
a rychle schnoucího mikroﬂeecu, který Vás udrží v suchu a svěží po celý den.
Splňuje normu EN 20471, třída 3.
• Reﬂexní proužky kolem dokola včetně oblasti ramen, aby Vás bylo dobře vidět
ze všech směrů – dokonce i když se předkloníte.
• Vysoce funkční rychle schnoucí materiál, který udrží Vaše tělo v teple, suchu a svěží po celý den.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, což jsou dvě šikovné
postranní kapsy, ideální na mobilní telefon nebo brýle.
• Smyčka pro audio kabel z MultiPockets™.
Materiál: 100 % polyesterový ﬂeece, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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EN 471
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2743 Polokošile A.V.S., vysoká viditelnost, třída 2/3

ar

Sportovní klasika, ve které budete vidět. Inovovaná polokošile s vysokou viditelností
z perfektního funkčního materiálu pro mimořádné odvádění potu v horku.
EN 471, velikosti XS–M třída 2, velikosti L–XXXL třída 3.
• Reﬂexní proužky kolem dokola včetně oblasti ramen, aby Vás bylo dobře vidět
ze všech směrů – dokonce i když se předkloníte.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, což jsou dvě šikovné
postranní kapsy, ideální na mobilní telefon nebo brýle.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.), prodyšný a rychle schnoucí materiál
pro mimořádné pohodlí.
• Příjemný a elastický reﬂexní proužek pro větší komfort.
• Smyčka pro audio kabel z MultiPockets™.
Materiál: High-tech, lehký a prodyšný 100 % materiál A.V.S. Aktivní odvětrávací systém,
polyester piké, 150 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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2543 Triko A.V.S. s kr. rukávem, vysoká viditelnost, třída 2/3
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5500

Buďte v suchu, svěží a vidět. Inovované tričko s vysokou viditelností z vysoce funkčního materiálu
pro mimořádné odvádění potu v horku. EN 471, velikosti XS–M třída 2, velikosti L–XXXL třída 3.
• Reﬂexní proužky kolem dokola včetně oblasti ramen, aby Vás bylo dobře vidět
ze všech směrů – dokonce i když se předkloníte.
• Je vybavena patentovanými kapsami MultiPockets™, tj. dvěma šikovnými bočními
kapsami dokonalými na mobilní telefon, kapesní počítač nebo brýle.
• Aktivní odvětrávací systém (A.V.S.), prodyšný a rychle schnoucí materiál
pro mimořádné pohodlí.
• Příjemný a elastický reﬂexní proužek pro větší komfort.
• Smyčka pro audio kabel z MultiPockets™.
Materiál: High-tech, lehký a prodyšný 100 % materiál A.V.S. Aktivní odvětrávací systém,
polyester piké, 150 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

VYSOKÁ VIDITELNOST
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SVOBODA PŘI PRÁCI
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Nová generace oděvů Snickers Workwear pro malíře. Špičková řada
pro tvrdě pracující muže i ženy, kteří si zaslouží jen to nejlepší. Díky
inovovanému ergonomickému designu a dokonalému střihu naše malířské
oděvy poskytují vynikající komfort a volnost pohybu i integrované funkční
prvky, které při své práci potřebujete. Váš pracovní den bude snazší,
bezpečnější a produktivnější. Malování nikdy nebylo zábavnější.
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DÁMSKÝ STŘIH.

lin

SKVĚLÝ STŘIH,
ÚŽASNÉ POHODLÍ.
Naše kalhoty s ergonomickým střihem
nohavic TwistedLeg™ skvěle padnou
a poskytují úžasné pohodlí při práci
i optimální volnost pohybu.

z

MALÍŘSKÁ KOLEKCE – POHODLNÉ A SKVĚLE PADNOUCÍ

Všechny dámské oděvy z naší kolekce
pro malíře jsou navrženy speciﬁcky pro ženy.
Kalhoty se sníženým a tvarovaným pasem
a bunda Soft Shell jsou navrženy na ženskou
postavu pro maximální pohodlí.

ar

Šikovný úchyt na hadr ze 100 % polyesterového
materiálu pro mimořádnou odolnost.

.N

FUNKČNÍ PRVKY.

w

w

Spolehněte se na dokonalou funkčnost se
zesílenými místy tam, kde to malíři potřebují.
Třeba úchyt ze silného polyesteru na hadr,
nebo šikovná kapsa na metr
s úchytem na nůž.

MAXIMÁLNÍ
OCHRANA KOLEN.

w

Chraňte si kolena nejmodernější dostupnou
certiﬁkovanou ochranou. Kapsy na kolenní chrániče
opatřené zesíleným polyesterem pro patentovaný
polohovací systém KneeGuard™, který poskytuje
maximální ochranu kolen a kopíruje
každý Váš pohyb.
S kapsou na metr či nářadí a patentovaným
úchytem na nůž Hultafors máte vše potřebné
vždy na dosah.

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, strana: 98
3775 Kalhoty dámské malířské s pouzdrovými kapsami, strana: 96
2801 Mikina s kapucí na zip, strana: 98
3275 Kalhoty malířské s pouzdrovými kapsami, strana: 96
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3275 Kalhoty malířské s pouzdrovými kapsami
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Užijte si v práci pocit pohodlí v těchto precizně ušitých malířských kalhotách
v moderním střihu s funkčními prvky. Počítejte s tím, že dokonale padnou,
poskytnou pracovní komfort a nejlepší ochranu kolen.
• Nejnovější střih nohavic TwistedLeg™ pro maximální pohodlí při každém pohybu.
• Snadno dostupné pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly na štětec, rukavice, otvírák na konzervy apod.
• Polyesterem zesílené kapsy na kolenní chrániče KneeGuard™. Splňují normu EN 14404.
• Úchyt na hadr z polyesteru, kapsa na metr s úchytem na malířský nůž Hultafors.
• Velké, snadno dostupné kapsy na nohavicích s oddíly na mobilní telefon a psací potřeby.
Materiál: 100 % bavlna, 325 g/m2 se zesíleními ze 100 % polyesteru.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 145–154
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3775 Kalhoty dámské malířské s pouzdrovými kapsami
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Moderní pracovní kalhoty pro ženy. Kombinace dámského střihu, který skvěle padne,
a funkčnosti se zesíleními právě tam, kde to nejvíce potřebujete.
Kalhoty poskytují maximální komfort při práci a ochranu kolen dle normy.
• Snížený dámský pas a extrémně tvarované nohavice TwistedLeg™ pro pohodlí při práci v každém pohybu.
• Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddíly a úchyty na štětec, otvírák na konzervy a další nářadí.
• Polyesterem zesílené kapsy na kolenní chrániče polohovacího systému
KneeGuard™ zajistí trvanlivou ochranu. Splňují normu EN 14404.
• Velké, snadno přístupné kapsy na nohavici s oddíly na mobilní telefon a tužky.
Materiál: 100 % bavlna, 325 g/m2, se zesíleními ze 100 % polyesteru.
Standardní skladové velikosti: 18–22, 32–54, 76–92
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3375 Kalhoty malířské
Odolné malířské kalhoty v moderním designu vybavené správnými funkčními prvky.
Jsou zesíleny tam, kde je to potřeba pro každodenní komfort a ochranu kolen.
• Moderní střih nohavic TwistedLeg™ pro větší pohodlí.
• Úchyt z odolného polyesteru na hadr a kapsa na nářadí či metr.
• Polyesterem zesílené kapsy pro kolenní chrániče systému KneeGuard™
zajistí nejlepší ochranu kolen. Splňují normu EN 14404.
• Patentovaný úchyt na nůž Hultafors pro malíře.
• Velké, snadno dostupné kapsy na nohavicích, přední a zadní kapsa.
Materiál: 100 % bavlna, 325 g/m2, se zesíleními ze 100 % polyesteru.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154

EN 14404 EN 20471

3234 Kalhoty malířské, vysoká viditelnost, třída 1
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Favorit malířů se zářivými prvky. Báječné kalhoty s vysokou viditelností a moderním střihem,
aby dokonale seděly. Se zesíleními z materiálu Cordura® pro větší odolnost.
Splňují normu EN 20471, třída 1.
• Moderní střih v designu TwistedLeg™ a volnější rozkrok Snickers Workwear Gusset™
pro vynikající pracovní komfort s každým pohybem.
• Reﬂexní proužky na nohavicích pro lepší viditelnost.
• Snadno přístupné pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly pro kartáč na odstranění
prachu, rukavice, otvírák plechovek a nezbytné nářadí.
• Zesílení z materiálu Cordura® na kolenních kapsách polohovacího systému
KneeGuard™ pro maximální ochranu kolen.
• Snadno přístupná kapsa na nohavici s oddílem na mobilní telefon
a kapsou na nářadí či metr s patentovaným úchytem na malířský nůž Hultafors.
Materiál: Canvas+. Mimořádně pohodlný a odolný materiál, 60 % bavlny,
40 % polyesteru, 340 g/m2, 60 % polyesteru, 40 % bavlny na vysoce viditelných místech.
Zesílení ze 100 % materiálu Cordura®-Polyamid.
Standardní skladové velikosti: 42–58, 84–104, 146–154
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3075 Šortky malířské s pouzdrovými kapsami
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Vyzrajte nad horkem v těchto malířských pracovních šortkách se správnými funkčními prvky.
Mají design tvarovaných nohavic TwistedLeg™, zesílení a řadu kapes včetně pouzdrových,
a oddíl na mobilní telefon.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi TwistedLeg™ pro větší pracovní komfort.
• Snadno přístupné pouzdrové kapsy s vnějšími oddíly a poutky na kartáč,
rukavice, otvírák na konzervy a potřebné nářadí.
• Patentovaný úchyt na nůž Hultafors pro malíře.
• Šikovný design kapsy na metr s volným předním rohem pro větší funkčnost a volnost pohybu.
• Velká, snadno přístupná kapsa na nohavici s oddíly na mobilní telefon a tužky.
Materiál: 100 % bavlna, 325 g/m2, se 100 % polyesterovými zesíleními.
Standardní skladové velikosti: 42–62
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0375 Kalhoty laclové malířské
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Nová generace laclových kalhot pro malíře. Počítejte s moderním designem s funkčními prvky
tam, kde je to potřeba, a zesílením pro každodenní pracovní komfort a nejlepší ochranou kolen.
• Polyesterem zesílené kolenní kapsy v designu polohovacího systému KneeGuard™
pro nejlepší ochranu kolen a životnost – dle normy EN 14404.
• Odolný úchyt z polyesterem zesíleného materiálu, kapsa na nářadí či metr s patentovaným
úchytem na nůž Hultafors pro malíře.
• Široké, nastavitelné ramenní pásy se suchými zipy pro pracovní komfort a volnost pohybu.
• Dvě velké a snadno dostupné náprsní kapsy,
levá s vnějším oddílem na mobilní telefon a oddíly na tužky.
• Velká, snadno přístupná kapsa na nohavici, přední kapsy a velká zadní kapsa.
Materiál: 100 % bavlna, 325 g/m2, se zesíleními ze 100 % polyesteru.
Standardní skladové velikosti: 44–62, 84–116, 146–156
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1211 Bunda Soft Shell

e.
c

z

Ukažte, co umíte v této vodoodpudivé softshellové bundě. Elastická, prodyšná
a podšitá ﬂeecem – měkká, teplá a komfortní při práci. Jednobarevná
s velkými plochami pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Teplo a komfort s příjemnou ﬂeecovou vniřní vrstvou a ﬂeecem podšitým límcem.
• Snadno dostupná náprsní kapsa na zip ideální na mobilní telefon
a velké pohodlné boční kapsy.
• Nastavitelný pas a manžety s dvojí funkcí suchého zipu a gumy
dokonale padnou a zadrží tělesné teplo.
Materiál: Větru odolná, vodoodpudivá, prodyšná a elastická,
laminovaná tkanina Soft Shell ze 100 % polyesteru, 265 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXXL

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská
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Zvýrazněte svůj proﬁl. Ležérní dámská softshellová bunda z elastického a vodoodpudivého materiálu,
který „dýchá“, zatímco vy pracujete. Cestou do práce i z ní můžete počítat s pohodlím
díky hřejivému ﬂeecu a dokonalým dámským střihem.
• Střih speciálně pro ženy s moderním designem a maximální volností pohybu.
• Náprsní kapsa se zipem a pohodlným řešením pro hands-free.
• Hřejivý komfort s příjemnou ﬂeecovou vrstvou a podšitým límcem.
• Nastavitelný pas a elastické manžety udrží teplo a bunda optimálně padne.
• Dvě velké vnitřní kapsy na dokumenty či zápisník.
Materiál: Větru odolný, vodoodpudivý, prodyšný a elastický, vrstvený,
softshellový materiál ze 100 % polyesteru, 265 g/m2.
Standardní skladové velikosti: XS–XXL
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1128 Bunda Rip-Stop zimní řemeslnická

ar

Pro každodenní pocit tepla při práci noste tuto Rip-Stopovou zimní bundu v ergonomickém
a moderním designu. Zvenčí vodoodpudivá, uvnitř s příjemnou podšívkou.
Pohodlná, spolehlivá a dostupná.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro maximální volnost pohybu.
• Vysoce střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a prodloužený zadní díl
pro lepší ochranu ve všech pracovních polohách.
• Přední kapsy, snadno přístupná náprsní kapsa dokonalá na mobilní telefon a vnitřní kapsa s oddíly na tužky.
• Beránek na límci uvnitř a hladká podšívka pro optimální izolaci.
• Reﬂexní prvky pro větší viditelnost.
Materiál: 100 % polyester Rip-Stop, 230 g/m2, voděodolný, prošívaná podšívka.
Velikosti: XS–XXXL
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2810 Mikina malířská

2800 Mikina s kapucí

2806 Mikina s kapucí dámská

Silnější mikina, kterou si snadno
zamilujete je ideální pro umístění
ﬁremního loga.
• Česaná z vnitřní strany
pro mimořádný komfort.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dobrý výkon.
• Tištěný štítek u krku zabrání
poškrábání pokožky.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny,
300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

Silnější, jednoduchá mikina s velkou klokaní
kapsou na zahřátí rukou. Snadno si ji
zamilujete a je ideální pro ﬁremní značení.
• Česaná z vnitřní strany pro mimořádný komfort.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro dobrý výkon.
• Zesílené lokty pro větší odolnost.
• Varianta 2801 na zip. (viz. strana 62)
Materiál: 65 % polyesteru 35 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

Jednoduchá mikina dámského střihu s velkými
kapsami na zahřátí rukou.
Je ideální pro ﬁremní značení.
• Navrženo speciálně pro ženy,
pro moderní vzhled a pohodlí.
• Pro extra komfort je vnitřní strana kartáčovaná.
• Žebrování 2×2 s lycrou pro spolehlivý výkon.
Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 300 g/m2.
Velikosti: XS–XXL

ODĚVY PRO MALÍŘE

Test-No. XXX

Hohenstein

2502 Triko s krátkým rukávem malířské
Nabízí nekonečné možnosti. Klasické bavlněné tričko s mnoha možnostmi umístění loga ﬁrmy.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a na zádech.
• Lycra® v žebrování kolem krku pomáhá držet tvar i po mnoha praních.
• Tištěný štítek vzadu u krku, který Vás nepoškrábe.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Hohenstein

2402 Triko s dlouhým rukávem malířské

lin

Oblíbenec pro každý den. Triko z bavlny „Comfort Cotton“ z hutného materiálu
s dlouhým rukávem a mnoha možnostmi umístění loga ﬁrmy.
• Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a zádech.
• Lycra® v žebrování kolem krku pomáhá držet tvar i po mnoha praních.
• Tištěný štítek vzadu u krku, který Vás nepoškrábe.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 200 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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Test-No. XXX

Hohenstein

2403 Triko dámské s dlouhým rukávem „Stretch“ malířské

ar

Svěží vzhled, optimální střih a mimořádná volnost pohybu. Triko ze zesíleného
elastického materiálu. Ideální pro ﬁremní loga a symboly.
• Navrženo pro štíhlejší ženskou siluetu.
• Lycra® v tkanině umožňuje větší volnost pohybu.
• Pro delší životnost zesílené švy na rukávech a na zádech.
Materiál: 90 % bavlny, 10 % elastanu, 190 g/m2.
Velikosti: XS–XXL
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2516 Triko dámské s krátkým rukávem malířské
Se svěžím vzhledem a pohodlným dámským střihem si toho triko oblíbíte.
Je ideální pro aplikaci loga nebo symbolů.
• Dámský zúžený design, sedne více na tělo.
• Lycra® v žebrování u krku pomáhá udržet tvar po každém dalším praní.
• Pro delší životnost jsou švy na ramenou a na zadní straně krku zesílené.
• Tištěný štítek, díky němuž nedojde k poškrábání kůže.
Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m2.
Velikosti: XS–XXL

9081 Čepice Rip-Stop malířská

0900

Pro malíře nezbytnost. Kvalitní čepice s velkým prostorem pro aplikaci ﬁremních
symbolů a mimořádně lehká pro pracovní komfort v horku.
• Velký prostor vpředu pro ﬁremní logo.
• Mimořádně lehká, přesto odolná tkanina s otvory a kovovou síťkou pro větší komfort.
• Snadno upravitelná vzadu, aby optimálně seděla.
Materiál: 100 % bavlna Rip-Stop.
Velikosti: Univerzální
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ŠPIČKOVÝ SERVIS
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Je nám jasné, že rychlost je dnes velice důležitá. Pracovat na plný výkon,
ale přitom udělat dobrý dojem, je Vaše každodenní práce. K tomu je právě
určena naše nová řada Service Line, která Vaší ﬁrmě pomůže poskytovat
servis a služby na té nejvyšší úrovni. Každý zákazník si Vás bude pamatovat.
Nezáleží na tom, zda působíte ve spedici, distribuci, údržbě, lehkém průmyslu
nebo ve facility managementu.

z

ZAPŮSOBTE S NAŠÍ NOVOU ŘADOU SERVICE LINE

UDĚLEJTE DOJEM
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Naše řada Service Line Vám bude dobře sloužit. Spojuje slušivé moderní
střihy a pohodlí s těmi správnými funkcemi. Každý oděv je samozřejmě
připraven pro aplikaci ﬁremních symbolů.

