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BEST

EMERTON
SELLER

SUMMER / NAVY / KIDS / CLASSIC / CAMOUFLAgE

PRUžNOST / FASHION / VNĚjší KApSY NA NářADí / cENOVá DOSTUpNOST /
mULTIFUNKčNí KApSY / hLUbOKé KApSY / bAREVNé VARIANTY /
ELASTYcZNOść / mODA / ZEWNęTRZNE KIESZENIE NA NARZęDZIA /
ATRAKcYjNA cENA / KIESZENIE WIELOFUNKcYjNE / głębOKIE KIESZENIE /
WERSjE KOLORYSTYcZNE
PROSTřeDNiCTVÍM TÉTO KOLeKCe MONTÉRKOVÉHO OBLeČeNÍ jSMe
zACHYTiLi MóDNÍ TReND, KTeRý je OBLÍBeN U DOSpěLýCH i DěTÍ. pROTO
TATO KOLeKCe, VYROBeNÁ ze SMěSi MATeRiÁLU 65 % pOLYeSTeRU A 35 %
BAVLNY V gRAMÁži 270 g /m², NABÍzÍ ODěVY pRO VeLKÉ i MALÉ. KOLeKCi
eMeRTON NABÍzÍMe Ve ČTYřeCH BAReVNýCH pROVeDeNÍCH. eMeRTON
CLASSiC, eMeRTON CAMOUFLAge, eMeRTON NAVY A eMeRTON SUMMeR.
NěKTeRÉ KALHOTY MAjÍ zeSÍLeNÁ KOLeNA S MOžNOSTÍ VLOžeNÍ
KOLeNNÍCH VýzTUH.
TA KOLeKCjA ODzieżY ROBOCzej OKAzAłA Się MODNA i BARDzO
pOpULARNA zARówNO wśRóD DOROSłYCH, jAK i DzieCi. wYKONANA
z wYSOKiej jAKOśCi MieSzANKi 65 % pOLieSTR/35 % BAwełNA,
270 g /m². w RAMACH KOLeKCji eMeRTON OFeRUjeMY CzTeRY
weRSje KOLORYSTYCzNe: eMeRTON CLASSiC, eMeRTON CAMOUFLAge,
eMeRTON NAVY ORAz eMeRTON SUMMeR. więKSzOść MODeLi SpODNi
z Tej KOLeKCji pOSiADA SpeCjALNe wzMOCNieNiA NA KOLANACH
UMOżLiwiAjąCe włOżeNie NAKOLANNiKów.
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MoNtÉrkoVÉ koLekCe A soUPrAVY koLekCJe i koMPLetY UbrAŃ roboCzYCH

EMERTON BUNDA
KURTKA

bAreVNost koLor:

0301 0046 xx XXX
MOQ

1

20

ZAKáZKOVé ŠITÍ – NESTANDARDNÍ VELIKOSTI

90

NIESTANDARDOWE ROZMIARY - SZYCIE NA ZAMÓWIEN

zesílení
wzmocnienie

černá
czarny

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MAteriAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
VeLikosti rozMiArY: 48–62, 46–64 - černá czarny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
odvětrání pod pažemi
zesílené zdvojené lokty
rukávy zakončené elastickou manžetou
wygodna i wytrzymała kurtka robocza
w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
podwójne wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym ściągaczemt

12
camouﬂage
moro

41

DĚTSKÁ VARIANTA
WERSJA DLA DZIECI

str.

43

eMertoN kALHotY sPoDNie
0302 0036 xx XXX
MOQ

1

navy
granatowy

bAreVNost koLor:

20

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ – NESTANDARDNÍ VELIKOSTI
NIESTANDARDOWE ROZMIARY - SZYCIE NA ZAMÓWIEN

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY
KIESZENIE NA NAKOLANNIKI
MAteriÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MAteriAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester

90
černá
czarny

VeLikosti rozMiArY: 48–62, 46–64 - černá czarny
• montérkové kalhoty pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe spodnie robocze
• w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające
włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy

