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OUTDOOR

WRAY

0316 0019 99 7XX
MOQ

1

100

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan
MATERIAŁ: 70 % bawełna, 25 % polipropylen, 5 % elastan
VELIKOSTI ROZMIARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
bAREVNOST KOLOR: černá czarny

MELNICK

MERINO

0316 0018 xx 7XX
MOQ

1

ARAE

0316 0020 60 7xx
MOQ

100

MATERIÁL: 50 % polypropylen SilproX, 45 % merino vlna,
5% elastan MATERIAŁ: SilproX 50 % polipropylen,
45 % wełna merino, 5% elastan
VELIKOSTI ROZMIARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

1

100

MATERIáL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan
MATERIAŁ: 70 % bawełna, 25 % polipropylen, 5 % elastan
VELIKOSTI ROZMIARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
bAREVNOST KOLOR: černá czarny

bAREVNOST KOLOR:
Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí i sportovní aktivity.
• elastická bandáž na chodidle
• jemný svěr lemu
• ideální odvod potu
• velmi jemné šití špice
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą
o pracy w wymagającym środowisku jak również
do intensywnej aktywności ﬁzycznej.
• elastycznie opaski wokół stopy
• nieuciskający ściągacz
• odprowadzanie wilgoci
• gładkie wykończenie na palcach

232

20

40

červená
czerwony

modrá
niebieski

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí i sportovní aktivity. Použitím vlákna z merino vlny zaručují tyto ponožky ideální tepelný komfort
a ochranu nohy i v extrémně nepříznivém počasí.
• maximální tepelný komfort díky merino vlně
• elastická bandáž zabraňující posunu ponožky
v botě • polstrované zóny omezující vznik otlaků
a puchýřů • pohodlný neškrtící lem • ideální odvod
potu • antibakteriální ochrana • zesílená vrstva
froté v chodidle • velmi jemné šití špice
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą o pracy w wymagającym środowisku jak również do intensywnej aktywności ﬁzycznej. Wykonane z wełny
merino gwarantują idealny komfort termiczny przy
niekorzystnych warunkach pogodowych.
• maksymalny komfort termiczny dzięki zastosowaniu wełny merino • zwiększona stabilność stopy
• wzmocnienia frotte • nieuciskający ściągacz
• świetne odprowadzanie wilgoci • ochrona
antybakteryjna • dodatkowo wyściełana stopa
• gładkie wykończenie na palcach

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí. • extrémně roztažný a maximálně pohodlný
neškrtící lem • maximální ochrana nohy při extrémní
pracovní zátěži • ideální odvod potu • komfort nošení
díky zesílené vrstvě froté v chodidle
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą
o pracy w wymagającym środowisku • niezwykle
elastyczne • maksymalna ochrona stopy w trakcie
wytężonej pracy • świetne odprowadzanie wilgoci
• dodatkowo wyściełana stopa
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ZOSMA

CHERTAN

MOQ

MOQ

0316 0010 00 7xx
1

100

0316 0017 99 7XX
3

300

MATERIáL: 60 % bavlna, 35 % polypropylen, 5 % elastan
MATERIAł: 60 % bawełna, 35 % polipropylen, 5 % elastan

MATERiáL: 65 % bavlna, 30 % polyamid, 5 % elastan
MATERiAł: 65 % bawełna, 30 % poliamid, 5 % elastan

VELiKOSTi ROzMiARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

VELiKOSTi ROzMiARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST KOLOR: šedá szary

BAREVNOST KOLOR: mix

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí. Použitím nejnovějších technologií ve výrobě a kombinací speciálně upravovaných vláken jsou
vyvinuty pracovní ponožky ZOSMA, které zaručují:
• maximálně pohodlný neškrtící lem
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži
• ideální odvod potu
• dokonalou tepelnou izolaci
• velmi jemné šití špice
• elastickou bandáž proti posunu ponožky v botě
• polstrované zóny na ochranu nohy proti otlakům a puchýřům
• větrací kanálky zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí.
• maximálně pohodlný neškrtící lem
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži
• ideální odvod potu
• dokonalou tepelnou izolaci
• komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle.

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym środowisku. Skarpety robocze ZOSMA zostały wyprodukowane przy użyciu
najnowszych technologii produkcyjnych oraz z wykorzystaniem podlegającej
specjalnej obróbce kombinacji włókien, dzięki czemu gwarantują one:
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu
• perfekcyjną izolację termiczną
• znakomitą i wytrzymałą jakość szwów
• elastyczne wykończenie zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie
• „poduszkowe strefy” zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy
• specjalne kanały wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny klimat
nawet przy ekstremalnych obciążeniach.