Moderní elegantní oděvy s čistým střihem podpoří Vaši image. V kombinaci s potiskem nebo výšivkou
tento dojem ještě umocníte. Je to známka kvality, která Vás odliší od konkurence a zajistí,
že Vaše zaměstnance každý pozná na první pohled.

ar

VOLNOST POHYBU

.N

Každý oděv z nové řady Service Line
má moderní střih, který dokonale padne.
Kalhoty mají tvarované nohavice a bundy
zase tvarované rukávy pro maximální
volnost s každým pohybem.

w

SNADNÁ ÚDRŽBA

w

w

Oděvy jsou z odolné, elastické a špínu
odpuzující tkaniny, která vydrží průmyslové
čištění pro snadnou údržbu. Dlouhodobě
si zachovává pružnost, tvar a barvu.

6800 Kalhoty Service, barva 1800, strana: 102
2708 Polokošile s náprsní kapsičkou, barva 9500, strana: 68
9305 Rukavice Precision Flex Duty, strana: 112
6700 Kalhoty Service dámské, barva 0400 strana: 103
2516 Triko dámské, barva 9500, strana: 83
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Udělejte ten správný dojem. Úžasně padnoucí moderní kalhoty,
které jsou neuvěřitelně pohodlné. Moderní střih kombinuje ty správné
funkce s velkými plochami pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Moderní, mírně zúžený střih s tvarovanými nohavicemi pro výjimečnou volnost pohybu.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

w
ŘADA SERVICE LINE

5800

9500

6900 Kalhoty Service vysoká viditelnost, třída I.
Úžasná pohoda za volantem. Moderní kalhoty s vysokou viditelností,
které mají střih upravený pro pohodlné sezení. Pro dlouhou životnost
jsou vyrobeny z odolné a přesto jemné látky, která se snadno čistí.
Splňují normu EN 20471, třída 1. (viz. str. 85)
• Velké plochy pro aplikaci ﬁremních symbolů, spousta místa pro loga i na kapsách.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Moderní, mírně zúžený střih s tvarovanými nohavicemi pro výjimečnou volnost pohybu.
• Reﬂexní pruhy na nohavicích pro lepší viditelnost.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Materiál s vysokou viditelností: 40 % bavlny, 60 % polyesteru, 290 g/m2, fluorkarbonová úprava.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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6400 Kalhoty Service Chinos
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Přidejte logo a noste je s hrdostí. Skvěle padnoucí plátěné kalhoty s moderním
střihem, které musíte mít. Pro dlouhodobý skvělý vzhled jsou vyrobeny z odolné,
ale přesto jemné látky, která se snadno čistí.
• Atraktivní design poskytující velké plochy pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Moderní mírně zúžený střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Přední kapsy, poutko pro připevnění klíčů a diskrétní zadní kapsy pro větší pohodlí.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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6700 Kalhoty Service dámské
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Vynikající v práci. Moderní kalhoty s perfektním dámským střihem se skvěle nosí
a poskytují maximální volnost pohybu. Kombinují ty správné funkce s velkými
plochami pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Moderní mírně zúžený dámský střih se zakřiveným pasem pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Diskrétní zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy se snadno dostupným oddílem
na mobilní telefon a kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 18–22, 32–54, 76–92
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NOVINKA
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6100 Šortky Service
0400

9500

1800

5800

Zapůsobte ve vedru. Noste tyto úžasné šortky s moderním střihem pro pohodlí
při práci v horkém počasí. Kombinují ty správné funkce s velkými plochami
pro aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Moderní mírně zúžený střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž jsou vyrobeny z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Velké přední a zadní kapsy a vyztužené stehenní kapsy s oddílem na mobilní telefon
a snadno dostupnými kapsičkami na propisky.
• Skryté knoﬂíky, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: 42–62

ŘADA SERVICE LINE
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NOVINKA
1673 Bunda Service
0400

5800
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Reprezentujte ﬁrmu. Užívejte si tuto bundu s moderním střihem, která se pohodlně nosí
a poskytuje neobvyklou volnost pohybu. Připravená pro aplikaci ﬁremních symbolů,
aby si Vás zákazníci pamatovali.
• Moderní design, který poskytuje spoustu místa pro aplikaci log a textu.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Pro maximální výdrž je vyrobena z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Jedna náprsní kapsa s oddíly na propisky a druhá
snadno dostupná na zip, ideální na mobilní telefon.
• Skryté knoﬂíky a zipy, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL

NOVINKA

9500

1800

NOVINKA

5800

Volnost a pohodlí! Vesta v moderním designu, který kombinuje ty správné funkce
s úžasnou volností pohybu. Velké plochy pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Moderní design, který poskytuje spoustu místa pro aplikaci log a textu.
• Ergonomický střih a nastvavitelný pas, aby vesta dobře seděla.
• Pro maximální výdrž je vyrobena z odolné, ale přesto jemné elastické tkaniny.
• Jedna náprsní kapsa s oddíly na propisky a druhá snadno dostupná na zip,
ideální na mobilní telefon.
• Skryté knoﬂíky a zipy, aby se jimi nic nepoškrábalo.
Materiál: Odolná, elastická a špínu odpuzující tkanina, která vydrží průmyslové čištění
a dlouhodobě si zachovává pružnost, tvar a barvu. 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 260 g/m2.
Velikosti: XS–XXXL
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4373 Vesta Service
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Ve vteřině ochraňte Vaše oblečení. Navlékněte si tento lehounký, ale přesto odolný
overal s moderním střihem pro pohodlné nošení a volnost pohybu.
Velké čisté plochy pro pohodlnou aplikaci ﬁremních symbolů.
• Spousta místa pro loga i na kapsách.
• Ergonomický střih s tvarovanými rukávy a nohavicemi pro maximální volnost pohybu.
• Vyroben z odolné ale lehké látky pro dlouhodobé pohodlí a ochranu.
• Přední kapsy, průchozí kapsy pro přístup ke kalhotám a náprsní
kapsa se snadno dostupnými kapsičkami na propisky pro maximální pohodlí.
• Dlouhý dvoucestný zip zjednodušuje oblékání i svlékání i přes běžné oblečení.
Materiál: CoolTwill. Lehký, přesto odolný materiál odpuzující špínu.
65 % polyesteru, 35 % bavlny, 195 g/m2.
Velikost: XS–XXXL
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6073 Kombinéza Service

0400

NOVINKA
9074 Čepice Canvas
0400

9500

104

ŘADA SERVICE LINE

5800

Elegantní uniformě už chybí jen pokrývka hlavy.
Chytře střižená aby dobře seděla, ideální pro aplikaci loga.
• Tvarovaný kšilt.
• Snadné nastavení velikosti vzadu.
Materiál: 100 % bavlna Canvas, 290 g/m2.
Velikost: Univerzální

PŘEDVEĎTE
LOGO FIRMY
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Odvádět profesionální práci je nejlepší způsob, jak dát lidem vědět o Vaší ﬁrmě. Umístěním názvu, či loga
své ﬁrmy na pracovních oděvech toto povědomí posílíte. Je to známka kvality, která pomáhá
Vaší ﬁrmě vyniknout. Je to celkem jednoduché. Ve Snickers Workwear Vám s radostí
navrhneme řešení ﬁremního značení na míru Vašim potřebám.
Vše, co Vám pomůže ukázat své dovednosti.
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U našich nášivek můžete počítat s kvalitou při každém stehu.
Budujte svou image v pracovních oděvech
a vystupte z řady – vydrží Vám na dlouho.
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S naší technikou sublimačního tisku získáte výrazné
potisky ve velikostech a barvách, jaké si vyberete.

Rádi Vám poradíme s umístěním Vašeho loga na pracovní
oděvy. Naši odborníci Vám pomohou vybrat správnou
technologii a navrhnou Vám efektivní řešení přímo na míru.

6900 Kalhoty Service vysoká viditelnost, třída I., strana: 102
1673 Bunda Service, strana: 104
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CHRAŇTE SVÉ RUCE
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Ruce jsou Vaše nejdůležitější nástroje. Proto jim chceme dát to nejlepší.
Můžete mít klidný spánek s vědomím, že si z naší široké nabídky rukavic
vyberete ty správné, šité na míru své potřebě. Dostanete vyvážený poměr
funkcí, odolnosti a ochrany. Bezešvé máčené, nebo šité látkové rukavice?
Ať už preferujete cokoliv, můžete se spolehnout na ochranu rukou
z moderních materiálů se špičkovou výkonností a pohodlím.

Power. Těžká váha v naší nabídce, ideální
rukavice pro náročné úkoly jako přenášení,
nakládání nebo trhání. Unikátní zakřivený
tvar rukavice poskytuje pevný a jistý stisk.
Soﬁstikovaný střih a odolné materiály přinášejí
dosud nevídané pohodlí a ochranu.
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Precision. Lehké a ﬂexibilní rukavice
s důrazem na zručnost. Perfektní pro úkoly,
kde je třeba být precizní. Elastické materiály
na hřbetu ruky, ochrana kloubů a funkční
potisky poskytují optimální cit v prstech
a celkovou ochranu ruky.
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ČTYŘI RODINY – ČTYŘI CHARAKTERY
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Weather. Rukavice pro práci v chladném
nepříznivém počasí. Moderní materiály
poskytují větší zručnost a úchop dokonce
i v mokrých a chladných podmínkách,
kdy vše klouže. Toto jsou rukavice, které
udrží ruce v teple bez ohledu na počasí,
ve kterém pracujete.

Specialized. Rukavice optimalizované pro
speciﬁcké úkoly. S těmi nejlepšími materiály
a unikátními funkcemi je každá rukavice
vybavena tak, aby poskytla maximální cit
v prstech, pohodlí a ochranu. Vyberte
si ideální rukavici pro každou ruku zvlášť.

VYBERTE SI TU SPRÁVNOU
Vyberte si ideální rukavice podle toho, co budete dělat. Jde o výběr rukavice
ze správného materiálu a také s optimální kombinací různých vlastností – ochrany, pohodlí,
odolnosti, ﬂexibility, ceny a citu v prstech. Když si vyberete správně, dostanete rukavice,
které ochrání Vaši ruku a usnadní Vám práci. Špatná volba bude mít vliv
na Vaši efektivitu a zvýší se riziko nehody.
3314 Kalhoty Canvas+ řemeslnické, barva 9595, strana: 12
2815 Mikina s kapucí a logem, barva 9504, strana: 61
9584 Rukavice Power Tufgrip, strana: 113

SPECIALIZED
Větrací otvory mezi
ukazováčkem a prostředníčkem
pro lepší prodyšnost.

Měkká vložka z materiálu
Poron® XRD™ v oblasti
palce, prostředníčku
a z boku a ve špičce
ukazováčku pro ochranu
před nárazem.

Tenký a trvanlivý
materiál na dlani
umožňuje skvělou
obratnost

Přiléhavé konečky
prstů pro dokonalou
obratnost.
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Pružné body
pro pohodlný
pohyb kloubů.
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Polstrování
pro pohodlné
uchopení.
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Hebký a prodyšný
materiál Chamude®,
aby byla rukavice
pohodlná.

Elastická manžeta z materiálu
Airprene zabraňuje průniku
nečistot do rukavice.

Pružný suchý zip na manžetě
rukavice, pro bezpečné
usazení a obepnutí ruky.
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Elastický a hebký
materiál.

Tenký a odolný
materiál kryje vložku
Poron® XRD™
od dlaně do půlky
hřbetu a poskytuje
lepší obratnost.

EN 388

2014
Cat. 2

Chraňte si prsty před nárazy a případnými zraněními. Poron® XRD™ umožňuje mimořádnou ochranu
v exponovaných místech a tenký trvanlivý materiál na dlani usnadňuje skvělou obratnost.
Větrací otvory mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Dokonale se hodí k rukavici Specialized Tool.
Splňuje normu EN 388.
• Vložka z materiálu Poron ® XRD™ na palci, ukazováčku a prostředníčku poskytuje mimořádnou ochranu před nárazem.
• Přiléhavé špičky prstů a tenký polyuretan na dlani a po straně ruky umožňuje větší obratnost.
• Polyuretanový materiál také chrání před nečistotami a opotřebením.
• Manžeta z tenkého materiálu Airprene s uzávěrem na suchý zip pro větší komfort a ochranu.
• Pružný materiál na palci a hřbetu ruky pro větší pružnost a komfort.
Materiál: 54 % polyamidu, 17 % pryže, 16 % polyuretanu, 13 % polyesteru.
Velikosti: 7–11

L 9595–0448 – 5 kusů levá

108

2111

9595, 9596 Rukavice Specialized Impact

RUKAVICE SPECIALIZED

R 9596–0448 – 5 kusů pravá

Větrací otvory pro lepší prodyšnost.
Polstrování a zesílení
pro větší ochranu.

Přiléhavé konečky prstů
pro zachování citu.

Zesílení a gelové
polstrování
pro optimální
uchopení nářadí.

Polstrování a silikonový
vzor pro jemný
a perfektní stisk.

Síťovina
pro lepší
ventilaci.
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Elastická zóna
pro vynikající komfort
a volnost pohybu.
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Silikonový vzor
pro dokonalý úchop.

Polstrování pro pohodlný stisk.

Pružný suchý zip na manžetě,
pro bezpečné usazení a obepnutí ruky
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Silikonový vzor
pro precizní
uchopení nářadí.