12
camouﬂage
moro

41
navy
granatowy
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BAREVNOST KOLOR:

eMertoN
kALHotY s LACLeM
sPoDNie
oGroDNiCzki
0302 0034 xx XXX
MOQ

1

20

ZAKáZKOVé ŠITÍ – NESTANDARDNÍ VELIKOSTI
NIESTANDARDOWE ROZMIARY – SZYcie na zamÓwien
90
černá
czarny

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
MAteriÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MAteriAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
VeLikosti rozMiArY: 48–62, 46–64 - černá czarny
• laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké
odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky

41
navy
navy

• wygodne i wytrzymałe spodnie robocze
• w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające
włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach
pracy

EMERTON
šLE SZELKI
9930 0009 99 999
MOQ

1

60

MATERIáL MAteriAł: 70 % nylon, 30 % Spandex®
VeLikosti rozMiArY: UNI
• polohovatelné vysoce ﬂexibilní šle z příjemného materiálu
• šířka 5cm
• kovové přezky
• niezwykle elastyczne szelki z regulacją wykonane
z przyjemnego w dotyku materiału
• szerokość 5 cm
• metalowe klamry

30

PDF Compressor Pro

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

EMERTON KOMBINÉZA
KOMBINEZON
0315 0006 90 XXX
MOQ

1

10

zakázkoVé šití – nestandaRdní Velikosti
niestandaRdowe RozMiaRy – szycie na zaMówien

kapsa na Mobil
kieszeń na telefon koMóRkowy

GuMa V pase
GuMy w pasie
MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m², wzmocnienie – 600D poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–64
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
•
•
•
•
•
•

kombinéza pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
guma okolo celého pasu
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
poutko na kladivo
vyrobené pro náročné podmínky

•
•
•
•
•
•

wygodny i wytrzymały kombinezon roboczy
w newralgicznych miejscach wzmacniany poliestrem 600D
elastyczna guma w pasie
podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
pętelka na młotek
zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy
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EMERTON POLOKOMBINÉZA
PółKOMBINEZON
0315 0053 60 XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D polyester
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
• polokombinéza pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• na ramenou široké suché zipy pro individuální
nastavení výšky
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků,
poutko na kladivo
• polokombinéza kombinuje výhody kombinézy
(100% krytá záda) a laclových kalhot
(volné ruce a dodatečné náprsní kapsy)
• wygodny i wytrzymały półkombinezon roboczy
• szerokie pasy rzepów Velcro na ramionach
umożliwiające indywidualne dopasowanie
wysokości
• w newralgicznych miejscach wzmacniany
poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• półkombinezon łączy w sobie zalety kombinezonu (100% zakryte plecy) i ogrodniczek (wolne
ramiona i dodatkowa kieszeń napiersiowa)
kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki

EMERTON
VESTA KAMIZELKA
0303 0003 xx XXX
MOQ

1

20

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

PANDA
více v sekci obuv
sprawdź w sekcji obuwi

32

str.

280

BAREVNOST KOLOR:

• vesta pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• pro zvýšení odolnosti jsou namáhaná místa
vyztužena materiálem polyester 600D
• multifunkční kapsy
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodna i wytrzymała kamizelka
• w newralgicznych miejscach wzmacniana
poliestrem 600D
• wielofunkcyjne kieszenie
• zaprojektowana z myślą o wymagających
warunkach pracy

90
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

EMERTON
¾ KALHOTY SPODNIE ¾
0302 0131 90 XXX
MOQ

1

20

MATERIAł: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
• ¾ montérkové kalhoty pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe spodnie ¾
• w newralgicznych miejscach wzmacniane
poliestrem 600D
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy

mulTIFUNKČNÍ KAPSY
WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE
KAPSY PRO NáKOLENÍKY
KIESZENIE NA NAKOLANNIKI

BAREVNOST KOLOR:

EMERTON
šORTKY SZORTY
0310 0003 xx XXX
MOQ

90
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

1

20

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
• šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe szorty
• w newralgicznych miejscach wzmacniane
poliestrem 600D
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy
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EMERTON RAIN COAT
2000
mm

0311 0037 60 XXX
MOQ

1

10

MATERIÁL: 100 % polyester s PU vrstvou
MATERIAŁ: 100 % poliester z warstwą PU
VODNí SLOUPEC SŁUP WODY: 2000 mm
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
•
•
•
•

nepromokavý a větruodolný ¾ plášť s kapucí v límci
délka 120 cm
kryté zapínání zipu, podlepené švy a překryté kapsy
ergonomický střih a ohebný lexibilní materiál zajišťují dokonalou volnost pohybu