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących
w wymagającym środowisku.
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu
• perfekcyjną izolację termiczną
• komfort użytkowania dzięki dodatkowej warstwie frotte.

3

pACK

233

PDF WWW.CERVA.COM
Compressor Pro

ALGEDi

0316 0016 xx 7XX
MOQ

1

100

MATERiáL: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan
MATERiAł: 80 % bawełna, 15 % poliamid, 5 % elastan
VELiKOSTi ROzMiARY: 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
BAREVNOST KOLOR:
60

80

černá
czarny

bílá
biały

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí i aktivní
využití volného času.
Skarpety specjalnie zaprojektowane do wymagajacego srodowiska
pracy oraz aktywnego wypoczynku.

NADLAT

0316 0012 60 7xx

NEKKAR

0316 0011 60 7xx
MOQ

1

100

MATERIáL: 80 % bavlna, 18 % polypropylén, 2 % elastan
MATERIAł: 80 % bawełna, 18 % polipropylen, 2 % elastan
VELiKOSTi ROzMiARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí.
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy při
extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou
izolaci • komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle.
Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym
środowisku.
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu • perfekcwyjną izolację termiczną
• komfort użytkowania dzięki dodatkowej warstwie frotte.

MERGE

0316 0013 60 7XX
MOQ

1

100

MATERiáL: 80 % bavlna, 20 % polypropylén
MATERiAł: 80 % bawełna, 20 % polipropylen
VELiKOSTi ROzMiARY: 40–46
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
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3

pACK

WASAT

DAbIH

MOQ

MOQ

0316 0014 xx 7xx
1

0316 0015 60 7XX

100

1

100

MATERIáL: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan
MATERIAŁ: 80 % bawełna, 15 % poliamid, 5 % elastan

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polyamid, 5 % elastan
MATERIAŁ: 70 % bawełna, 25 % poliamid, 5 % elastan

VELIKOSTI ROZMIARY: 37–38 (bílá, biały), 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

VELIKOSTI ROZMIARY: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR: černá czarny

60

00

80

černá
czarny

šedá
szary

bílá
biały

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí. Použitím
nejnovějších technologií ve výrobě a kombinací speciálně upravovaných
vláken jsou vyvinuty pracovní ponožky WASAT, které zaručují:
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci • velmi jemné šití špice • elastickou bandáž proti posunu ponožky
v botě • polstrované zóny na ochranu nohy proti otlakům a puchýřům
• větrací kanálky zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.
Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym
środowisku. Skarpety robocze WASAT zostały wyprodukowane przy
użyciu najnowszych technologii produkcyjnych oraz z wykorzystaniem
podlegającej specjalnej obróbce kombinacji włókien, dzięki czemu
gwarantują one: • najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne
wykończenie • maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach • idealne odprowadzanie potu • perfekcyjną izolację termiczną
• znakomitą i wytrzymałą jakość szwów • elastyczne wykończenie
zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie • „poduszkowe strefy”
zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy • specjalne kanały
wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny klimat nawet przy
ekstremalnych obciążeniach.

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí i aktivní
využití volného času. Použitím nejnovějších technologií ve výrobě
a kombinací speciálně upravovaných vláken jsou vyvinuty ponožky
DABIH, které zaručují: • maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální
ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci • velmi jemné šití špice • elastickou bandáž
proti posunu ponožky v botě • polstrované zóny na ochranu nohy
proti otlakům a puchýřům • větrací kanálky zaručí ideální klima i při
extrémní zátěži.
Skarpety specjalnie zaprojektowane do wymagajacego srodowiska
pracy oraz aktywnego wypoczynku. Skarpety DABIH zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii produkcyjnych oraz
z wykorzystaniem podlegającej specjalnej obróbce kombinacji włókien,
dzięki czemu gwarantują one: • najwyższy komfort, znakomite,
nieodczuwalne wykończenie • maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach • idealne odprowadzanie potu • perfekcyjną
izolację termiczną • znakomitą i wytrzymałą jakość szwów • elastyczne wykończenie zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie
• „poduszkowe strefy” zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy
• specjalne kanały wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny
klimat nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
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ZIMA

ZIMA

ELCHO

THORPE

MOQ

MOQ

čEPiCE CzAPKA
0314 0066 00 xxx
1

144

čELENKA OPASKA
0314 0068 00 999
144

MATERiáL MATERiAł: 100 % akryl

MATERiáL MATERiAł: 100 % akryl

VELiKOSTi ROzMiARY: UNI

VELiKOSTi ROzMiARY: UNI

BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szary-czarny

BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szary-czarny

Pletená čepice s moderním vzorem, zesílená vrstva
zabraňující profouknutí.