EN 388

2014
Cat. 2

2121

9597, 9598 Rukavice Specialized Tool
Pracovní rukavice pro nejjistější držení nářadí. Opěrné polstrování v místech, kde držíte nářadí, zajišťuje pohodlné
a bezpečné uchopení. Polstrovaná a dobře větrající dlaň rukavice spolu s elastickou zónou poskytují mimořádný
komfort. Dokonale se hodí k rukavici Specialized Impact. Splňuje normu EN 388.
• Pracovní rukavice těsně obepínající ruku s podpůrným gelovým polstrováním pro precizní práci a optimalizované držení nářadí.
• Prodyšná a odolná dlaň z materiálu Chamude® s větracími otvory a elastickou zónou pro skvělý komfort.
• Silikonový vzor po stranách dlaně pro dokonalý stisk.
• Síťovina na hřbetu ruky pro dobrou ventilaci.
• Elastická manžeta z materiálu Airprene se suchým zipem, aby rukavice skvěle seděla a poskytovala ochranu.
Materiál: 62 % polyamidu, 16 % polyesteru, 14 % polyuretanu, 8 % pryže.
Velikosti: 7–11

L 9597–4804 – 5 kusů levá

R 9598–4804 – 5 kusů pravá

RUKAVICE SPECIALIZED
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PRECISION
EN 388

Cat. 2

2111

9573 Rukavice Precision Leather

L R 9573–4804 – 5 párů*
*9573 nahrazuje předchozí 9525/9526

EN 388

2121
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Poznejte rozdíl v této úžasné pracovní rukavici, která je ušita z vysoce kvalitní kozinky
pro extrémní komfort a přesnost. Počítejte s vynikajícím citem v konečcích prstů,
se spolehlivou ochranou a mimořádnou prodyšností. Splňuje normu EN 388.
• Těsně obepínající a pohodlné pro precizní práce.
• Na dlani hladká kozinka a elastická hřbetní část s prodyšnou síťovinou
pro nejlepší komfort a volnost pohybu.
• Zesílené elastické polstrování na kloubech ruky pro větší ochranu.
• Nízko střižený design a suché zipy pro větší volnost pohybu, a dokonalé usazení.
• Pryžový čtvereček pro snadné natažení rukavice.
Materiál: 41 % polyamidu, 40 % kozinky, 8 % polyesteru, 6 % bavlny, 5 % polyuretanu.
Velikosti: 7–11

9574 Rukavice Precision Protect

L R 9574–4804 – 5 párů*

ar

Přesnost nebo ochrana? Získejte obojí díky této novátorské pracovní rukavici,
která v sobě spojuje vynikající cit v prstech s působivou úrovní ochrany.
Pohodlné, ﬂexibilní a zesílené tam, kde je to potřeba. Splňují normu EN 388.
• Těsně obepínají ruku pro precizní práci.
• Hebké manžety z prodyšného materiálu Airprene pro větší komfort.
• Vodivé špičky prstů pro snadné ovládání dotykového displeje telefonu.
• Froté materiál na palci k otření potu pro ještě větší pohodlí.
• Na dlani prodyšný a odolný materiál Chamude® a elastický hřbet ruky
pro vynikající komfort a volnost pohybu.
• Polstrování na dlani, pryžové polštářky na palci a zesílené polstrování
na kloubech a ukazováčku pro větší ochranu.
• Silikonový vzor na dlani pro dokonalý úchop.
Materiál: 66 % polyamidu, 17 % polyesteru, 8 % pryže, 5 % polyuretanu, 4 % bavlny.
Velikosti: 7–11

w

w

w

.N

*9574 nahrazuje předchozí 9527/9528

L R 9582–0448 – 5 párů*
*9582 nahrazuje předchozí 9551/9552
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EN 388

Cat. 2

3111

9582 Rukavice Precision Active
Spolehlivá multifunkční rukavice. Skvělý úchop a vysoká obratnost.
Dlaň odpuzující vodu a nečistoty. Splňuje normu EN 388.
• Odolný polyuretanový materiál po stranách dlaně chrání před vodou a nečistotami.
• Měkké polstrování na dlani pro pohodlný stisk.
• Klouby prstů jsou chráněny měkkým polstrováním a odolným polyuretanem.
• Flexibilní materiál na hřbetě rukavice a elastické pásky na zápěstí usnadňují natažení a sundání rukavice.
• Polstrování palce pro větší ochranu.
Materiál: 52 % polyamidu, 40 % polyuretanu, 8 % polyesteru.
Velikosti: 7–11

EN 388

Cat. 2

1111

9571 Rukavice Precision Skin

L R 9571–4800 – 5 párů*
*9571 nahrazuje předchozí 9521/9522

EN 388

1111

ad
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Cat. 2

lin
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c

z

Elastická rukavice pro maximální přesnost. Extrémně tenká a pohodlná pracovní
rukavice s hebkými zesíleními, kde je třeba. Budete mít vynikající cit v prstech
i při ovládání zařízení s dotykovým displejem. Splňují EN 388.
• Rukavice těsně obepíná ruku a je velmi tenká pro maximální cit v konečcích prstů při přesné práci.
• Vodivé špičky prstů pro snadné ovládání dotykového displeje telefonu.
• Froté materiál na palci k otření potu pro ještě větší pohodlí.
• Na dlani prodyšný a odolný materiál Chamude® a elastický hřbet ruky
pro vynikající komfort a volnost pohybu.
• Střih, díky kterému do rukavice snadno vklouznete a pryžový čtvereček pro snadné natažení rukavice.
• Silikonový vzor po stranách dlaně pro lepší stisk.
Materiál: 75 % polyamidu, 14 % polyesteru, 11 % polyuretanu.
Velikosti: 7–11

9572 Rukavice Precision Vent

L R 9572–4800 – 5 párů*

ar

Prodyšná pracovní rukavice pro každý den s volnějším a pohodlným střihem,
který přesto obepíná konečky prstů. Spojení vynikajícího citu v prstech
se spolehlivou ochranou tam, kde je potřeba. Splňuje normu EN 388.
• Volnější, prodyšný design obepínající konečky prstů pro maximální cit v prstech pro lehčí precizní práci.
• Na dlani prodyšný a odolný materiál Chamude® a elastický hřbet ruky
pro vynikající komfort a volnost pohybu.
• Střih, díky kterému do rukavice snadno vklouznete a pryžový čtvereček pro snadné natažení rukavice.
• Silikonový vzor po stranách dlaně pro lepší úchop.
• Elastické zesílené polstrování na kloubech prstů pro větší ochranu.
Materiál: 80 % polyamidu, 14 % polyesteru, 6 % polyuretanu.
Velikosti: 7–11

w

w

w

.N

*9572 nahrazuje předchozí 9523/9524

EN 388

Cat. 2

4342

9329 Rukavice Precision Flex Cut 3
Nejmodernější pracovní rukavice. Ochrana před proříznutím (úroveň 3),
kompatibilita s dotykovou obrazovkou, pohodlí a cit v prstech.
Dlaň máčená v polyuretanu pro bezpečné uchopení. Splňuje normu EN 388.
• Vodivá rukavice pro použití dotykového zařízení jakoukoli částí ruky.
• Zdvojená vrstva nylonu kolem konečků prstů, kloubů a spodní části dlaně pro mimořádnou životnost.
• Speciální pletená struktura v konečcích prstů a ve středu ruky poskytuje vysoký komfort a odolnost.
• Polyuretan je mikroporézní a odolný vůči oděru, poskytuje bezpečný stisk a vysoký stupeň komfortu.
• Elastické manžety s materiálem Lycra® pro dlouhodobé zachování tvaru.
Materiál: 57 % HPPE, 15 % polyuretanu, 13 % polyamidu, 7 % Lycry®, 5 % mědi, 3 % pryže.
Velikosti: 7–11

L R 9329–4804 – 5 párů*
*9329 nahrazuje předchozí 9307/9308
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EN 388

Cat. 2

4121

9305 Rukavice Precision Flex Duty

z

NOVINKA

Odolné a prodyšné univerzální pracovní rukavice. Bezešvé rukavice zachovávají
velký cit v prstech pro maximální zručnost. Dlaň máčená v nitrilové pěně
pro dobrou přilnavost. EN 388.
• Prodyšný elastický polyamid na hřbetu ruky pro pohodlí a volnost pohybu.
• Nitrilový povlak vytváří velké tření a zajišťuje spolehlivý a pevný stisk.
• Těsná elastická manžeta, pro dobré usazení na ruce.
• 10 párů/balení
Materiál: 50 % polyamidu, 50 % nitrilu.
Velikost: 7–12

e.
c

L R 9305–0404 – 10 párů
L R 9390–0404 – 100 párů

Cat. 2

3131

lin

EN 388

9321 Rukavice Precision Flex Light černá

ad
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n

Odolné a prodyšné univerzální pracovní rukavice. Bezešvé rukavice zachovávají
velký cit v prstech pro maximální zručnost. Dlaň máčená v polyuretanu
pro dobrou přilnavost. EN 388.
• Prodyšný elastický polyamid na hřbetu ruky pro pohodlí a volnost pohybu.
• Porézní polyuretanový povlak je oděruvzdorný a poskytuje komfortní a spolehlivý stisk.
• Těsná elastická manžeta, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
• 10 párů/balení
Materiál: 30 % polyamidu, 70 % polyuretanu.
Velikost: 7–12

NOVINKA

ar

L R 9321–0448 – 10 párů
L R 9389–0448 – 100 párů

EN 388

Cat. 2

4131

w

w

.N

9321 Rukavice Precision Flex Light bílá

Odolné a prodyšné univerzální pracovní rukavice. Bezešvé rukavice zachovávají
velký cit v prstech pro maximální zručnost. Dlaň máčená v polyuretanu
pro dobrou přilnavost. EN 388.
• Prodyšný elastický polyamid na hřbetu ruky pro pohodlí a volnost pohybu.
• Porézní polyuretanový povlak je oděruvzdorný a poskytuje komfortní a spolehlivý úchop.
• Těsná elastická manžeta, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
• 10 párů/balení
Materiál: 30 % polyamidu, 70 % polyuretanu.
Velikost: 7–12

NOVINKA

w

L R 9321–0909 – 10 párů
L R 9389–0909 – 100 párů

9398 Krém na ruce pečující

9399 Krém na ruce obnovující

Starejte se o své ruce. Používejte tento krém na ruce
s rychlým vstřebáváním několikrát denně, aby Vaše
ruce zůstaly hladké, nepraskaly a nevysychaly.
• Rychle se vstřebává, nic neumastíte.
• Zabraňuje prasklinám, pokožka na rukou
bude hebká a hladká.
• Obsahuje změkčující řepkový olej a glycerin,
který váže vlhkost.
• Neobsahuje parabeny.
• 100 ml, s přiklápěcím víčkem

Pečujte o své ruce a udržujte svůj nejdůležitější pracovní
nástroj hladký a hebký pomocí tohoto obzvlášť výživného
krému na ruce. Dá do pořádku i ty nejsušší ruce.
• Vyživuje suché a rozpraskané ruce a kůži kolem nehtů,
změkčí je a vyhladí.
• Zvlhčí a změkčí suché, popraskané
ruce a zabraňuje vzniku prasklin.
• Obsahuje hydrolyzovaný keratin,
který změkčuje a opravuje kůži.
• 100 ml, s přiklápěcím víčkem.

9398 – balení 10 kusů
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9399 – balení 10 kusů

POWER
Zesílený gumový chránič
zlepšuje ochranu kloubů.
Přiléhavé konečky prstů,
aby rukavice dobře seděla
a měli jste cit v prstech.

Komfortní froté utěrka
na hřbetu palce.

.N

Gumová úchytka pomůže
při natahování rukavice.

ar

Dvouvrstvá dlaň
s robustním PVC
pro velkou odolnost
a pevný stisk.
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Vycpávka
na palci chrání
před zraněním.

Elastický pásek a lem,
aby rukavice dobře seděla.

Odolná, měkká
a elastická tkanina
pro pohodlné nošení.

NOVINKA

w

w

w

Viditelný štítek s velikostí
a označením ruky L/R (levá/pravá).

EN 388

Cat. 2

3121

9584 Rukavice Power Tufgrip
Skvěle padnoucí funkční ochrana rukou. Výkonná pracovní rukavice s robustními
výztuhami a vycpávkami. Odolná ochrana a spolehlivý stisk. EN 388.
• Ergonomicky tvarováno do pozice, kdy je ruka uvolněná. Neomezuje pohyb a maximalizuje úchop.
• Protiskluzná vyztužená dlaň, prsty a hřbet ruky pro vynikající stisk a dlouhotrvající odolnost.
• Ohebný chránič kloubů pro spolehlivou ochranu.
• Vycpávka na palci pro ochranu navíc a praktická froté utěrka na hřbetu palce.
Materiál: 53 % polyamidu, 21 % polyuretanu, 14 % PVC, 8 % bavlny, 2 % polyesteru, 2 % gumy.
Velikosti: 7–12

L R 9584–0448 – 5 párů*
*9584 nahrazuje předchozí 9557/9558
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NOVINKA

EN 388

Cat. 2

3111

9585 Rukavice Power Core

z

Pracujte kdekoliv. Zesílená rukavice se spolehlivou ochranou má univerzální využití.
Zakřivený střih dlaně pro pevný stisk zajistí pohodlí v každé situaci. Splňují EN 388.
• Ergonomicky tvarovaná dlaň, která neklade odpor a optimalizuje stisk.
• Špičky prstů jsou zúžené pro dobrý cit a pohodlí.
• Odolný, vodoodpudivý polyuretan kompatibilní s dotykovými telefony na prstech.
• Elastický hřbet pro maximální volnost pohybu a pohodlí.
• Rukavice se snadno natahuje díky elastické manžetě a gumové úchytce.
• Vystýlka v dlani a ochrana kloubů pro zvýšenou ochranu.
Materiál: 50 % polyamidu, 40 % polyuretanu, 3 % polyesteru, 5 % PVC, 2 % silikonu.
Velikosti: 7–12

e.
c

L R 9585–0448 – 5 párů*

NOVINKA

lin

*9585 nahrazuje předchozí 9567/9568

EN 388

3111
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Cat. 2

9586 Rukavice Power Open

L R 9586–0448 – 5 párů*

ar

Volnost a ochrana. Zesílená bezprstá rukavice kombinuje spolehlivou ochranu
s absolutní kontrolou nad konečky ukazováku, prostředníku a palce.
Zakřivený střih dlaně pro pevný stisk zajistí pohodlí v každé situaci.
• Ergonomicky tvarovaná dlaň, která neklade odpor a optimalizuje stisk.
• Špičky malíku a prsteníku jsou zúžené pro dobrý cit a pohodlí.
• Elastický hřbet pro maximální volnost pohybu a pohodlí.
• Rukavice se snadno natahuje díky elastické manžetě a gumové úchytce.
• Vystýlka v dlani a ochrana kloubů pro zvýšenou ochranu.
Materiál: 50 % polyamidu, 40 % polyuretanu, 3 % polyesteru, 5 % PVC, 2 % silikonu.
Velikosti: 7–12

w

w

w

.N

*9586 nahrazuje předchozí 9569/9570

L R 9577–4804 – 5 párů*
*9577 nahrazuje předchozí 9537/9538
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EN 388

2014
Cat. 2

2131

9577 Rukavice Power Grip
Nejnovější ochranné, odolné a pohodlné rukavice pro těžkou práci s moderním zakřiveným
střihem a se švy na vnější straně. Zpevněné klouby, chráněný hřbet ruky a pryžové polstrování
pro největší komfort a ochranu. Splňují normu EN 388.
• Zpevněné klouby a perforované polstrování na palci a v kloubech prstů pro vynikající ochranu a komfort.
• Ergonomicky tvarováno do pozice, kdy je ruka uvolněná. Neomezuje pohyb a maximalizuje stisk.
• Dlaň a prsty zesíleny prodyšným materiálem Chamude®, hřbetní část s prodyšnou síťovinou.
• Silikonový vzor na vnitřní straně konečků prstů pro vynikající stisk.
Materiál: 65 % polyamidu, 22 % polyesteru, 8 % pryže, 5 % polyuretanu.
Velikosti: 7–11

EN 388

Cat. 2

2331

9575 Rukavice Power Cut 3

z

Větší bezpečnost díky vnitřnímu polstrování z materiálu Kevlar®. Noste tyto úžasné pracovní
rukavice s výbornou ochranou proti proříznutí (úroveň 3). Počítejte s moderním zakřiveným
střihem pro skvělý stisk a pracovní komfort. Splňují normu EN 388.
• Neoprenová manžeta se suchým zipem, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
• Ergonomicky tvarováno do pozice, kdy je ruka uvolněná. Neomezuje pohyb a maximalizuje stisk.
• Materiál Clarino® HAR na dlani pro vynikající stisk a odolnost, prodyšná síťovina
na hřbetní části pro komfort.
• Zesílené polstrování na kloubech a ukazováčku pro větší ochranu.
• Silikonový vzor na dlani pro lepší stisk.
Materiál: 23 % polyamidu, 20 % polyuretanu, 25 % aramidu, 15 % bavlny,
7 % polyesteru, 5 % PVC, 2 % silikonu, 3 % pryže.
Velikosti: 7–11

L R 9575–4804 – 5 párů*

NOVINKA
EN 388

4543
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Cat. 2
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*9575 nahrazuje předchozí 9533/9534

9326 Rukavice Power Flex Cut 5

w

.N

L R 9326–4804 – 10 párů
L R 9387–4804 – 100 párů

ar

Udržte svoje ruce v bezpečí. Velká odolnost proti proříznutí (úroveň 5)
spolu s maximálním pohodlím a citem v prstech. Dlaň máčená v polyuretanu
pro pevný a spolehlivý stisk. Splňují normu EN 388.
• Polyuretan je mikroporézní a odolný vůči oděru, poskytuje bezpečný stisk a vysoký stupeň komfortu.
• Těsné elastické manžety, které drží rukavici na místě.
Materiál: 40 % HPPE, 31 % polyamidu, 19 % polyuretanu, 10 % skelného vlákna.
Velikosti: 7–11

w

w

NOVINKA

EN 388

Cat. 2

4121

9327 Rukavice Power Flex Guard
Odolná ochrana rukou. Bezešvá rukavice s máčenou dlaní a prsty. Voděodolný nitrilový povrch
ochrání dlaň v drsných a vlhkých podmínkách. Poskytuje vynikající stisk. Splňují EN 388.
• Dlaň je odolná vůči oděru a voděodolná díky dvojitému máčení až po první klouby prstů.
• Druhá vrstva má mikro úpravu povrchu a poskytne spolehlivou přilnavost
na mokrých nebo mastných površích.
• Prodyšná tkanina na hřbetu ruky pro extra pohodlí.
• Těsné elastické manžety, které drží rukavici na místě.
Materiál: 65 % nitrilu, 25 % polyamidu, 10 % polyuretanu.
Velikosti: 7–11

L R 9327–0404 – 10 párů
L R 9388–0404 – 100 párů
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WEATHER
Odolný materiál
na dlani pro lepší
stisk a trvanlivost.