• wodoodporny, wiatroszczelny płaszcz przeciwdeszczowy ¾ z kapturem
chowanym w kołnierzu
• długość 120 cm
• klejone szwy, kryte kieszenie i zamek błyskawiczny
• ergonomiczny krój i elastyczny materiał zapewniają doskonałą swobodę ruchów
více v sekci Oděvy do deště
sprawdź w sekcji Odzież przeciwdeszczowa

str.

186

EMERTON

ČEPICE CZAPKA
0314 0026 99 999
MOQ

1

200

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna
MATERIAŁ: 100 % bawełna czesana
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony
• czapka z daszkiem regulowana za pomocą metalowego zapięcia
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

4XL

COOLWAY

UNISEX

BAREVNOST KOLOR:

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

EMERTON
TRIčKO PODKOSZULEK
0304 0003 xx XXX

EMERTON COOLWAY
POLOKOšILE KOSZULA POLO
0305 0005 60 XXX

MOQ

MOQ

1

100

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

60

MATERIáL: 100 % bavlna, 155 g /m²
MATERIAł: 100 % bawełna, 155 g /m²

MATERIáL: 100 % polyester, COOLwAY, 170 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester, COOLwAY, 170 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: S–4XL

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým
rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5 %
podílem elastanu
• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką
5 % elastanu

41

1

BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• funkční polokošile s krátkým rukávem
• vynikající schopnost odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLwAY má chladivý efekt tím zajistí vysoký komfort
celodenního nošení i při nejnáročnějších činnostech
• funkcjonalna koszulka polo z krótkim rękawem
• doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz
• materiał COOLwAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy
całodziennej wzmożonej aktywności
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ZIMA

manžeta na palec
specjalne pętelki na kciuki

BAREVNOST KOLOR:

EMERTON
MIKINA S KAPUCí
BLUZA Z KAPTUREM
0306 0003 xx XXX
MOQ

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

1

20

pletené manžety
mankiety z dzianiny
MATERIáL: 100 % polyester, 300 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester, 300 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
• mikina s kapucí, celopropínací
• vnitřní strana mikiny je počesaná
• spodní lem a manžety rukávů z žebrovaného
úpletu s příměsí elastanu

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

36

• długi sweter z kapturem
• od wewnątrz przyjemny, czesany materiał
• prążkowany ściągacz z domieszką elastanu
przy rękawach i u dołu

EMERTON ZIMNí FLEECOVá BUNDA
KURTKA ZIMOWA Z POLARU
0301 0180 60 XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 100 % polyester, 350 g /m², zesílení – 300D polyester/pU
MATERIAł: 100 % poliester, 350 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/pU
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
•
•
•
•
•

leecová bunda pohodlného střihu
ramena zesílená polyesterovou tkaninou
spodní lem ke stažení na gumu
manžety s otorem na palec
výborné termoizolační vlastnosti a odolnost proti opotřebení
vícevrstvého leecového materiálu

•
•
•
•
•

wygodna kurtka polarowa
wzmocnienia na ramionach wykonane z poliestru
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
w mankeitach otwory na kciuki
doskonałe właściwości izolacji termicznej i odporność na zużycie materiału
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

EMERTON SOFTSHELLOVá BUNDA
KURTKA SOFTSHELLOWA
0301 0084 60 XXX
MOQ

1

8000
mm

800

g/m²/24h

10

MATERIáL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
MATERIAł: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

ZIMA

VODNí SLOUPEC SłUP WODY: 8000 mm
PRODYšNOST: 800 g /m²/24h.
PAROPRZEPUSZCZALNOść: 800 g /m²/24 godz.
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
• zimní sotshellová bunda moderního střihu s kapucí
a funkčními detaily
• větru a voděodolná, prodyšná
• voděodolné zipy
• TpU membrána
• přídavné zapínání v pase tzv. „Sněhový pás“
• bunda vhodná i do mínusových teplot
• zimowa, funkcjonalna kurtka sofshellowa o nowoczesnym kroju
• wiatroszczelna, wodoodporna i paroprzepuszczalna
• wodoodporne zamki
• membrana TpU
• dodatkowy, wewnętrzny pas śniegowy

odVětráVání V podpaží
wentylacja pod pachami
Vnitřní manžeta
mankiet wewnetrzny
zapínání V pase
ściąGacz w talii