Sportovní čelenka s moderním vzorem, elegantní
ochrana uší a čela v nepříznivém počasí.

Dziana czapka w modne wzory, wzmacniana
wiatroszczelną warstwą.

Sportowa opaska w modne wzory – stylowa
ochrona dla czoła i uszu na niepogodę.

ZIMA

236

1

STRUCK

čEPiCE CzAPKA
0314 0067 00 999
MOQ

1

144

MATERiáL: vnější materiál: 100 % akryl,
podšívka: 100 % polar leece
MATERiAł: na zewnątrz 100 % akryl,
wyściółka: 100 % polar
VELiKOSTi ROzMiARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szary-czarny
Pletená čepice moderního designu s kšiltem, vhodná pro volný čas, uvnitř zateplená polar leecem.
Dziana, modna czapka z krótkim daszkiem,
przeznaczona do codziennego użytku, od środka
ocieplana ciepłym polarem.
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CROKER

ZIMA

OBOUSTRANNá čEPiCE
DWUSTRONNA CzAPKA
0314 0064 66 xxx
MOQ

1

144

MATERiáL MATERiAł: 100 % akryl
VELiKOSTi ROzMiARY: M/L, xL/2xL
BAREVNOST KOLOR:

60

80

černá
czarny

bílá
biały

Sportovní oboustranná pletená čepice.
Sportowa, dziana czapka dwustronna.

MASCOT

čEPiCE CzAPKA
0314 0012 xx 999 66 g
0314 0012 xx 003 74 g
MOQ

1

144

BAREVNOST KOLOR:
60

74 g, 66 g

10

66 g

40

74 g

41

AUSTRAL

66 g

ZIMA

čEPiCE CzAPKA
0314 0015 60 999
MOQ

1

144

BAREVNOST KOLOR: černá czarny

RYDE

čEPiCE CzAPKA
0314 0011 40 999
MOQ

1

144

MATERiáL MATERiAł: 100 % akryl
VELiKOSTi ROzMiARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: tm. modrá granatowy
Pletené čepice.
Czapki z dzianiny.
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NEW
COLOR

ZIMA

TIWI

TURIA

FLEECOVÁ ČEPICE
CZAPKA Z POLARU
0314 0065 xx 012 M/L
0314 0065 xx 014 XL /XXL
MOQ

1

ZIMA

ČEPICE CZAPKA
0314 0043 xx 999
MOQ

1

NORTH

ČEPICE CZAPKA
0314 0016 xx xxx
MOQ

144

MATERIÁL: 100 % akryl, zateplení 3M Thinsulate
MATERIAŁ: 100 % akryl, ocieplenie 3M Thinsulate

144

ZIMA

1

50

flaneloVá podŠíVka
flanelowa podszewka

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI

MATERIÁL: 100 % polar ﬂeece
MATERIAŁ: 100 % polar

BAREVNOST KOLOR:

VELIKOSTI ROZMIARY: M/L, XL/2XL
BAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

47

65

modrá
niebieski

černá
czarny

Pánská ﬂeecová čepice sportovního střihu
v atraktivním designu.
Męska, modna czapka sportowa.

70

90

reﬂexní žlutá
odblaskowy żółty

reﬂexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

MATERIÁL: 100 % polyester/PVC
MATERIAŁ: 100% poliester/PVC
VELIKOSTI ROZMIARY: L–2xL

Reﬂexní zateplená pletená čepice.
Odblaskowa, ocieplana czapka z dzianiny.

BAREVNOST KOLOR:

10

40

zelená
zielony

tm. modrá
granatowy

Zateplená nepromokavá čepice s kšiltem,
ﬂanelovou podšívkou a kryty na uši.
Ocieplana, nieprzemakalna czapka z daszkiem,
ﬂanelową podszewką i patką na uszy.
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DANGAR
0314 0069 60 XXX
MOQ

1

72

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan
MATERIAŁ: 95 % poliester, 5 % elastan

ZIMA

VELIKOSTI ROZMIARY: M/L, XL/2XL
bAREVNOST KOLOR: černá czarny
Termoizolační kukla pro sportovní i pracovní účely nošení.
Ocieplana maska/kominiarka przeznaczona do pracy i aktywności sportowej.

RIMATARA
0314 0033 99 999
MOQ

1

200

ZIMA

MATERIÁL MATERIAŁ: 100% akryl
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
bAREVNOST KOLOR: černá czarny
Pružná pletená kukla s otvorem na tvář.
Elastyczny, dziany kaptur z otworem na twarz.