Přiléhavé konečky prstů,
aby rukavice dobře seděla
a měli jste cit v prstech.

Měkká podšívka
pro spolehlivou
tepelnou pohodu.

Zesílená elastická
vycpávka chrání klouby.

Voděodolná
a prodyšná
membrána udrží
ruce v suchu.

ad
iO
n

lin

e.
c

z

Chamude® mezi prsty
zvyšuje pohodlí.

Viditelný štítek
s velikostí
a označením
ruky (L/R).

w

w

w
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ar

Gumová úchytka
pomůže při
natahování
rukavice.

Cat. 2

EN 388

EN 511

3121

14X

9583 Rukavice Weather Tufgrip
Voděodolné, podšité a výkonné rukavice s robustními výztuhami a vycpávkami.
Odolná ochrana a spolehlivý stisk. Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Ergonomicky tvarováno do pozice, kdy je ruka uvolněná. Neomezuje pohyb a maximalizuje stisk.
• Protiskluzná vyztužená dlaň, prsty a hřbet ruky pro vynikající stisk a dlouhotrvající odolnost.
• Vodoodpudivá membrána Hipora® od Colon Industries udrží ruce v suchu.
• Zesílené a polstrované klouby s reﬂexními prvky pro ochranu a lepší viditelnost.
• Vnitřně kartáčovaná podšívka pro pocit pohodlí.
Materiál: 39 % polyamidu, 27 % polyesteru, 16 % polyuretanu, 12 % PVC, 6 % gumy.
Velikosti: 7–12

L R 9583–0404 – 5 párů*
*9583 nahrazuje předchozí 9553/9554
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Reﬂexní proužek
zlepšuje viditelnost.

Manžeta a hřbet
ruky z ﬂexibilní látky
a elastický pásek
pro pohodlné nošení.

NOVINKA

Cat. 2

EN 388

EN 511

3111

141

9579 Rukavice Weather Dry

z

Rukavice do špatného počasí. Odolná polyuretanová dlaň spolu s voděodolnou podšívkou
tvoří skvělou rukavici pro nepříznivé počasí. Pracujte bezpečněji ve tmě
s reﬂexními prvky na kloubech. EN 388, EN 511.
• Polyuretanová tkanina na dlani s nášivkami a polštářky zaručuje pevný stisk a velkou odolnost.
• Vodoodpudivá membrána Hipora® od Colon Industries udrží ruce v suchu.
• Švy sešité nití, která nevede vodu a zajišťuje tak jejich maximální vodotěsnost.
• Polstrované a reﬂexní klouby pro ochranu a dobrou viditelnost.
• Vnitřně kartáčovaná podšívka pro pocit pohodlí.
• Měkká neoprenová manžeta na suchý zip, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
Materiál: 35 % polyamidu, 27 % polyesteru, 20 % polyuretanu, 8 % gumy, 5 % reﬂexní příze,
5 % polyethylen.
Velikosti: 7–11
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c

L R 9579–0404 – 5 párů*

EN 511
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*9579 nahrazuje předchozí 9541/9542

Cat. 2

3111

120

9578 Rukavice Weather Essential

L R 9578–0448 – 5 párů*

ar

Zateplená pracovní rukavice, která chrání ale přesto je měkká. Voděodolné materiály
a tenká vložka Thinsulate™ z ní dělají lehkou a ﬂexibilní zimní rukavici. EN 388, EN 511.
• Voděodolný a větruvzdorný hřbet s měkkým polstrováním pro ochranu kloubů.
• Švy sešité nití, která nevede vodu a zajišťuje tak maximální vodotěsnost.
• Reﬂexní špičky prstů pro lepší viditelnost.
• Elastický pásek na zápěstí usnadňuje navlékání a svlékání rukavice.
Materiál: 45 % polyamidu, 30 % polyesteru, 22 % polyuretanu, 3 % reﬂexní příze.
Velikosti: 7–11

w
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*9578 nahrazuje předchozí 9539/9540

L R 9580–0448 – 5 párů*

Cat. 2

EN 388

EN 511

3121

14X

9580 Rukavice Weather Neo Grip
Perfektní kombinace mezi zateplením a dobrým citem v prstech.
Tvarované prsty a měkké materiály zaručují vysoký komfort
při náročné práci v chladném počasí. EN 388, EN 511.
• Ergonomický tvar pro spolehlivý pevný stisk.
• Střih pro snadné navlečení rukavice a neoprenový hřbet dlaně pro komfort a izolaci.
• Zesílené a polstrované klouby s reﬂexními prvky pro ochranu a lepší viditelnost.
• Vodoodpudivý materiál a polštářky na dlani pro maximální pohodlí.
• Kartáčovaná podšívka na dlani a prodyšná látka na hřbetu optimalizují klima uvnitř.
Material: 40 % polyamidu, 24 % polyesteru, 21 % gumy, 9 % polyuretanu, 3 % reﬂexní příze.
Velikosti: 7–11

*9580 nahrazuje předchozí 9543/9544
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Cat. 2

EN 388

EN 511

2222

X3X

9319 Rukavice Weather Flex Sense

z

Zateplené pracovní rukavice pro precizní práci. Bezešvé, s česaným vnitřkem pro vysoký komfort.
Tenčí zimní rukavice s hladkou latexovou pěnou pro vynikající obratnost.
Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Česaná podšívka pro dobrou izolaci.
• Dlaň máčená v latexové pěně pro vynikající jemný a dobrý stisk.
• Hřbet ruky není máčen pro větší prodyšnost.
• Těsně obepínající elastické manžety, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
Materiál: 53 % latexu, 25 % akrylu, 22 % polyamidu.
Velikosti: 9–11

Cat. 2

EN 388

EN 511

2242

X3X
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L R 9319–0404 – 10 párů
L R 9393–0404 – 100 párů

9313 Rukavice Weather Flex Grip

L R 9313–0404 – 10 párů
L R 9392–0404 – 100 párů
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Odolné a všestranné zimní pracovní rukavice. Bezešvé rukavice s česanou vnitřní vrstvou
pro dobrou izolaci a vysoký komfort. Napůl máčené v latexu se vzorem pro vynikající stisk.
Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Česaná podšívka pro dobrou izolaci.
• Hřbet ruky není máčen pro větší prodyšnost.
• Latexová část je opatřena vzorem pro lepší stisk v suchých i mokrých podmínkách.
• Těsně obepínající elastické manžety, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
Materiál: 55 % akrylu, 45 % latexu.
Velikosti: 9–11

Cat. 2

EN 388

EN 511

3543

X2X

9317 Rukavice Weather Flex Cut 5
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Udrží Vaši ruku chráněnou a v teple. Vysoká ochrana před proříznutím (úroveň 5),
výborný komfort a izolace. Bezešvé pracovní rukavice s česanou podšívkou.
Napůl máčené v latexu se vzorem pro vynikající stisk. Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Česaná podšívka pro dobrou izolaci.
• Latexová povrchová úprava se vzorem pro skvělý stisk jak za sucha, tak za mokra.
• Hřbet ruky není máčený pro větší prodyšnost.
• Těsně obepínající manžety, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
Materiál: 36 % latexu, 20 % akrylu, 20 % HPPE, 12 % polyamidu, 10 % skelného vlákna, 2 % Spandexu.
Velikosti: 9–11
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L R 9317–4804 – 10 párů
L R 9394–4804 – 100 párů

L R 9325–0404 – 10 párů
L R 9395–0404 – 100 párů
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Cat. 2

EN 388

EN 511

3342
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9325 Rukavice Weather Flex Guard
Odolné, ochranné zimní pracovní rukavice. Bezešvé s máčenými dlaněmi a klouby prstů.
Voděodolná a trvanlivá úprava pěnou PVC chrání ruku v drsných podmínkách a v mokru.
Umožňuje dokonalý stisk. Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Froté podšívka pro dobrou izolaci.
• Hřbet ruky není máčený pro větší prodyšnost.
• Voděodolná a oděruvzdorná úprava PVC pěnou účinně odpuzuje mastnotu a umožňuje vynikající stisk.
• Těsně obepínající elastické manžety, pro bezpečné usazení a obepnutí ruky.
Materiál: 40 % akrylu, 40 % PVC (obsahuje DEHP), 20 % polyamidu.
Velikosti: 7–11

VÍCE NEŽ STANDARD
Rukavice Left&Right značky Snickers Workwear splňují evropské požadavky
na ochranné pomůcky. Níže se dozvíte o platné klasiﬁkaci našich rukavic.

a. Odolnost vůči oděru (abrazi): Je založena na počtu cyklů
potřebných na prodření vzorku rukavice. Odolnost vůči oděru
je měřena počtem cyklů potřebných k tomu, aby se vytvořila
díra. Nejvyšší ochrana je úroveň 4 a odpovídá
8 000 cyklům.

2

3

4

5

100

500

2000

8000

–

b. Odolnost vůči proříznutí (index)

<1.2

1.2

2.5

5.0

10.0

20.0

c. Odolnost vůči roztržení (Newton)

<10

10

25

50

75

–

d. Odolnost vůči propíchnutí (Newton)

<20

20

60

100

150

–

EN 511 Rukavice poskytující ochranu před chladem
Tato norma platí pro kterékoli rukavice chránící ruce před
konvekčním a kontaktním chladem až do -50°C.
Ochrana před chladem se znázorňuje piktogramem
a řadou 3 výkonnostních úrovní, které se vztahují
k speciﬁckým ochranným vlastnostem.
Nejvyšší ochrana je 4.
a. Odolnost před konvekčním chladem:
Výkonnostní úrovně 0–4.
Jsou založeny na tepelných izolačních vlastnostech rukavice,
které se získají měřením přenosu chladu konvekcí.

b. Odolnost vůči kontaktnímu chladu:
Výkonnostní úrovně 0–4.
Jsou založeny na tepelné odolnosti materiálu rukavice,
který je vystaven kontaktu s chladným objektem.
c. Propustnost vody: 0 nebo 1.
0 = propustnost vody po 30 minutách jejímu vystavení
1 = žádná propustnost vody
X = úroveň výkonnosti nebyla testována
Všechny rukavice musejí dle normy EN 388 dosáhnout
minimálně úrovně 1 u oděru a roztržení.
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<100

.N

EN 511

0

a. Odolnost vůči oděru (cykly)

ar

Výkonnostní úroveň

d. Odolnost vůči propíchnutí: Je založena na množství
síly potřebné k propíchnutí vzorku standardním hrotem
při standardní rychlosti (10 cm/min). Nejlepší ochrana
je úroveň 4 a rovná se síle 150 Newtonů.
Toto jsou požadavky pro každou úroveň odolnosti.
Úroveň je znázorněna společně s piktogramem.
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b. Odolnost vůči proříznutí: Je založena na počtu cyklů
potřebných k proříznutí vzorku kruhovým rotačním nožem
při konstantní rychlosti. Výsledek se porovnává s referenčním
materiálem a výsledkem je index. Nejvyšší ochranou
je úroveň 5 a odpovídá indexu 20.

c. Odolnost vůči roztržení: Je založena na množství
síly potřebné k roztržení vzorku. Odolnost vůči roztržení
je deﬁnována jako síla potřebná k rozšíření trhliny
v obdélníkovém vzorku do poloviny jeho délky.
Vzorek musí být zcela roztržen. Nejvyšší ochrana
je úroveň 4 a odpovídá síle 75 Newtonů.

e.
c

abcd

EN 388 Rukavice poskytující ochranu
před mechanickými riziky
Tato norma je platná pro všechny druhy ochranných rukavic
týkajících se fyzických a mechanických narušení způsobených
oděrem, proříznutím, roztržením a propíchnutím. Ochranu
před mechanickými riziky znázorňuje piktogram a 4 čísla
pod ním (úrovně odolnosti), každé číslo představuje
testovanou odolnost vůči speciﬁckým rizikům. Úrovně
odolnosti jsou 1–5, kde 4 nebo 5 jsou nejlepší výsledky.

lin

EN 388

SPRÁVNÁ VELIKOST JE VĚCÍ BEZPEČNOSTI
Vždy si vybírejte rukavice se správnou délkou prstů.
Zkoušejte je, dokud nenajdete tu správnou. Nepoužívejte rukavici,
která je příliš volná, protože tím vzniká větší riziko úrazů.