ZIMA

EMERTON ZIMNí čEPICE
CZAPKA ZIMOWA
0314 0054 60 XXX
MOQ

1

100

MATERIáL: 65 % bavlna, 35 % polyester, zateplení – 3M Thinsulate, 40 g /m²
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, ocieplenie – 3M Thinsulate, 40 g/m²
VELIKOSTI ROZMIARY: S–2XL
BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• zimní čepice baseballového typu s možností nastavení velikosti
pomocí polohovací gumy
• možnost sklopení zadní části čepice přes zátylek a uši
• odolný svrchní materiál je dodatečně zateplen vnitřní vložkou
3M Thinsulate
• zimowa czapka z elastyczną gumką umożliwiającą regulację
• z opcją osłony chroniącej szyję i uszy
• wytrzymały materiał zewnętrzny dodatkowo ocieplany podszewką
3M Thinsulate
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NEW
ZIMA

ZIMA

zimní Verze – s flaneloVou podšíVkou uVnitř
weRsja ziMowa – flanelowa wysciółka od wewnątRz

BAREVNOST KOLOR:

EMERTON PILOT
BUNDA KURTKA
0301 0226 xx XXX
MOQ

1

10

pletené manžety
mankiety z dzianiny
60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

MATERIáL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

38

• zimní bunda pohodlného střihu
z odolného materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• elastické žebrové náplety na manžetách
a spodním lemu bundy
• relexní paspule
• bunda vhodná i do mínusových teplot.
• wygodna kurtka zimowa wykonana z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• prążkowany, elastyczny ściągacz przy
rękawach i u dołu

EMERTON WINTER BUNDA KURTKA ZIMOWA
0301 0321 60 XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m², wzmocnienia – poliester 600D
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená verze standardních montérek eMeRTON
vnitřní vrstva bavlněný lanel
tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách
montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
odvětrání pod pažemi
zesílené zdvojené lokty
rukávy zakončené elastickou manžetou
ocieplana wersja kurtki roboczej eMeRTON
od wewnątrz ocieplana lanelą
komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze w niskich temperaturach
wytrzymała kurtka robocza o wygodnym kroju
w miejscach eksponowanych wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym mankietem

PDF Compressor Pro

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

EMERTON WINTER
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OgRODNICZKI
ZIMOWE
0302 0207 60 XXX
MOQ

1

NEW
ZIMA

10

zimní Verze – s flaneloVou podšíVkou uVnitř
weRsja ziMowa – flanelowa wysciółka od wewnątRz
MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienia – poliester 600D
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•

zateplená verze standardních montérek eMeRTON
vnitřní vrstva bavlněný lanel
tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách
laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
poutko na kladivo

• ocieplana wersja ogrodniczek eMeRTON
• od wewnątrz ocieplane lanelą
• komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze
w niskich temperaturach
• wytrzymałe ogrodniczki robocze o wygodnym kroju
• w miejscach eksponowanych wzmacniane poliestrem 600D
• wzmacniane kieszenie na nakolanniki
• pętelka na młotek
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-40 °C

-40 °C

EMERTON ZIMNí KALHOTY
S LACLEM SPODNIE
OgRODNICZKI ZIMOWE
0302 0193 00 XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 100 % polyester micro/pU, zateplená
polyesterem 180 g /m², podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 100 % poliester micro/pU, ocieplina poliester
180 g /m², podszewka 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szary-czarny
• nejteplejší skladové zimní kalhoty s laclem
• vhodné pro celodenní nošení v náročných klimatických
podmínkách (až do -40 °C)
• relexní doplňky
• zesílený materiál v oblasti holení
• multifunkční hluboké kapsy
• najcieplejsza spodnie ogrodniczki w ofercie
• odpowiednie do całodziennego użytkowania przy
pracy w trudnych warunkach klimatycznych (do -40 °C)
• elementy odblaskowe
• dodatkowe wzmocnienia od kolan do kostek
• wielofunkcyjne, głębokie kieszenie

