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BEST

NARELLAN
SELLER

VYSOKá ODOLNOST NA NEJNAMáHANĚjších míSTEch / ZESíLENí / DUpONT 500D cORDURA /

WYSOKA ODpORNOść W mIEjScAch NAjbARDZIEj NARAŻONYch NA pRZETARcIE /
WZmOcNIENIE / DUpONT cORDURA 500D
TATO SOUpRAVA Se OD OSTATNÍCH NABÍzeNýCH ODLIŠUje již NA pRVNÍ pOHLeD
BARVOU – přÍjeMNý TMAVě pÍSKOVý ODSTÍN Se přÍLiŠ ČASTO NA MONTÉRKOVýCH
ODěVeCH NeVYSKYTUje. SMěSOVý MATeRiÁL V gRAMÁži 320 g /m² TVOřÍ 35 % BAVLNY
A 65 % pOLYeSTeRU V BÉžOVO-ČeRNÉ BAReVNÉ KOMBiNACi. ČeRNÉ VYzTUžeNÍ
NA expONOVANýCH MÍSTeCH MATeRiÁLeM DUpONT CORDURA TÉTO SOUpRAVě DODÁVÁ
jeDiNeČNOU KVALiTU A ODOLNOST při zACHOVÁNÍ KOMFORTU při CeLODeNNÍM NOŠeNÍ.
při pRÁCi OCeNÍTe VěTRACÍ SÍťKU V pODpAžÍ A MOžNOST VLOžeNÍ VýzTUH KOLeN.
KOMpLeT TeN wYRóżNiA Się NA TLe iNNYCH jUż NA pieRwSzY RzUT OKA – KOLOReM – pRzYjeMNY, CieMNO-piASKOwY ODCień Nie BYwA zBYT CzęSTO SpOTYKANY
wśRóD ODzieżY ROBOCzej. zASTOSOwANY MATeRiAł jeST MieSzANKą O gRAMATURze
320 g /m² wYKONANą w 35 % z BAwełNY i w 65 % z pOLieSTRU. CzARNe USzTYwNieNiA
w NewRALgiCzNYCH i eKSpONOwANYCH MiejSCACH wYKONANe z MATeRiAłU DUpONT
CORDURA NADAją TYM UBRANiOM CeCHY wYjąTKOwej jAKOśCi i TRwAłOśCi, pRzY
jeDNOCzeSNYM pOCzUCiU KOMFORTU w CzASie CODzieNNegO UżYTKOwANiA. pODCzAS
pRACY w TYM UBRANiU z pewNOśCią DOCeNiCie pAńSTwO SpeCjALNe ROzwiązANie
pOpRAwiAjąCe weNTYLACję – SiATKę pOD pACHAMi ORAz MOżLiwOść UMieSzCzeNiA
NAKOLANNiKów w SpeCjALNYCH KieSzeNiACH NOgAweK SpODNi.

40/50/75/20 brown

60

80x18 mm

PDF Compressor Pro
NARELLAN BUNDA KURTKA
0301 0045 xx XXX
MOQ

1

20

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

BAREVNOST KOLOR:

a/ zesílená ramena
wzmocnione ramiona
b/ odvětrávání v podpaží
wywietrzniki pod pachami
c/ multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie

a
10
hnědá-černá
brazowy-czarny

NEW

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,
zesílení – Dupont 500D CORDURA
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m²,
wzmocnienie – Dupont 500D CORDURA

b

COLOR

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
• exkluzivní montérková bunda z extra silného
a odolného materiálu
• exponovaná místa vyztužena kontrastním materiálem
Invista 500D CORDURA
• spodní lem a manžety rukávů polohovací na kovové knolíky
• wysokiej klasy kurtka robocza wykonana z mankietami
regulowanymi na metalowe
• w newralgicznych miejscach wzmacniana materiałem
Invista CORDURA 500D
• u dołu i przy mankietach możliwość regulacji na zatrzaski

NARELLAN KALHOTY SPODNIE
0302 0032 xx XXX
MOQ

1

60
černá
czarny

BAREVNOST KOLOR:
c

20

MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,
zesílení – Dupont 500D CORDURA
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m²,
wzmocnienie – Dupont 500D CORDURA

10
hnědá-černá
brazowy-czarny

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
• exkluzivní montérkové kalhoty z extra silného
a odolného materiálu
• exponovaná místa vyztužena materiálem
Invista 500D CORDURA
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• polohovatelná šířka pasu na kovové knolíky
• 2 zasunovatelné volně visící kapsy (hřebíčenky)
s možností vložení do předních kapes, poutko na kladivo
• wysokiej klasy spodnie robocze wykonane z wyjatkowo
mocnego, wytrzymałego materiału
• w miejscach newralgicznychwzmacniane materiałem
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością
włożenia nakolanników
• regulacja w pasie metalowymi zatrzaskami
• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki na gwoździe
z opcją schowania ich w przednich kieszeniach
• pętelka na młotek

NEW
COLOR

60
černá
czarny
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NARELLAN
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OgRODNICZKI
0302 0033 xx XXX
MOQ

1

20

nápRsní kapsa
kieszeń pieRsiowa
MATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m², zesílení – Dupont 500D CORDURA
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m², wzmocnienie – Dupont 500D CORDURA
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR:

10

60

hnědá-černá
brazowy-czarny

černá
czarny

•
•
•
•
•

exkluzivní montérkové kalhoty s laclem z extra silného a odolného materiálu
exponovaná místa jsou vyztužena kontrastním materiálem Invista 500D CORDURA
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
široké lexibilní šle
poutko na kladivo

• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki na gwożdzie z opcją schowania
ich w przednich kieszeniach
• w newralgicznych miejscach wzmacniana materiałem Invista CORDURA 500D
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• szorkie, elastyczne szelki
• pętelka na młotek
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

TREMONT
TREMONT
KALHOTY SPODNIE
0302 0206 xx XXX
MOQ

1

20

MATERIáL: 65 %polyester, 35 % bavlna, 320 g /m², zesílení 600D polyester Oxford/pU
MATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m², wzmocnienia poliester 600D Oxford/pU
VELIKOSTI ROZMIARY: 44–62

NEW

BAREVNOST KOLOR:

80

60

41

bílá
biały

černá
czarny

navy
granatowy

• pracovní kalhoty s poutky
• dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy (jedna s klopou), na pravém boku
kapsa na metr, nakládaná kapsa na levé straně a kapsa na mobil
• kapsy pro vložení nákoleníků
• relexní doplňky nad koleny, nad kapsami na zadní části
• poutko na kladivo
• možnost prodloužení délky kalhot o cca. 5 cm
(uvolněním látky na vnitřní straně nohavic)
• spodnie robocze ze szlufkami
• dwie kieszenie z przodu, 2 kieszenie z tyłu (jedna z klapką), po prawej kieszeń
na składaną miarę. po lewej stronie, kieszeń na telefon komórkowy
• kieszenie na nakolanniki
• elementy odblaskowe nad kolanach i tylnych kieszeniach
• pętelka na młotek
• możliwość poszerzenia spodni o ok. 5 cm (dodatkowy materiał od wewnątrz)
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