2

VAŠE VELIKOST

1

7

8

9

10

11

1

Obvod dlaně

MM

178

203

229

254

279

2

Délka dlaně

MM

171

182

192

204

215

Minimální délka rukavice*

MM

230

240

250

260

270

* Pokud je rukavice vyrobena ke specifickému použití, je možné se odchýlit od požadavků
na minimální délku rukavice, pokud je to uvedeno v uživatelské příručce.
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3214 Kalhoty Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 12
9438 Bunda Mikro-ﬂeece, na zip, strana: 36
9584 Rukavice Power Tufgrip, strana: 113
9812 Batoh/brašna na nářadí Flexi, 23 litrů, strana: 51
9074 Čepice Canvas, strana: 122
3214 Kalhoty Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 12
8012 Bunda A.I.S. ﬂeecová, strana: 37
9057 Kulich oboustranný, strana: 122

NOVINKA
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0400
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0900
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9500
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9074 Čepice Canvas

9099 Čepice zimní

Elegantní uniformě už chybí jen pokrývka hlavy.
Chytře střižená aby dobře seděla, ideální
pro aplikaci loga.
• Tvarovaný kšilt.
• Snadné nastavení vzadu.
Materiál: 100 % bavlna Canvas, 290 g/m2.
Velikost: Univerzální

Sklopte si klapky na uši a buďte v teple
v této pohodlné polyamidové zimní čepici Power
s příjemným „beránkem“ uvnitř, který Vás ochrání
před nepřízní počasí i padáním sněhu.
• Hebký, hřejivý beránek, který Vás uchrání před zimou.
• Klapky na uši s nastavitelným páskem, kterým
se mohou připnout nahoře, vzadu nebo pod bradou.
• Reﬂexní pásky na kšiltu, na bocích a vzadu.
Materiál: Vně 100 % polyamid Power,
uvnitř 100 % polyesterový „beránek“.
Velikosti: S, M, L
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9081 Čepice Rip-Stop
Kvalitní čepice s velkým prostorem
pro ﬁremní symboly z mimořádně lehounké
látky pro komfort v horkém počasí.
• Velký prostor vpředu pro snadnou aplikaci loga.
• Mimořádně lehoučká a trvanlivá Rip-Stopová
tkanina pro pohodlí v horkých letních dnech.
• Zahnutý kšilt pro správný vzhled.
• Větrací otvory s kovovou
mřížkou pro větší komfort.
• Snadná úprava velikosti vzadu,
aby čepice optimálně držela.
Materiál: 100 % bavlna Rip-Stop.
Velikost: Univerzální

1804

Test-No. XXX

Hohenstein

9518

.N

0418

9093 Čepice „Beanie“
WINDSTOPPER®

w
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w

Buďte vidět a zůstaňte v teple.
Čepice WINDSTOPPER® je opatřena reﬂexním
páskem a uvnitř hebkým ﬂeecem, aby Vaše
hlava zůstala v teple a přitom byla vidět.
• Je ušita z moderního, dvouvrstvého prodyšného
materiálu WINDSTOPPER® pro vynikající
ochranu před větrem.
• Reﬂexní proužek je pečlivě napleten na tkanině.
• Pletená vlněná směs pro mimořádné
teplo v chladných dnech.
Materiál: Moderní a prodyšná 100 % větru odolná
tkanina, dvouvrstvá GORE WINDSTOPPER®,
30 % vlny a 70 % akrylu.
Velikost: Univerzální
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DOPLŇKY

0400

NOVINKA

9555
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9084 Čepice „Beanie“ s logem

9057 Kulich oboustranný

Zahřejte se tam, kde to potřebujete.
80 % tělesného tepla uniká skrze hlavu, proto
se chraňte touto hebkou a pohodlnou čepicí.
• Příjemná ﬂeecová podšívka pro větší
komfort v mrazivých dnech.
• Hebký a pružný materiál, aby čepice optimálně
držela a zároveň poskytovala pohodlí.
• Moderní design s logem Snickers Workwear.
Materiál: 100 % akryl se 100 % polyesterovou
ﬂeecovou podšívkou.
Velikost: Univerzální

Skvělý nápad. Udržte hlavu v teple a buďte vidět
v tomto měkkém a pohodlném oboustranném
kulichu v zářivých barvách pro lepší
bezpečnost v chladu.
• Lehká, měkká a elastická tkanina
pro maximální pohodlí.
• Jemné a elastické žebrování materiálu,
aby kulich pohodlně padl.
• Moderní svěží design.
Materiál: 70 % akrylu, 30 % vlny, pletený.
Velikosti: Univerzální

NOVINKA

NOVINKA

5800

NOVINKA

5800

5004

9060 Kulich WINDSTOPPER®

Maximalizujte pohodlí v helmě. Chraňte svůj
obličej a krk před živly. Extrémně měkká, tenká
a elastická kukla z moderního prodyšného
materiálu Coolmax®, který urdží Vaši hlavu
v teple a suchu.
• Lehká a tenká, aby se pohodlně vešla pod helmu.
• Vyrobená z moderní tkaniny Coolmax®
se skvělou prodyšností a odvodem vlhkosti.
• Měkká a elastická.
Materiál: 100 % polyesterová tkanina Coolmax®
odvádějící vlhkost.
Velikosti: Univerzální

z

Udělejte si v helmě teplo a pohodlí. Noste tuto
elastickou, měkkou a tenkou vložku do helmy.
Je vyrobená z moderního prodyšného materiálu
Coolmax®, který zajistí ochranu a tepelný
komfort při práci v ochranné helmě.
• Lehká a tenká, aby se pohodlně vešla pod helmu.
• Vyrobená z moderní tkaniny Coolmax®
se skvělou prodyšností a odvodem vlhkosti.
• Měkká a elastická.
Materiál: 100 % polyesterová tkanina Coolmax®
odvádějící vlhkost.
Velikosti: M/L, XL/XXL

Postavte se větru a zůstaňte v teple. Extrémně
pohodlný kulich, vyrobený z moderní tkaniny
WINDSTOPPER® pro spolehlivou odolnost
proti větru v drsných zimních podmínkách.
• Vyrobený z moderní dvouvrstvé prodyšné tkaniny
WINDSTOPPER® pro vynikající ochranu před větrem.
• Příjemný ﬂeecový pruh a prodyšný vršek
pro tepelný komfort v chladném počasí.
• Střižený tak, aby chránil uši před živly.
Materiál: 30 % vlny, 70 % akrylu s moderní prodyšnou
a 100 % větruvzdornou vložkou GORE WINDSTOPPER®.
Velikosti: M/L, XL/XXL
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9011 Kukla – vložka
do helmy Coolmax®
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9010 Čepice – vložka
do helmy Coolmax®

0404
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9088 Čepice multifunkční
Kukla, čelenka, kulich nebo nákrčník?
Noste tuto rychle schnoucí multifunkční
pokrývku hlavy, jak je libo.
• Příjemná, elastická a rychle schnoucí
tkanina pro pohodlí, teplo a ochranu.
• Dá se nosit pod přilbou pro větší teplo a komfort.
• Udrží dlouhé vlasy na místě
pro větší bezpečnost.
Materiál: 100 % elastický polyester, 130 g/m2.
Velikost: Univerzální
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9080 Čepice „Beanie“ ﬂeecová

Hlava v teple. Chraňte si hlavu v této příjemné
a pohodlné ﬂeecové čepici a brzy zapomenete,
že je tak mrazivo.
• Hřejivá a pohodlná pracovní čepice pro chladné dny
díky hebké, elastické mikroﬂeecové tkanině.
• Dá se nosit i pod ochrannou přilbou.
• Má dostatek prostoru pro umístění loga Vaší ﬁrmy.
Materiál: 100 % polyester mikroﬂeece, 240 g/m2.
Velikosti: S/M, L/XL

0404
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9090 Čepice „Beanie“
ﬂeecová s beránkem
Chraňte si hlavu a v pohodlí bojujte s přírodními
živly. Hřejivá všude tam, kde je to potřeba.
V této čepici budete mít uši v teple,
i když bude venku mrznout.
• Design s krytím uší pro mimořádnou
ochranu před zimou.
• Díky perforované tkanině v oblasti uší dobře uslyšíte.
• V zimě udrží Vaši hlavu v teple díky mimořádné
izolaci tam, kde to je potřeba.
• Skutečný pracovní komfort díky
hebkému ﬂeecu a „beránku“.
Materiál: 100 % polyesterový ﬂeece
a 100 % polyesterový „beránek“.
Velikosti: S, M, L

DOPLŇKY

123

0800

6600

0400
0400

1800

0400

9500

9033 Opasek s logem

9026 Opasek pevný

Vyzkoušejte tento vysoce kvalitní elastický
opasek s charakteristickou stříbrnou
přezkou s patinovaným vzhledem.
• 40 mm široký elastický pásek,
který se přizpůsobí tvaru Vašeho těla.
• Má snadný a rychle zapínací systém.
• Spona s patinovou úpravou
nejvyšší kvality s logem Snickers.
• Diskrétní, a přesto moderní nápis
Snickers Workwear na opasku.
Materiál: Elastický, pohodlný materiál,
90 % polyesteru, 5 % elastanu.
Velikost: Univerzální

Pro řemeslníka Snickers Workwear je prostě
nutností. Odolný pevný opasek s přezkou
odolnou vůči oděru. K dostání v několika
barevných provedeních, pro dotvoření
Vaší ﬁremní image.
• Plastová přezka odolná vůči oděru
se značkou Snickers Workwear.
• Rychle a snadno uzavíratelný systém zapnutí.
• 40 mm široký opasek s výrazným
logem Snickers Workwear.
• Pevný a robustní popruh
pro mimořádnou životnost.
• K dostání ve 3 barevných provedeních
včetně výstražné barvy.
Materiál: 100 % polyesterový popruh.
Velikosti: 90, 110, 130 cm

Je to nejmodernější odolný a pevný opasek,
na který se můžete spolehnout v každé situaci.
• Inovovaný uzávěr přezky.
• Snadno a rychle se zapíná.
• Má pevné a odolné propletené
popruhy pro mimořádnou životnost.
• Stříbrná patinovaná přezka nejvyšší kvality
se symbolem Snickers Workwear.
Materiál: 100 % polyesterový popruh.
Velikosti: 90, 110, 130 cm
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9025 Opasek ergonomický
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9034 Opasek kožený

9050 Šle elastické

9044 Šle

Elastické šle po celé délce. Tyto spolehlivé šle
mají širší popruhy k rovnoměrnému rozložení
hmotnosti a zajištění pohodlí po celý den.
• Mimořádně široké elastické pásy pro komfort,
oporu, a aby optimálně seděly.
• Široké a pevné klipsy k připnutí.
• Snadná úprava délky.
Materiál: 90 % polyesteru, 10 % Lycry®.
Velikost: Univerzální

Základní, ﬂexibilní šle. Ergonomický
tvar a dlouhodobá spolehlivost.
• Čtyři body k připnutí, možnost připnout
šle na 2 přibalené D kroužky.
• Je možné je připnout po stranách
kalhot do úchytů na suché zipy.
• Při zapnutí na D kroužky netlačí
na břicho a neklouzají z ramen.
• Udrží kalhoty na místě, aniž by
omezovaly Váš pohyb.
Materiál: 66 % polyesteru, 34 % pryže.
Velikost: Univerzální
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Připněte si tento odolný, klasický kožený opasek
se zpracováním nejvyšší kvality. Má odolnou
přezku pro dlouhou životnost. K dostání
ve 3 velikostech, aby optimálně padl.
• Opasek bez přídavku chromu pro ochranu životního
prostředí z opracované vysoce kvalitní kůže.
• Je 4 mm silný a 45 mm široký
pro mimořádnou pevnost a odolnost.
• Mohutná přezka s ocelovým
špendlíkem pro lepší životnost.
• Je ideální, pokud pracujete v prostředí
s vysokým žárem a plameny.
• K dostání ve 3 velikostech, aby optimálně padl.
Materiál: 100 % kůže.
Velikosti: 90, 110 a 130 cm
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9759 Držák ID karty

9760 Držák jmenovky

9761 Držák jmenovky Jo-jo

Noste svou jmenovku nebo čipovou kartu
s hrdostí. Robustní, ale přesto decentní
rámeček na kartu, který můžete nosit kolem
krku, nebo uchycený k oděvu, takže budete
mít kartu stále po ruce.
• Odnímatelný popruh s pojistnou
sponou zabrání ztrátě karty.
• Otočný klip pro pohodlné připevnění k oděvu.
• Vyrobeno z robustního ABS plastu.
Materiál: 100 % ABS, polyesterový popruh.
Velikosti: Univerzální

Pohodlný držák, který udrží Vaši jmenovku
na místě. Snadno se připevňuje klipem všude
tam, kde jej potřebujete. Noste jej hrdě.
• Přední kryt chrání jmenovku
před vodou a nečistotami.
• Snáší až –18 °C.
• UV úprava.
Materiál: 100 % PVC, splňuje normu EN 15777.
Velikost: Univerzální

Je svinovací, funguje jako jojo. Stačí potáhnout,
ukázat identiﬁkační kartu a pak zase nechat
navinout zpět.
• Ideální v kombinaci s držákem na jmenovku 9760.
• Udržuje Vaši identiﬁkaci v dosahu a vždy na místě.
• 60 cm dlouhé a trvanlivé lanko na otáčivém disku.
Materiál: nylonové vlákno, plastový obal.
Velikost: Univerzální

DOPLŇKY

Trvanlivý a 100 % voděodolný materiál.
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Ergonomický pás přes rameno.

Voděodolný přední oddíl.

ar

Oddělené vnitřní oddíly na mokré oděvy a boty.

0600

9609 Taška přes rameno voděodolná

w

w

w

.N

Potřebujete se převléknout? Noste náhradní oblečení v suchu a čistotě v této high-tech 100 % voděodolné tašce
přes rameno. Je vybavena snadno dostupnými kapsami a šikovnými řešeními, když potřebujete být v pohybu.
• Taška s uzávěry umožňujícími skladování a přenášení věcí 100 % chráněnými před vodou.
• Pohodlné nošení díky ergonomickému pásu přes rameno s asymetrickým designem.
• Uschovejte mokré oděvy a obuv odděleně od suchých a čistých oděvů ve speciálním vnitřním oddílu.
• Voděodolná kapsa na průkazku a přední oddíl se zipem pro snadný přístup k drobnostem.
• Příjemné a pohodlné ucho tašky s příjemným neoprenovým potahem.
Materiál: 55 % PVC, 35 % polyesteru, 10 % polyamidu.
Velikost: 40 litrů

9610 Batoh voděodolný
Ruce vzhůru! High-tech 100 % voděodolný batoh pro uchování náhradního
oblečení v suchu a čistotě, když jste v pohybu a potřebujete mít volné ruce.
• Snadno uzavíratelný design pro skladování a přenos věcí 100 % chráněných před vodou.
• Pohodlné nošení díky zabudované opoře zad a ergonomickým, polstrovaným ramenním popruhům.
• Kapsa na legitimaci a snadný přístup k menším věcem ve voděodolném předním dílu se zipem.
• Snadno přístupný oddíl se síťovinou pro pohodlné skladování láhve s nápojem.
• Pohodlné a příjemné ucho batohu z neoprenu příjemného na dotek.
Materiál: 55 % PVC, 35 % polyesteru, 10 % polyamidu.
Velikost: 30 litrů
0600

DOPLŇKY
125

125

DOBRODRUŽSTVÍ
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Naší řadou pracovního oblečení pro děti vzdáváme
hold intenzivní hře a nikdy nekončícímu dobrodružství.
Pohodlné a dobře vypadající oděvy jsou vyrobené
z pečlivě zvolených materiálů, aby odolaly všemu,
čemu je Vaše děti po celý den vystaví.
Navrženo pro děti od 3 do 10 let.
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NOVINKA

7506 Bunda dětská Soft Shell
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Postav se počasí v dobré náladě v této softshellové bundě,
která je připravená na každou lumpárnu. Velmi odolná, vodoodpudivá
a prodyšná pro štastné úsměvy. Protože zlobit dá práci.
• Tvarované rukávy a ergonomický střih pro výjimečnou volnost pohybu.
• Odnímatelná kapuce se svítivými detaily pro lepší viditelnost a pohodlí.
• Kapsy na zip k bezpečnému schovávání pokladů.
Materiál: Elastická, vodoodpudivá a prodyšná laminovaná
tkanina Soft Shell ze 100 % polyesteru, 285 g/m2.
Standardní skladové velikosti: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140
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5866
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NOVINKA

7504 Mikina dětská s kapucí

ar
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NOVINKA

.N

5804

Teplá, hebká a atraktivní. V této mikině vydržíš venku
mnohem déle. Když je ti zima na ruce, zahřeješ
si je ve velkých klokaních kapsách.
• Předepraná, aby se dále nesrážela.
• Mikina si udrží svůj vzhled i po mnoha vypráních.
• Klokanky na studené dětské ruce.
• Žebrované manžety s poutky na palce spolu s žebrovaným
spodním lemem chrání před chladnými vánky.
Materiál: Pohodlná a odolná tkanina z 65 % polyesteru a 35 % bavlny, 300 g/m2.
Předepráno a uvnitř kartáčováno.
Standardní skladové velikosti: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

w

7501 Kalhoty dětské s pouzdrovými kapsami
Hraj si naplno v těchto pracovních kalhotech, speciálně navržených
pro děti od 3 do 10 let. Vyrobené z odolné, ale extra pohodlné
tkaniny Rip-Stop. Mají všechny kapsy, které Tě napadnou
na Tvoje poklady a hračky.
• Nastavitelný pas, aby kalhoty dobře seděly.
• Polstrovaná a zesílená kolena a zesílení v oblasti kotníků pro ochranu a odolnost.
• Atraktivní vzhled a lepší viditelnost díky svítivým detailům a reﬂexním prvkům.
Materiál: Velmi odolná a měkká tkanina Rip-Stop, 65 % polyesteru, 35 % bavlny,
200 g/m2. Zesílení ze 100 % polyesteru.
Standardní skladové velikosti: 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140

5866

ODĚVY PRO DĚTI
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V CHLADNÉM POČASÍ

PRVNÍ VRSTVA
PRO ODVEDENÍ VLHKOSTI
Zapomeňte na bavlnu, ta absorbuje
a zadržuje vodu. Naše spodní prádlo
z hebkého a pohodlného knotového
polyesteru udrží Vaše tělo
v teple a suchu.