40

EMERTON ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0290 00 XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 100 % polyester micro/pU, zateplená
polyesterem 300 g /m², podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 100 % poliester micro/pU, ocieplina
poliester 300 g /m², podszewka 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szary-czarny
• nejteplejší skladová zimní bunda
• vhodná pro celodenní nošení v náročných klimatických podmínkách (až do -40 °C)
• relexní doplňky
• odnímatelná kapuce na zip
• multifunkční hluboké kapsy
• najcieplejsza kurtka w ofercie
• odpowiednia do całodziennego użytkowania
przy pracy w trudnych warunkach klimatycznych
(do -40 °C)
• elementy odblaskowe
• kaptur dopinany na zamek błyskawiczny
• wielofunkcyjne, głębokie kieszenie
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MoNtÉrkoVÉ koLekCe A soUPrAVY koLekCJe i koMPLetY UbrAŃ roboCzYCH

MICRO
FIBER

ZIMA

ZIMA

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami
zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy

eMertoN bLACk ziMNí bUNDA
kUrtkA ziMoWA
0301 0023 60 XXX
MOQ

1

10

EMERTON LONg ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0228 xx XXX
MOQ

1

10

MAteriÁL: 100 % polyester mikrovlákno povrstvený PVC, 220 g /m²,
podšívka 100 % polyester
MAteriAł: 100 % poliester (mikrowłókno) z powłoką z PCV,
220 g /m², podszewka 100 % poliester

MATERIáL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
MATERiAł: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

bAreVNost koLor: černá czarny

• zimní bunda prodlouženého střihu z odolného
materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• odvětrání pod pažemi
• nastavitelné manžety na suchý zip
• spodní lem ke stažení na gumu
• relexní paspule
• bunda je vhodná i do mínusových teplot
• zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• wentylacja pod pachami
• regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
elastycznego sznurka
• odblaskowe wykończenie krawędzi
• sprawdza się również w ujemnych temperaturach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní voděodolná bunda prodlouženého střihu z odolného materiálu
odnímatelná zateplená kapuce
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
příprava na strojní vyšívání
bunda je vhodná i do mínusových teplot
wodoodporna kurtka zimowa o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
odpinany, ocieplany kaptur
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
elastycznego sznurka
odpowiednia do hatu maszynowego

bAreVNost koLor:

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy
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ZIMA

42

ZIMA

EMERTON CAMOUFLAgE
ZIMNí BUNDA KURTKA ZIMOWA
0301 0023 12 XXX

EMERTON ZIMNí VESTA
KAMIZELKA ZIMOWA
0303 0014 xx XXX

MOQ

MOQ

1

10

1

20

MATERIáL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m², podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m², podszewka 100 % poliester

MATERIáL: 100 % polyester, mikrovlákno povrstvené pVC, 220 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester, mikrowłókno z powłoką z pCV, 220 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST KOLOR: camoulage moro

BAREVNOST KOLOR:

•
•
•
•
•
•
•

zimní bunda z odolného materiálu
ramena zesílená materiálem 600D polyester
odvětrání pod pažemi
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
relexní paspule
bunda je vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•
•
•

zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana z wytrzymałego materiału
na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
wentylacja pod pachami
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
odblaskowe wykończenie krawędzi
sprawdza się również w ujemnych temperaturach

60

12

41

černá
czarny

camoulage
moro

navy
granatowy

• zimní voděodolná vesta s vnitřním leecovým límcem
• vnitřní dodatečné zateplení polyesterovým vláknem
• wodoodporna kamizelka zimowa z polarową podszewką
• dodatkowa podszewka termiczna z włóka poliestrowego
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mONTéRKOVé KOLEKcE A SOUpRAVY KOLEKcjE I KOmpLETY UbRAń RObOcZYch