APLIN šáTEK CHUSTA
0314 0070 60 999
MOQ

1

ZIMA

300

MATERIáL MATERIAŁ: 100 % polyester 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
bAREVNOST KOLOR: černá czarny
Multifunkční šátek s vnitřní zateplenou částí polar ﬂeecem,
možno nosit jako čelenku, rolák, čepici.
Wielofunkcyjna chusta, od wewnątrz ocieplana polarem.
Może być noszona na wiele sposobów- jako opaska, golf i czapka.

CLIF MULTIFUNCTIONAL ŠÁTEK CHUSTA
0314 0075 xx 999
MOQ

1

200

MATERIÁL MATERIAŁ: 100 % polyester 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
bAREVNOST KOLOR:
60 56

NEW

• pánská vaianta – design nářadí – podpoří vaše pracovní úsilí
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie
svým květinovým designem a barevným provedením
• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• w wersji dla mężczyzn – wzór w narzędzia – zwiększa komfort podczas pracy
• w wersji dla kobiet – idealnie uzupełnia kolekcję YOWIE (wzór kwiatowy, kolory)
• pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz
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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 % bawełna, 35 % poliester
ocieplenie: 3M Thinsulate, 40 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: S–2XL
BAREVNOST KOLOR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

DESMAN

ČEPICE
CZAPKA
0314 0025 99 999
MOQ

1

200

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna
MATERIAŁ: 100 % bawełna czesana
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
DESMAN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

46 – 51

EMERTON

ČEPICE
CZAPKA
0314 0026 99 999
MOQ

1

200

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna
MATERIAŁ: 100 % bawełna czesana
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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STANMORE

TULLE

LEO

MOQ

MOQ

MOQ

čEPiCE CzAPKA
0314 00xx 99 999
1

čEPiCE CzAPKA
0314 0007 xx 999

čEPiCE CzAPKA
0314 0008 xx 999

200

regulace velikosti kovovou sponou
regulacja za pomocą metalowej spinki

MATERiáL: 100 % česaná bavlna
MATERiAł: 100 % bawełna czesana
VELiKOSTi ROzMiARY: UNI

1

200

ReGulace Velikosti koVoVou sponou
regulacja za pomocą metalowej spinki

1

300

plastová regulace velikosti
plastikowe zapięcie

MATERiáL: 100 % česaná bavlna
MATERiAł: 100 % bawełna czesana

MATERiáL: 100 % česaná bavlna
MATERiAł: 100 % bawełna czesana

VELiKOSTi ROzMiARY: UNI

VELiKOSTi ROzMiARY: UNI

BAREVNOST KOLOR:

BAREVNOST KOLOR:

BAREVNOST KOLOR:

24

72

73

modrá
niebieski

zelená
zielony

hnědá
brązowy

STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

52 – 59

80

70

80

70

90

bílá-černá
biało-czarny

žlutá-černá oranžová-černá červená-bílá
żółto-czarny pomarańczowo czerwono-biały
-czarny

bílá
biały

žlutá
żółty

oranžová
červená
pomarańczowy czerwony

10

52

10

50

41

60

zelená-bílá
zielono-biały

sv. modrá-bílá tm. modrá-bílá černá-bílá
jasnoniebies- granatowo-biały czarno-biały
ko-biały

zelená
zielony

sv. modrá
jasnoniebieski

tm. modrá
granatowy

černá
czarny

90

42

20

60

Čepice baseballového typu s regulací velikosti
pomocí kovové spony.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą metalowej spinki.

20

Čepice baseballového typu a regulací velikosti
pomocí plastového zapínání.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą plastikowego zapięcia.
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TAHR

RiOM

MOQ

MOQ

čEPiCE CzAPKA
0314 0022 xx 999
1

200

reflexní doplňky
elementy odblaskowe

EMERTON

šLE SZELKI
9930 0009 99 999

čEPiCE CzAPKA
0314 0009 xx 999
1

MOQ

200

1

60

MATERIáL MATERIAł: 70 % nylon, 30 % Spandex®

regulace velikosti sucHÝm zipem
zapięcie na rzep

VELiKOST ROzMiARY: UNI

MATERiáL: 60 % bavlna, 40 % polyester
MATERiAł: 60 % bawełna, 40 % poliester
VELiKOST ROzMiARY: UNI
BAREVNOST KOLOR:
MATERiáL: 100 % česaná bavlna
MATERiAł: 100 % bawełna czesana
70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

Čepice baseballového typu s relexními doplňky.
Czapka baseball’ówka z materiału odblaskowego.

VELiKOSTi ROzMiARY: UNI
BAREVNOST KOLOR:

70

90

žlutá
żółty

oranžová
červená
pomarańczowy czerwony

20

10

60

zelená
zielony

černá
czarny

40
tm. modrá
granatowy

Čepice baseballového typu s relexními doplňky
a regulací velikosti pomocí suchého zipu.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą rzepu, z odblaskami.
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