128

DRUHÁ IZOLAČNÍ VRSTVA
Tyto oděvy jsou navrženy tak,
aby kolem Vašeho těla vytvořily
jakousi kapsu, která Vás udrží
v teple. Vyberte si z naší moderní
mikroﬂeecové a ﬂeecové řady,
z prošívaných oděvů či svršků
typu „beránek.“

TŘETÍ VRSTVA PRO OCHRANU
PŘED NEPŘÍZNÍ POČASÍ
Zde potřebujete spolehlivého
ochránce před větrem a vodou.
Váš oděv by měl být voděodolný,
prodyšný, pevný a trvanlivý.
Jako naše moderní oděvy A.P.S.

ZŮSTAŇTE V TEPLE

MYSLETE NA BEZPEČÍ
Základem bezpečnosti je zůstat
v teple, i když je venku chladno.
Je-li Vám zima, máte opožděné
reakce, jste méně efektivní
a nastává tak riziko, že učiníte
špatné rozhodnutí. Lidský organismus se dokáže přizpůsobit
tropickým podmínkám, ale neumí
se aklimatizovat v chladu.
Proto je jediným řešením se vždy
chránit vhodným oblečením,
například pomocí oděvů
do zimy Snickers Workwear.
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KLIMATICKÝ KOMFORT
Díky odvětrávání můžete
upravovat teplotu tak, abyste
se cítili pohodlně. Například
použijete přední zip, větrací
zipy v podpaží, případně si
upravíte lemy bund či nohavice
kalhot. Nezapomeňte, že velká
část tělesného tepla uniká hlavou,
proto noste čepici nebo kapuci.
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Je snadné se obléknout teple, když je zima, ale chcete-li se obléknout správně, je třeba věnovat
tomu více pozornosti. Když se hodně pohybujete, začnete se potit. Když ale zvolníte tempo,
tělesný pot se ochladí a začnete se třást zimou. Právě proto potřebujete oděv s výbornou
prodyšností a schopností kontrolovat a regulovat tělesné teplo. Když se obléknete
do tří vrstev oděvů Snickers Workwear, bude Vám příjemně a budete se moci
plně soustředit na danou aktivitu.

Tělesná
vlhkost

w

Membrána
A.P.S.
Podšívka
Pokožka

w

Tělesné teplo

w

Sníh a déšť

Tkanina
s úpravou
odpuzující
nečistoty

Tkanina

Tělesné
teplo

Pokožka

Zcela větru odolná vrstva
Vítr/déšť

Lehký líc
tkaniny
Membrána
WINDSTOPPER®

Maximální
prodyšnost

Vítr

Pokožce
příjemná
vnitřní vrstva

Vnější
materiál
Membrána
GORE-TEX®
Podšívka

9430 Termotriko XTR s dlouhým rukávem, strana: 72
9431 Termo spodní kalhoty XTR, strana: 73
9203 PonožkyWool Mix, vysoké, strana: 78
9414 Termo spodní kalhoty Mikroﬂeece, strana: 77
9438 Bunda Mikroﬂeece, na zip, strana: 36
3378 Kalhoty A.P.S. voděodolné řemeslnické, strana: 46
1978 Bunda A.P.S. voděodolná řemeslnická, strana: 46
9084 Čepice „Beanie“s logem, strana: 122
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BUĎTE V SUCHU
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Abyste zůstali v suchu a pohodlí i v dešti, zvolte si správný typ oděvu do deště. Vaše volba závisí
na intenzitě a délce aktivity, kterou vykonáváte na dešti bez přestávky. Pokud se hodně hýbete,
je důležitá prodyšnost materiálu oděvu, abyste odvětrali pot. Čím déle zůstáváte venku, tím větší
jsou požadavky na technologii voděodolnosti oděvu.

3378 Kalhoty A.P.S. voděodolné řemeslnické, strana: 46
1978 Bunda A.P.S. voděodolná řemeslnická, strana: 46
8200 Bunda PU do deště, strana: 47
8201 Kalhoty PU do deště, strana: 47
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1888 Bunda XTR GORE-TEX®, strana: 43
9579 Rukavice Weather Dry, strana: 117
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GORE-TEX
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Pro 100 % pohodlí
a pocit sucha během dlouhých
pobytů na dešti zvolte oděvy
z materiálu GORE-TEX®.
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Vítr/déšť

Vnější
materiál

Vítr

PU

Sníh a déšť

Tkanina
s úpravou
odpuzující
nečistoty

Membrána
GORE-TEX®
Podšívka

Vnější
materiál

Membrána
A.P.S.
Podšívka

PU ﬁlm
Trikotová
vrstva

Pokožka

lin

Pokožka

Déšť

Vítr

e.
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Tělesná
vlhkost

z

U I NA DEŠTI
Tělesné
teplo

Tělesné
teplo
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High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

A.P.S.

ar

PU

Pro rychlou a spolehlivou ochranu
před silným deštěm nebo u méně
namáhavých aktivit zvolte naše
oděvy z polyuretanu.
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Pro spolehlivou voděodolnost
během kratších směn na dešti
zvolte naše oděvy A.P.S.
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Když začne foukat vítr, dávejte si raději pozor, protože i když je sucho a jasno, vítr teplotu
radikálně srazí dolů. Pokud však zvolíte správný typ větru odolného oděvu, zůstanete
v teple i pohodlí. Podobně jako u oděvů do deště závisí Vaše volba na tom, jak intenzivně
se pohybujete a jak dlouho jste venku. Je-li Vaše aktivita namáhavá, je nezbytná prodyšnost
oděvu, abyste odvětrali tělesné teplo. Čím déle pracujete ve větru, tím vyšší jsou požadavky
na technologii větru odolnosti oděvu.

SOFTSHELL
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OCHRANNÝ
FLEECE
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Pro spolehlivou ochranu
před větrem při méně náročné
aktivitě je tato ochranná
ﬂeecová mikina ideální.
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Pro ochranu před větrem
při kratších pracovních
směnách je soft shellová
bunda dokonalou volbou.

AD VĚTREM
POCITOVÁ TEPLOTA VE VĚTRU
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WINDSTOPPER®
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o14

Zcela větru odolná vrstva

Lehký líc
tkaniny
Membrána
WINDSTOPPER®

Tělesná vlhkost

w
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Pro 100 % ochranu před větrem
při dlouhých a namáhavých směnách
zvolte naši vysoce prodyšnou
ﬂeecovou mikinu WINDSTOPPER®
nebo soft shellové oděvy.

w

Pokožce
příjemná
vnitřní vrstva

Maximální
prodyšnost

Vítr

Tkanina
Větruodolná
a prodyšná
membrána

Pokožka
Tělesné teplo

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých
materiálech se dozvíte více na www.profi-odevy.cz

8010 Bunda ﬂeecová ochranná, strana: 38
3212 Kalhoty DuraTwill řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 10
1219 Bunda Soft Shell s kapucí, strana: 34
3314 Kalhoty Canvas+ řemeslnické, strana: 12
8888 Bunda Soft Shell WINDSTOPPER®, strana: 34
3244 Kalhoty XTR Canvas+ řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 8
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OTOČTE TERM

MATERIÁLY HIGH-TECH
Náš moderní materiál A.V.S. je z inovativní směsi
polyesteru a bambusového karbonového vlákna.
Bambusové vlákno se rozemele na nano částice,
tj. miliontinu milimetru, a smísí se s polyesterovým
vláknem. Výsledkem je vysoce prodyšný materiál,
který výjimečně dobře odvádí pot od těla,
poskytuje UV ochranu a zamezuje zápachu.

UV ochrana
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Když se zahřejete a zapotíte, důležitá je ventilace. Oděvy Snickers Workwear do teplého počasí
mají moderní design a jsou z inteligentních materiálů pro mimořádné pohodlí, prodyšnost
a funkčnost. Originální ¾ kalhoty „PIRATE“ s maximální prodyšností a báječné šortky
s všelijakými kapsami jsou několika příklady, z nichž můžete vybírat.
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Naše oděvy poskytují ochranu před
UV zářením (faktor ochrany před
ultraﬁalovými paprsky) 40+ nebo 50+,
aby ochránily pokožku před sluncem.

Coolmax®
Hebká tkanina určená k odvádění potu
od těla. Ochladí Vás a udrží v suchu.

Vlhkost

Tělesná vlhkost

Tkanina

Pokožka

High-tech materiály v praxi. O našich pokročilých materiálech
se dozvíte více na www.profi-odevy.cz
2714 Polokošile A.V.S., strana: 66
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MOSTATEM

2509 Triko A.V.S., strana: 67
3023 Šortky Rip-Stop řemeslnické s pouzdrovými kapsami, strana: 19
9201 Ponožky Coolmax®, střední, strana: 79

2716 Polokošile A.V.S. s ½ zipem, strana: 66
3913 Kalhoty Rip-Stop ¾ „Pirate“, strana: 18
9201 Ponožky Coolmax®, střední, strana: 79
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JAK MĚŘIT, ABY ODĚV SEDĚL CO NEJLÉPE
Pečlivě si pročtěte naše tipy k měření, abyste si pořídili správnou velikost oděvu.
Snickers Workwear drží na skladě všechny standardní velikosti pro jejich rychlé dodání
(viz. standardní skladové velikosti u jednotlivých oděvů).

z

Máme v nabídce i speciální, nestandardní velikosti – jejich dodání může trvat trochu déle,
ale stojí to za to. Nestandardní velikosti jsou k dostání na objednávku s 50 % přirážkou.
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ABYSTE SI OPATŘILI OPTIMÁLNĚ PADNOUCÍ ODĚV,
JE NEJLEPŠÍ SI JEJ OSOBNĚ VYZKOUŠET!

lin

DŮLEŽITÉ TIPY PRO MĚŘENÍ

A. Výška
Od temene hlavy k chodidlu.

B. Hrudník
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1. Sežeňte si pomoc někoho, kdo Vás změří.
2. Míry odebírejte jen v přiléhavém spodním prádle.
3. Přidržte metr TĚSNĚ kolem těla, ale ne tak, aby se zařezával do kůže.
4. Když měříte délku vnitřní nohavice, ujistěte se, že je metr rovně natažen.

Měřte šířku vodorovně v nejširším místě.

C. Pas

Šíře pasu měřená vodorovně ve výši pupku.
Zvlášť důležitá míra u laclových kalhot
nebo kombinézy.

B
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D. Snížený pas

Šíře pasu v místě, kde nosíte kalhoty.

C

.N

E. Hýždě

Šíře hýždí měřená vodorovně v nejširším místě.

D

E

F. Vnitřní nohavice

w

w

Od rozkroku k chodidlu. Toto je mimořádně
důležité, abyste měli kolenní chrániče
ve správné výšce!

w

8385

92100
8088

170182

Každý oděv
s označením CE musí
mít štítek s piktogramem,
který znázorňuje velikost
a tělesné míry osoby,
pro niž je oděv určen.
Zjistíte tak velikost
přímo na oděvu.

A
F

PÁNSKÁ
VELIKOST M
9431 Termo spodní kalhoty XTR, strana: 73
9432 Termotriko XTR s krátkým rukávem, strana: 72
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TABULKA VELIKOSTÍ

VOLBA SPRÁVNÉ VELIKOSTI
1. Vyberte si správnou velikost podle tabulky níže:
pro kalhoty řady 3
pro kalhoty řady 6

3XXX
6XXX

2. Najděte v tabulce svoje tělesné míry, podle nich určete odpovídající velikost.
3. Abyste měli 100 % jistotu, je nejlepší si oděv osobně vyzkoušet!

3XXX PÁNSKÉ KALHOTY (produktová čísla začínající číslem 3)

F

HÝŽDĚ

76

80

84

88

92

96

100

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

CM

81

85

89

93

97

101

105

PALCE*

(32")

(33")

(35")

(37")

(38")

(40")

(41")

CM

92

96

100

104

108

112

116

PALCE*

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

104

112

120

128

136

144

152

(41")

(44")

109

117

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

125

133

141

149

(43")

(46")

157

(49")

(52")

(56")

(59")

(62")

e.
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E

SNÍŽENÝ PAS

CM
PALCE*

120

128

136

144

152

160

168

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

(66")

lin

D

PAS

VAŠE VELIKOST

VNITŘNÍ NOHAVICE

CM

PALCE*

Extra zkrácené

70

(28")

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Zkrácené

76

(30")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Standardní

82

(32")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Prodloužené

88

(35")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra prodloužené

94
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VŠECHNA MĚŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ PŘÍMO NA TĚLE

(37")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

Poznámka: Šortky jsou k dostání ve standardní délce. ¾ kalhoty jsou k dostání ve standardní a zkrácené délce.
(*Nejbližší odpovídající velikost jeansů.)

6XXX PÁNSKÉ KALHOTY (produktová čísla začínající číslem 6)

D

SNÍŽENÝ PAS

E

HÝŽDĚ

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

152

PALCE*

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

CM

81

85

89

93

97

101

105

109

117

125

133

141

149

157

PALCE*

(32")

(33")

(35")

(37")

(38")

(40")

(41")

(43")

(46")

(49")

(52")

(56")

(59")

(62")

CM

92

96

100

104

108

112

116

120

128

136

144

152

160

168

PALCE*

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

(66")

VAŠE VELIKOST

VNITŘNÍ NOHAVICE

CM

PALCE*

Extra zkrácené

70

(28")

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

536

Zkrácené

76

(30")

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

636

Standardní

82

(32")

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Prodloužené

88

(35")

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

Extra prodloužené

94

(37")

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

w

w

F

CM

ar

PAS

.N

C

w

Poznámka: Šortky jsou k dostání ve standardní délce. (*Nejbližší odpovídající velikost jeansů.)

PÁNSKÉ KALHOTY LACLOVÉ
Upozornění: Je důležité, abyste brali v úvahu velikost Vašeho pasu (C), volíte-li velikost laclových kalhot.
Je možné, že budete potřebovat větší velikost laclových kalhot ve srovnání s kalhotami do pasu, abyste měli dost místa pro břicho.

C

A

PAS

VAŠE VÝŠKA

CM

CM

72

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

PALCE*

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

VAŠE VELIKOST

PALCE*

Extra zkrácené

146–158

(5')

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Zkrácené

158–170

(5'4")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Standardní

170–182

(5'8")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Prodloužené

182–194

(6'2")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra prodloužené

194–206

(6'6")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

(*Nejbližší odpovídající velikost jeansů.)

TABULKA VELIKOSTÍ

137
139

VŠECHNA MĚŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ PŘÍMO NA TĚLE
PÁNSKÉ ODĚVY PRO SPODNÍ ČÁST TĚLA (spodní prádlo, oděvy do deště)
72

80

88

96

104

120

136

(28")

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

CM

VNITŘNÍ NOHAVICE

CM

PALCE

Standardní

82

(32")

VAŠE VELIKOST

Odpovídající velikost

A

PAS

VAŠE VÝŠKA

CM

CM

84

92

PALCE

(33")

(36")

CM

72

80

PALCE

(28")

(31")

100

108

116

132

148

(39")

(43")

(46")

(52")

(58")

88

96

104

120

136

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

XXXL - S

ad
iO
n

C

HRUDNÍK

lin

PÁNSKÉ BUNDY, HORNÍ ČÁST TĚLA A OVERALY
B

z

F

PAS

e.
c

C

VAŠE VELIKOST

PALCE

Zkrácené

158–170

(5'4")

XS - Short

S - Short

M - Short

L - Short

XL - Short

XXL - Short

Standardní

170–182

(5'8")

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Prodloužené

182–194

(6'2")

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

XXXL - L

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

Odpovídající velikosti, standardní

A

VELIKOST/VÝŠKA

B

Hrudník

C

Pas

E

Hýždě

F

w

DĚTSKÉ ODĚVY

ar

Poznámka: Oděvy pro horní část těla, ﬂeece a vesty jsou k dostání ve standardní délce.

104

110

116

122

128

134

140

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

9–10

55

56

57

58

61

64

67

70

52

53

54

55

56,5

58

59,5

61

57

59

61

63

66

69

72

75

40

43,5

47,5

51

55

58,5

62

65,5

.N

VĚK DÍTĚTE

98

w

w

Vnitřní část nohy

RUKAVICE
Vždy si zvolte rukavice se správnou délkou prstů. Vyzkoušejte si je, abyste našli správnou velikost.

VAŠE VELIKOST

7

8

9

10

11

1

Obvod ruky

MM

178

203

229

254

279

2

Délka ruky

MM

171

182

192

204

215

Minimální délka rukavice*

MM

230

240

250

260

270

2

* Pokud je rukavice vyrobena ke speciﬁckému použití, je možné se odchýlit od požadavků
na minimální délku rukavice, pokud je to uvedeno v uživatelské příručce.