EmERTON cAmOUFLAgE KIDS
KALhOTY DĚTSKé
SpODNIE DZIEcIęcE
0302 0135 12 9XX

EMERTON CAMOUFLAgE KIDS
BUNDA DĚTSKá
KURTKA DZIEcIęcA
0301 0187 12 9XX

MOQ

MOQ

1

20

mATERIáL: 100 % bavlna, 260 g /m²,
zesílení – 600D polyester/pU
mATERIAł: 100 % bawełna, 260 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester/pU
VELIKOSTI ROZmIARY: 116, 128, 140, 152
bAREVNOST KOLOR: camoulage moro
• dětská montérková bunda a kalhoty pohodlného
střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílené zdvojené lokty
• rukávy do elastické manžety

1

20

kapsa na mobil
kieszeń na telefon komÓrkowy
pletené manžety
mankiety z dzianiny
mATERIáL: 100 % bavlna, 260 g /m²,
zesílení – 600D polyester/pU
mATERIAł: 100 % bawełna, 260 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester/pU
VELIKOSTI ROZmIARY: 116, 128, 140, 152
bAREVNOST KOLOR: camoulage moro

• dziecięca wygodna i wytrzymała kurtka robocza i spodnie
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na łokciach

EmERTON cAmOUFLAgE KIDS
KALhOTY S LAcLEm
SpODNIE OgRODNIcZKI
0302 0154 12 9XX
MOQ

1

20

mulTIFUNKČNÍ KAPSY
KIESZENIE WIELOFUNKCYJNE
mATERIáL: 100 % bavlna, 260 g/m², zesílení – 600D polyester/pU
mATERIAł: 100 % bawełna, 260 g/m², wzmocnienie – 600D poliester/pU
VELIKOSTI ROZmIARY: 116, 128, 140, 152
bAREVNOST KOLOR: camoulage moro
•
•
•
•
•

dětské montérkové kalhoty s laclem pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
stažené na gumu v zádové části
zesílená zdvojená kolena
nastavitelné šle

•
•
•
•
•

dziecięce wygodne i wytrzymałe ogrodniczki robocze
w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
z tyłu regulowane sznurkiem
wzmocnienia na kolanach
szelki z regulacją
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2
in1

EMERTON SUMMER
BUNDA KURTKA
0301 0242 82 XXX
MOQ

a
d

1

20

a/ zapínání na suchý zip u krku bez vnějšího prošívání
zapięcie na rzepy bez zewnętrznego stebnowania
b/ multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne
c/ pletené manžety
mankiety z dzianiny

f
e

d/ odepínatelné rukávy
odpinane rękawy
e/ kapsa na mobil
kieszeń na telefon komórkowy
f/ kontrastní černé klopy náprsních kapes
kontrastowe, czarne klapy na kieszeniach piersiowych

c

MATERIáL: 100 % bavlna, 185 g /m², zesílení – 300D polyester/pU
MATERiAł: 100 % bawełna, 185 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/pU
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: béžová-černá beżowy-czarny
b

• letní montérková bunda s odepínatelnými rukávy zaručuje
maximální komfort nošení v teplém počasí nebo horkých provozech
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 300D
• zesílené zdvojené lokty
• rukávy do elastické manžety
• letnia kurtka robocza z odpinanymi rękawami zapewnia maksymalny komfort podczas pracy gorących pomieszczeniach lub podczas upalnej pogody
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 300D
• podwójne wzmocnienia na łokciach
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MoNtÉrkoVÉ koLekCe A soUPrAVY koLekCJe i koMPLetY UbrAŃ roboCzYCH

EMERTON SUMMER
KALHOTY SPODNIE

4
in1

0302 0159 82 XXX
MOQ

1

20

a/ zesílená kolena v kontrastní černé barvě
kolana wzmocnione materiałem w kontrastowym, czarnym kolorze
b/ odepínatelné nohavice
odpinane nogawki
MATERIáL: 100 % bavlna, 185 g /m², zesílení – 300D polyester/pU
MATERiAł: 100 % bawełna, 185 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/pU
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: béžová-černá beżowy-czarny
• multifunkční letní montérkové kalhoty
• odepínatelné nohavice, lacl a kšandy zaručují maximální komfort nošení
v teplém počasí nebo horkých provozech
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 300D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• wielofunkcyjne letnie spodnie robocze
• odczepiane nogawki i szelki zapewniają maksymalny podczas pracy
gorących pomieszczeniach lub podczas upalnej pogody
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 300D
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• pętelka na młotek

b

a
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