1

138

TABULKA VELIKOSTÍ

A. Výška
Od temene hlavy k chodidlu.

B. Hrudník

z

Měřte šířku vodorovně v nejširším místě.

C. Pas

e.
c

B

Šíře pasu měřená vodorovně ve výši pupku.
Zvlášť důležitá míra u laclových kalhot
nebo kombinézy.

C

E. Hýždě

E

lin

Šíře hýždí měřená vodorovně v nejširším místě.

F. Vnitřní nohavice

ad
iO
n

Od rozkroku k chodidlu. Toto je mimořádně
důležité, abyste měli kolenní chrániče
ve správné výšce!

DÁMSKÉ KALHOTY

CM

60

64

68

72

76

80

84

88

96

104

112

120

(24")

(25")

(27")

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(38")

(41")

(44")

(47")

CM

84

88

92

96

100

104

108

112

120

128

136

144

PALCE

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

VNITŘNÍ NOHAVICE

CM

PALCE

Extra zkrácené

67

(26")

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Zkrácené

73

(29")

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Standardní

79

(31")

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Prodloužené

85

(33")

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

Extra prodloužené

91

(36")

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

VAŠE VELIKOST

w

w

F

HÝŽDĚ

F

PALCE

ar

E

PAS

.N

C

A

w

DÁMSKÉ BUNDY & HORNÍ ČÁST TĚLA

B
C

A

HRUDNÍK
PAS

VAŠE VÝŠKA

CM

80

88

96

104

120

136

PALCE

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

CM

64

72

80

88

104

120

PALCE

(25")

(28")

(31")

(35")

(41")

(47")

XS - Short

S - Short

M - Short

XL - Short

XXL - Short

VAŠE VELIKOST

CM

PALCE

152–164

(5'2")

Standardní

164–176

(5'6")

XS

S

M

L

XL

XXL

Prodloužené

176–188

(6')

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

32/34

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

Zkrácené

Odpovídající velikosti, standardní

L - Short

Poznámka: Oděvy pro horní část těla, ﬂeece a vesty jsou k dostání ve standardní délce.

TABULKA VELIKOSTÍ
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3314 Kalhoty Canvas+
řemeslnické
Strana: 12

0214 Kalhoty Canvas+
laclové řemeslnické s Pk*
Strana: 15

KOLENNÍ
CHRÁNIČE

KALHOTY
1704

1818

2004

3204

5804

9595

3355 Kalhoty DENIM
řemeslnické
Strana: 12

1818

9595

6504

3212 Kalhoty DuraTwill
řemeslnické s Pk*
Strana: 10
0404

1604

1704

3204

7404

9595

3393 Kalhoty Utility
Rip-Stop
Strana: 15

1818

0404

1818

9595

0312 Kalhoty DuraTwill
laclové řemeslnické
Strana: 15
0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

2000

0604

6073 Kombinéza Service
Strana: 17, 104

0400

9111 Kolenní
chrániče „Service“
Strana: 22

0800

0400

3619 Kalhoty
Power zimní
Strana: 13

3213 Kalhoty Rip-Stop
řemeslnické s Pk*
Strana: 11

9110 Kolenní
chrániče řemeslnické
Strana: 22

z

0404

1212

e.
c

3211 Kalhoty CoolTwill
řemeslnické s Pk*
Strana: 12

0404

9112 Kolenní
chrániče D3O® Lite™
Strana: 21

5804

9504

0404

5804

1400

9504

3689 Kalhoty XTR
zimní „Arctic“
Strana: 27

3214 Kalhoty Canvas+
řemeslnické s Pk*
Strana: 12
0404

0909

1212

1704

2004

3204

5804

9595

3913 Kalhoty
Rip-Stop ¾ „Pirate“
Strana: 18
0404

1818

0404

2004

3714 Kalhoty Canvas+
dámské s Pk*
Strana: 13, 82

3215 Kalhoty Comfort Cotton
řemeslnické s Pk*
Strana: 13
0404

0404

9595

9595

9118 Kolenní chrániče
pro podlaháře
Strana: 14, 22

1804

ad
iO
n

1804

lin

¾ KALHOTY
0404

3923 Kalhoty
Rip-Stop ¾ „Pirate“ s Pk*
Strana: 18
0404

1804

2004

9504

0408

9191 Kolenní
chrániče XTR D3O®
Strana: 20

0405

6400 Kalhoty Service
Chinos
Strana: 17, 103

3223 Kalhoty Rip-Stop
podlahářské s Pk*
Strana: 14

BUNDY

ŠORTKY

1804

0400

5804

5800

3244 Kalhoty XTR Canvas+
řemeslnické s Pk*
Strana: 8

5800

w

w

3311 Kalhoty CoolTwill
řemeslnické
Strana: 12
1818

w

0404

1800

.N

5804

3255 Kalhoty DENIM
řemeslnické s Pk*
Strana: 12

6504

9500

6700 Kalhoty Service
dámské
Strana: 17, 82, 103
0400

0404

1800

ar

0404

9595

9500

6800 Kalhoty Service
Strana: 16, 102

0400

1800

5800

9500

6900 Kalhoty Service
vysoká viditelnost, třída I.
Strana: 16, 102
0466

1866

5866

9566

1604

1704

3204

7404

9595

0212 Kalhoty DuraTwill
laclové řemeslnické s Pk*
Strana: 15

0404

1804

1704

5804

9504

9595

*Pouzdrové kapsy

140

LACLOVÉ
KALHOTY

1818

3313 Kalhoty Rip-Stop
řemeslnické
Strana: 11

REJSTŘÍK

0404

1818

7404

1118 Bunda zimní
Strana: 33

0400

9595

1800

9500

3023 Šortky Rip-Stop
řemeslnické s Pk*
Strana: 19
0404

1804

3204

9504

2004

3123 Šortky Rip-Stop
řemeslnické
Strana: 19
0404

1804

3204

9504

2004

6100 Šortky Service
Strana: 19, 103

3312 Kalhoty DuraTwill
řemeslnické
Strana: 10
0404

3014 Šortky Canvas+
řemeslnické s Pk*
Strana: 19

0400

1800

5800

9500

1119 Bunda Power Polyamid
zimní řemeslnická
Strana: 30
0404

1704

5804

9504

1804

1122 Bunda zimní
řemeslnická
Strana: 33
0400

7700

7800

1128 Bunda Rip-Stop
řemeslnická
Strana: 32
0418

0904

1604

1804

3204

9518

1178 Bunda zimní
nepromokavá
Strana: 32
0404

1804

3204

9518

1198 Bunda XTR A.P.S.
zimní voděodolná
Strana: 28

8888 Bunda Soft Shell
WINDSTOPPER®
Strana: 34

0404

0404

1604

1888 Bunda XTR GORE-TEX®
Strana: 43

9736 Držák na kladivo
balení 10 kusů
Strana: 57

0404

5804

2604

1211 Bunda Soft Shell
Strana: 35

0400

1978 Bunda A.P.S. voděodolná
řemeslnická
Strana: 46

9743 Pouzdro
na chytrý telefon
Strana: 57

FLEECE
9500

5800

1212 Bunda Soft Shell
Strana: 31

0400

1604

1704

3204

5804

9500

8010 Bunda ﬂeecová
větruodolná
Strana: 38
0418

3204

5804

7404

9500

0400

1600

5800

9500

8014 Vesta A.I.S. ﬂeecová
Strana: 37

0400

5800

1822 Parka zimní
řemeslnická
Strana: 33

1600

9500

.N

w

0404

w

4373 Vesta Service
Strana: 39, 104

9435 Pulovr
Mikroﬂeece, na ½ zip
Strana: 36

0400

9438 Bunda
Mikroﬂeece, na zip
Strana: 36

9755 Pouzdro na chytrý
telefon ochranné
balení 10 kusů
Strana: 57

5804

9770 Pás na nářadí XTR
pro tesaře
Strana: 53

0400

9500

8201 Kalhoty PU do deště
Strana: 47

0404

9771 Pás na nářadí
pro tesaře
Strana: 54

0400

9500

0404

9775 Pouzdro na nářadí
pro tesaře
Strana: 55

NOSIČE NÁŘADÍ

0400

7800

1889 Parka XTR
zimní „Arctic“
Strana: 27

0404

4254 Vesta na nářadí
Canvas+
Strana: 56
0404

1804

5804

9504

9082 Držák kladiva Flexi,
kovový
Strana: 57

9780 Pás na nářadí XTR
pro elektrikáře
Strana: 53

0404

9781 Pás na nářadí
pro elektrikáře
Strana: 54

w

1800

9500

0000

0400

9700 Úchyt na suchý zip Flexi
Strana: 57

4511 Vesta Soft Shell
Strana: 39

0400

0404

8200 Bunda PU do deště
Strana: 47

8088 Bunda ﬂeecová
WINDSTOPPER®
Strana: 38

0400

5800

5800

ar

9500

1600

8013 Pulover A.I.S. s ½ zipem
Strana: 37

1673 Bunda Service
Strana: 35, 104

5800

0400

9753 Pouzdro
na chytrý telefon
balení 10 kusů
Strana: 57

0404

3888 Kalhoty XTR GORE-TEX®
Strana: 43

ad
iO
n

0404

1800

0400

8012 Bunda A.I.S. ﬂeecová
Strana: 37

1512 Bunda DuraTwill
řemeslnická
Strana: 35

0400

3378 Kalhoty A.P.S.
voděodolné řemeslnické
Strana: 46

0400

3204

9745 Pouzdro na chytrý
telefon ochranné
Strana: 57

5804

8011 Bunda
ﬂeecová „Beránek“
Strana: 38

1227 Bunda Soft Shell
dámská
Strana: 35, 82

0400

0404

1804

1219 Bunda Soft Shell
s kapucí
Strana: 34
0400

0404

1988 Bunda GORE-TEX® zimní
Strana: 44

z

5800

0400

e.
c

0900

lin

0400

NEPŘÍZNIVÉ
POČASÍ

5800

0400

9500

4528 Vesta Rip-Stop
zimní řemeslnická
Strana: 39
0418

1604

3204

9504

1688 Bunda GORE-TEX®
Strana: 45

0400

9716 Držák na kladivo
Strana: 57

0400

0404

9785 Pouzdro na nářadí
pro elektrikáře
Strana: 55

0404

9790 Pás na nářadí XTR
Strana: 55

0404

REJSTŘÍK

141

0700

0900

1600

1700

3200

5800

9500

2504 Triko Heavy s krátkým
rukávem s MP**
Strana: 68

9792 Šle k pásu na nářadí
Strana: 55

0404

0400

0700

5800

9500

1600

2508 Triko A.V.S.
s krátkým rukávem
Strana: 67

9795 Pouzdra
na hřebíky a šroubky
Strana: 55

0404

0408

0895

9508

8506 Košile Rip-Stop
s krátkým rukávem
Strana: 65
0400

0800

3200

9500

0400

1600

0400

0800

5800

9500

3200

9500

0400

1604

1804

2004

3204

9504

2816 Mikina na zip
s kapucí a logem
Strana: 61
0400

1604

1804

2004

3204

9504

2817 Mikina „beránek“
s kapucí, na zip
Strana: 64

8508 Košile Rip-Stop
s dlouhým rukávem
Strana: 65

0400

2000

5800

2818 Mikina na ½ zip
Strana: 63

2509 Triko A.V.S.
s krátkým rukávem
Strana: 67

9794 Kapsy pouzdrové Flexi
Strana: 57

2815 Mikina s kapucí a logem
Strana: 61

z

0404

0400

8503 Košile „Service“
s dlouhým rukávem
Strana: 65

e.
c

2502 Triko „Classic“
s krátkým rukávem
Strana: 69

9791 Pás na nářadí
Strana: 55

MIKINY
1604

5804

9504

0404

5800

0400

0404

5800

9500

0900

1600

1700

3200

5800

9500

2710 Polokošile
s MultiPockets™
Strana: 68
0700

.N

0400

0404

5800

w

w

9829 Kryt na brašny
do deště a proti prachu
Strana: 50

0400

0900

ar

0400

1800

9500

9500

2708 Polokošile
s náprsní kapsičkou
Strana: 68

9820 Brašna na nářadí
Flexi, 15 litrů
Strana: 50

0404

0400

0900

2702 Polokošile dámská
Strana: 68

9812 Batoh/brašna
na nářadí Flexi, 23 litrů
Strana: 51

2712 Košile Rugby
s dlouhým rukávem
Strana: 63

ad
iO
n

0400

9500

2711 Polokošile A.V.S.
Strana: 67

0400

1600

5800

9500

5800

9500

2516 Triko dámské
Strana: 69

9810 Batoh/brašna
na nářadí Flexi, 19 litrů
Strana: 51

9822 Brašna na nářadí
Flexi, 30 litrů
Strana: 50

0400

lin

0400

0418

2800 Mikina s kapucí
Strana: 62

0400

0900

5800

9500

1800

2801 Mikina s kapucí,
na zip
Strana: 62
0400

0900

5800

9500

1800

2819 Mikina s logem, na zip
Strana: 64

0418

3218

2820 Mikina s logem
Strana: 60

0400

1804

3204

9504

2821 Mikina
na zip „Proﬁle“
Strana: 64
0400

5800

9500

2806 Mikina
s kapucí dámská
Strana: 62

SPODNÍ PRÁDLO
0400

0900

5800

9500

2808 Mikina s kapucí
a MultiPockets™
Strana: 61

9200 Ponožky Coolmax®,
nízké
Strana: 79

0418

0700

1800

2714 Polokošile A.V.S.
Strana: 66

9201 Ponožky Coolmax®,
střední
Strana: 79

2810 Mikina
Strana: 60

w

TRIČKA

2402 Triko
s dlouhým rukávem
Strana: 69
0400

0795

0900

9507

0418

1604

5804

9504

2716 Polokošile A.V.S.
s ½ zipem
Strana: 66

1604

1804

0400

0900

1600

1800

5800

9500

1700

2812 Mikina s kapsami
MultiPockets™
Strana: 60
0400

1600

5800

9500

1800

0418

2813 Mikina na ½ zip
s MultiPockets™
Strana: 63

2403 Triko „Stretch“
s dlouhým rukávem dámské
Strana: 69, 83, 99

0700

9202 Ponožky Wool Mix,
střední
Strana: 78

9203 Ponožky Wool Mix,
vysoké
Strana: 78

KOŠILE
0900

0400

1600

5800

9500

1800

0418

**MultiPockets™
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9431 Termo spodní
kalhoty XTR
Strana: 73

9204 Ponožky – dvojbalení
Strana: 79

3775 Kalhoty malířské
dámské s Pk*
Strana: 96

2743 Polokošile A.V.S., vysoká
viditelnost, třída 2/3
Strana: 93
5500

0418

0909

9432 Termotriko XTR
s krátkým rukávem
Strana: 72

1800

0418

6600

6700 Kalhoty Service
dámské
Strana: 82
0400

1800

5800

9500

3033 Šortky s Pk*,
vys. viditelnost, třída 1,
Strana: 88
5574

6674

9433 Termoboxerky XTR
Strana: 73

9209 Ponožky Cordura®
Strana: 78

0418

6674

9436 Boxerky elastické
dvojbalení
Strana: 77

0113 Kalhoty laclové,
vysoká viditelnost, třída 2
Strana: 87
5574

1804

6674

0400

0213 Kalhoty laclové,
vysoká viditelnost, třída 2
Strana: 87

9413 Termopulover
Mikroﬂeece, na ½ zip
Strana: 77

DÁMSKÉ ODĚVY

ad
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5574

6674

0400

1227 Bunda Soft Shell
dámská
Strana: 82

9414 Termo spodní kalhoty
Mikroﬂeece
Strana: 77

1133 Bunda zimní,
vysoká viditelnost, třída 3
Strana: 90
5558

6658

0404

0400

1277 Bunda Soft Shell
malířská dámská
Strana: 98

9415 Termotriko s dlouhým
rukávem Merino
Strana: 76

1213 Bunda Soft Shell, vysoká
viditelnost, třída 3
Strana: 92

ar

5558

0900

0426

2403 Triko „Stretch“
s dlouhým rukávem dámské
Strana: 83

9416 Termo spodní
kalhoty Merino
Strana: 76

0426

w

0426

.N

0900

9421 Termotriko 37.5™
s dlouhým rukávem
Strana: 75

w

w

9422 Termotriko 37.5™
s dlouhým rukávem na ½ zip
Strana: 75

0426

9423 Termo
spodní kalhoty 37.5™
Strana: 75

0426

9430 Termotriko XTR
s dlouhým rukávem
Strana: 72

0418

5574

2516 Triko dámské
Strana: 83

0400

0900

5800

9500

2702 Polokošile dámská
Strana: 83

0400

0900

5800

9500

2806 Mikina s kapucí
na zip, dámská
Strana: 83
0400

0900

5800

9500

3714 Kalhoty Canvas+
dámské s Pk*
Strana: 13, 82

3235 Kalhoty Cotton s Pk*,
vysoká viditelnost, třída 1
Strana: 87
5574

lin

0400

9210 Ponožky Heavy Wool,
vysoké
Strana: 78

e.
c

VYSOKÁ
VIDITELNOST

3233 Kalhoty, vys. viditelnost
EN 20471, třída 2 s Pk*
Strana: 86

z

0400

9208 Ponožky Coolmax®,
tenké
Strana: 79

6658

1633 Bunda, vysoká
viditelnost, třída 3
Strana: 89
5574

6674

1683 Bunda GORE -TEX® Shell,
vysoká viditelnost,
třída 3, Strana: 91
5500

6600

1823 Parka zimní, vysoká
viditelnost, třída 3
Strana: 90
5500

6600

1973 Parka voděodolná,
vysoká viditelnost, třída 3
Strana: 90
5500

6600

2543 Triko A.V.S. s kr. rukávem,
vys. viditelnost, třída 2/3,
Strana: 93

6674

3333 Kalhoty, vysoká
viditelnost EN 20471, třída 2
Strana: 86
5574

6674

3639 Kalhoty zimní, vysoká
viditelnost, třída 2
Strana: 88
5558

6658

3833 Kalhoty, vysoká
viditelnost, třída 1
Strana: 88
7455

7466

4233 Vesta na nářadí,
vysoká viditelnost, třída 2
Strana: 89
5500

6600

8043 Bunda mikroﬂeecová
s kapucí, vys. viditelnost, tř. 3
Strana: 93
5500

6600

8053 Mikina mikroﬂeecová,
vysoká viditelnost, třída 3
Strana: 93
5500

6600

8063 Bunda mikroﬂeecová,
vysoká viditelnost, třída 3
Strana: 92
5500

6600

8233 Bunda PU do deště
s kapucí, vys. viditelnost, tř. 3
Strana: 92

0404

5500

5500

9595

6600

6600

*Pouzdrové kapsy
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2801 Mikina
s kapucí na zip
Strana: 62

6073 Kombinéza Service
Strana: 17, 104

9319 Rukavice
Weather Flex Sense
Strana: 118

9153 Vesta s kapsičkou,
vysoká viditelnost, třída 2
Strana: 89

2806 Mikina s kapucí
na zip dámská
Strana: 98

6100 Šortky Service
Strana: 19, 103

9321 Rukavice
Precision Flex Light
Strana: 112

2810 Mikina malířská
Strana: 97

6400 Kalhoty
Service Chinos
Strana: 17, 103

9325 Rukavice
Weather Flex Guard
Strana: 118

0375 Kalhoty laclové
malířské
Strana: 97

3075 Šortky malířské
s pouzdr. kapsami
Strana: 97

6700 Kalhoty
Service dámské
Strana: 17, 82, 103

1128 Bunda Rip-Stop
zimní malířská
Strana: 98

3234 Kalhoty malířské,
vysoká viditelnost, třída 1
Strana: 95

6800 Kalhoty Service
Strana: 16, 102

1211 Bunda Soft Shell
Strana: 98

3275 Kalhoty malířské
s pouzdrovými kapsami
Strana: 96

6900 Kalhoty Service
vysoká viditelnost, třída I.
Strana: 16, 102

9395 Rukavice
Weather Flex Guard
Strana: 118

1277 Bunda dámská
Soft Shell malířská
Strana: 98

3375 Kalhoty malířské
Strana: 96

9074 Čepice Canvas
Strana: 104, 122

9398 Krém
na ruce pečující
100 ml
Strana: 112

w

w

2502 Triko s krátkým
rukávem malířské
Strana: 99

RUKAVICE

9327 Rukavice
Power Flex Guard
Strana: 115

9399 Krém
na ruce obnovující
100 ml
Strana: 112

9305 Rukavice
Precision Flex Duty
Strana: 112

9571 Rukavice
Precision Skin
Strana: 111

9329 Rukavice
Precision Flex Cut 3
Strana: 111

9572 Rukavice
Precision Vent
Strana: 111

SERVICE LINE

2516 Triko dámské
s krátkým rukávem
malířské
Strana: 99

1673 Bunda Service
Strana: 35, 104

9313 Rukavice
Weather Flex Grip
Strana: 118

9573 Rukavice
Precision Leather
Strana: 110

2800 Mikina s kapucí
Strana: 98

4373 Vesta Service
Strana: 39, 104

9317 Rukavice
Weather Flex Cut 5
Strana: 118

9574 Rukavice
Precision Protect
Strana: 110

*Pouzdrové kapsy
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9081 Čepice Rip-Stop
malířská
Strana: 99

w

2403 Triko dámské
s dlouhým rukávem
„Stretch“ malířské
Strana: 99

3775 Kalhoty dámské
malířské s Pk*
Strana: 96

.N

2402 Triko s dlouhým
rukávem malířské
Strana: 99

9326 Rukavice
Power Flex Cut 5
Strana: 115

lin

MALÍŘSKÉ ODĚVY

z

8243 Kalhoty PU do deště,
vysoká viditelnost, třída 2
Strana: 92

REJSTŘÍK

9575 Rukavice
Power Cut 3
Strana: 115

9080 Čepice „Beanie“
ﬂeecová
Strana: 123

OHNIVZDORNÉ

DOPLŇKY

9577 Rukavice
Power Grip
Strana: 114

1157 Bunda zimní ohnivzdorná

9578 Rukavice
Weather Essential
Strana: 117

1557 Bunda ohnivzdorná

9579 Rukavice
Weather Dry
Strana: 117

2857 Mikina ohnivzdorná
Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9025 Opasek ergonomický
Strana: 124

9580 Rukavice
Weather Neo Grip
Strana: 117

3257 Kalhoty ohnivzdorné
s pouzdrovými kapsami

9026 Opasek pevný
Strana: 124

9582 Rukavice
Precision Active
Strana: 110

3357 Kalhoty ohnivzdorné

9583 Rukavice
Weather Tufgrip
Strana: 116

6057 Kombinéza ohnivzdorná

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

ar

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9584 Rukavice
Power Tufgrip
Strana: 113

9257 Ponožky ohnivzdorné

.N

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

w

9585 Rukavice
Power Core
Strana: 114

w

w

9586 Rukavice
Power Open
Strana: 114

9084 Čepice „Beanie“
s logem
Strana: 122

z

9011 Kukla – vložka
do helmy Coolmax®
Strana: 123

ad
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Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9081 Čepice Rip-Stop
Strana: 99, 122

e.
c

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9010 Čepice – vložka
do helmy Coolmax®
Strana: 123

9417 Triko s krátkým
rukávem ohnivzdorné

9088 Čepice multifunkční
Strana: 123

lin

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9090 Čepice „Beanie“
ﬂeecová s beránkem
Strana: 123

9033 Opasek s logem
Strana: 124

9093 Čepice „Beanie“
WINDSTOPPER®
Strana: 122

9034 Opasek kožený
Strana: 124

9099 Čepice zimní
Strana: 122

9044 Šle
Strana: 124

9609 Taška přes rameno
voděodolná
Strana: 125

9050 Šle elastické
Strana: 124

9610 Batoh voděodolný
Strana: 125

9057 Kulich oboustranný
Strana: 122

9759 Držák ID karty
Strana: 124

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9427 Triko s dlouhým
rukávem ohnivzdorné
Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9595, 9596 Rukavice
Specialized Impact
Strana: 108

9437 Boxerky ohnivzdorné
Najdete na www.proﬁ-odevy.cz

9060 Kulich WINDSTOPPER®
Strana: 122

9760 Držák jmenovky
Strana: 124

9597, 9598 Rukavice
Specialized Tool
Strana: 109

9447 Spodní kalhoty
ohnivzdorné

9074 Čepice Canvas
Strana: 104, 122

9761 Držák jmenovky Jo-jo
Strana: 124

Najdete na www.proﬁ-odevy.cz
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DĚTSKÉ ODĚVY
7501 Kalhoty dětské
s pouzdrovými kapsami
Strana: 127

e.
c

z

7504 Mikina dětská
s kapucí
Strana: 127

ad
iO
n

lin

7506 Bunda dětská
Soft Shell
Strana: 127

KDE KOUPIT?

ar

Všechna aktuální prodejní místa
najdete na www.proﬁ-odevy.cz/kde-koupit/

.N

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

PRODEJNA PRAHA 10

Náchodská 2485/61
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Přípotoční 1519/10a
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pevná: +420 281 861 822
Mobil: +420 606 787 987
E-mail: prodejna.praha9hp@proﬁ-odevy.cz

Pevná: +420 274 771 169
Mobil: +420 605 276 767
E-mail: prodejna.praha@proﬁ-odevy.cz

po–čt: 9.00–12.00, 12.30–17.00
pátek: 9.00–12.00, 12.30–14.30
o víkendu zavřeno

po–pá: 9.00–18.00
sobota: 9.00–12.00
v neděli zavřeno

PRODEJNA BRNO

PRODEJNA OSTRAVA

PRODEJNA BRATISLAVA

Řípská 1142/20
627 00 Brno-Slatina

1. máje 3236/103
areál IN PARK
703 00 Ostrava-Vítkovice

Bakošová 3
841 03 Bratislava

w

w

w

PRODEJNA PRAHA 9

Telefon: +420 773 835 421
E-mail: prodejna.brno@proﬁ-odevy.cz
po–pá: 8.00–17.00
o víkendu zavřeno

Pevná: +420 596 636 360
Mobil: +420 606 665 945
E-mail: prodejna@proﬁ-odevy.cz
po–pá: 8.00–17.00
o víkendu zavřeno
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7501 Kalhoty dětské s pouzdrovými kapsami, strana: 127
7506 Bunda dětská Soft Shell, strana: 127
3234 Kalhoty malířské, vysoká viditelnost, třída 1, strana: 95
2800 Mikina s kapucí, strana: 98

Pevná: +421 254 792 276
Mobil: +421 903 815 724
E-mail: prodejna.bratislava@zoznam.sk
po–čt: 9.00–16.00
pátek: 9.00–12.00
mimo otevírací hodiny po dohodě

BARVY

SYMBOLY
Tyto symboly vám pomohou zvolit správný oděv. Používají se jako vodítka
k popisu produktů v tomto katalogu. Pro symboly platí následující deﬁnice:

Ochrana před větrem

SYMBOLY CE
06 žlutá

Osobní ochranné prostředky (OOP)
splňující směrnici (89/686 EEC).
Na každém oděvu je individuální
klasiﬁkace.

07 šedá popelavá

08 šedá světlá

Ochrana palce

EN 471 Výstražné oděvy
s vysokou viditelností (str. 85)

EN 20471

EN 20471 Oděvy s vysokou
viditelností, výstražné (str. 85)

Zateplené

EN 388 Ochranné rukavice
proti mechanickým rizikům (str. 119)

Ochrana před mastnotou

09 bílá

EN 511

14 písková

EN 343 Ochranné
oděvy – Ochrana proti dešti (str. 41)

EN 471

EN 388

12 hnědá

Ochrana prstů

z

EN 343

Ochrana kloubů

16 červená chilli
EN 14404

Pohodlná kůže

e.
c

05 oranžová

EN 511 Ochranné rukavice
proti chladu (str. 119)

lin

04 černá

EN 14404 OOP - Chrániče kolen
pro práci vkleče (str. 23)

17 modrá mořská

18 šedá

20 khaki

ad
iO
n

INOVACE

Maximální teplota praní 60 °C.

Systém kapes MultiPocket™

Maximální teplota praní 70 °C.

Kapsa na mobilní telefon

Nebělit.

Systém polohování kolenních
chráničů KneeGuard™

Nesušit v bubnové sušičce.

Ochrana před UV zářením

Sušit při nižší teplotě
v bubnové sušičce.

32 zelená olivová

Nežehlit.

ar

Precision – Lehké a ﬂexibilní rukavice
s důrazem na přesnost a zručnost.

Žehlit maximálně na 150 °C.

w

Power – Odolné rukavice
pro těžkou práci s důrazem
na pohodlí, ochranu a stisk.

w

78 šedá ocelová žíhaná

Žehlit maximálně na 200 °C.

Nečistit chemicky.
Vodivý materiál pro snadné použití
zařízení s dotykovým displejem.

66 žlutá vysoká viditelnost

Chemické čištění.

Ochrana před proříznutím.

w

65 modrá denim

Žehlit maximálně na 110 °C.

50 modrá

.N

55 oranžová vysoká viditelnost

72 zelená olivová žíhaná

Maximální teplota praní 40 °C.

Systém uchycení Flexi

SYMBOLY NA RUKAVICÍCH

58 šedá ocelová

Prát ručně.

19 bělavá

26 hořčicová

48 šedá kamenná

SYMBOLY PRANÍ

Voděodolné.

74 černá tlumená

95 modrá námořnická

77 světle šedá žíhaná

PATENT A ZAPSANÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ
Inovace a vývoj produktů je základem značky Snickers Workwear. Výsledkem
těchto našich intenzivních snah bylo patentování mnohých našich řešení. Design
mnoha produktů je chráněn zapsaným průmyslovým vzorem Společenství, který
je platný ve všech zemích Evropské unie. Produkty z tohoto katalogu se zapsaným
průmyslovým vzorem Společenství nebo patenty jsou označeny níže uvedenými
symboly. Pro další informace, prosím, navštivte stránky www.proﬁ -odevy.cz.
PATENT
INFO

Tento produkt je patentován nebo
o patent bylo požádáno ve vybraných
zemích jak v Evropě, tak i ve světě.

REG.
DESIGN

Tento produkt má zapsaný
průmyslový vzor Společenství
nebo národní registraci designu
(v ČR Průmyslový vzor) .

BARVY ⁄ SYMBOLY

Nový
katalog
nářadí
Hultafors

z

Do České republiky dodáváme
také nářadí značky Hultafors Tools,
která patří do skupiny Hultafors AB,
kam patří i Snickers Workwear.

e.
c

V novém katalogu najdete
zbrusu nové řemeslnické pilky
s výměnným listem
a nové rychloupínací svěrky.

ad
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Samozřejmě zde najdete také úžasně
odolné řemeslnické nože Hultafors,
které jsou nezbytným doplňkem
každých kalhot Snickers Workwear.

lin

Z dalšího sortimentu jmenujme
například proslulé skládací
a svinovací metry, vodováhy,
brnkačky, sekery, kladiva
a v neposlední řaděrevoluční dláta HDC.

Pracovní oděvy SW jsou vyvíjeny s ohledem
na speciﬁcké nástroje, takže pro ně jsou
na oděvech speciální kapsy,
nebo poutka a knoﬂíky.

w

.N

ar

Nový katalog nářadí Hultafors si vyžádejte
u svého dealera Snickers Workwear,
případně si o něj napište na email
info@proﬁ -odevy.cz.
Všechny katalogy jsou dostupné
také v elektronické verzi na webu
http://katalogy.actservis.cz
a je možné je stáhnout jako PDF.

w

w

www.proﬁ-odevy.cz

Vývojové oddělení Snickers Workwear si vyhrazuje právo
na nové alternativy a vylepšení stávajících produktů,
produktových řad a materiálů bez předchozího upozornění.
Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno.
Skutečná barva výrobků se může lišit od vyobrazení v katalogu.
Je striktně zakázáno kopírování publikace, nebo jejích součástí.
Všechna práva vyhrazena.
KONCEPT A PRODUKCE: VALENTIN&BYHR.
FOTOGRAFIE: ROB VANSTONE
PRODUKTOVÉ FOTOGRAFIE: BSMART
COPYRIGHT © AC-T SERVIS SPOL. S R.O. 2015

