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NOVá KOLEKCE PRO MANAŽERY
NOwA KOLEKCJA DLA KADRY KIEROwNICZEJ

TORNHILL

S.E.P.P. KOLEKCE KOLEKCJA
kOLEkce oděvů, Která vás ochrání i v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínKách. Fleece, soFtshell či další
vnitřní vrstvy jsou plně Kompatibilní s bundou tornhill,
Která patří do stejné KoleKce.
ZáKladem KoleKce je bunda tornhill, Kterou lZe Kombinovat s bundami duranGo, pulco, merida, sherWood, torreon a Germo. bundy lZe nosit samostatně i jaKo vložKu
do bundy tornhill.
KoleKcja odZieży Która chroni W najciężsZych WarunKach
poGodoWych. polary, soFtshelle i podpinKi są W pełni Kompatybilne Z KurtKami s.e.p.p. Z tej samej KoleKcji dZięKi
Koncepcji i.l.s.
podstaWoWym produKtem KoleKcji s.e.p.p. jest KurtKa tornhill, Którą można łącZyć Z KurtKami duranGo, pulco, merida, sherWood, torreon oraZ
Germo. KurtKi moGą być nosZone oddZielnie
lub W połącZeniu Z KurtKą tornhill.
pulco

toRReon

je důležité se cítit pohodlně i v měnících se podmínkách. sioen z tohoto
důvodu vyvinul systém i.l.s., který umožňuje rychlou a jednoduchou
výměnu vnitřní části bundy v závislosti na měnících se podmínkách.
to ważne, aby podczas pracy czuć się komfortowo nawet w
zmieniających się warunkach pogodowych. nasze produkty i.l.s łatwo
i szybko przystosowują się do zmieniających się warunków pogodowych,
tak aby pracownik mógł komfortowo kontynuować pracę.

duRanGo

sheRwood

MeRida

GeRMo
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TORNHILL 608Z
BUNDA KURTKA
0301 0301 xx xxx
MOQ

1

5

na ObjednávkU
na zamóWienie
611Z - 612Z - 622Z - 624Z - 625Z - 626Z
MATERIáL: sIOpOr® Extra: 100 % polyester, potažené 100 % pu nátěrem,
± 205 g /m², podšívka – síťovina v oblasti těla, polyamid v rukávu
MATERIAŁ: sIOpOr® Extra: 100 % poliester, laminowany warstwą 100 % pu;
± 205 g /m², wewnątrz umieszczona podszewka – na ciele z siatki,
w rękawie z poliamidu.
VELIKOSTI ROZMIARY: xs–3xL
bAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

20

09

10

41

červená
czerwony

šedá
szary

zelená
zielony

navy
granatowy

vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná bunda. Zapínání na zip, odnímatelná kapuce s kšiltem a zapínáním u krku, 2 náprsní kapsy na zip, 2 kapsy
na zip a 1 kapsa na rukávu. stahovací šňůrka v pase a spodním okraji bundy.
délka zad 85 cm (u velikosti L).
doskonale oddychająca, witaroszczelna i wodoszczelna kurtka o wysokiej
odporności na rozdarcie, długi suwak przy zamku błyskawicznym zapewnia
komfort zapinania i rozpinania. Odczepiany kaptur z osłoną podbródka.
2 wpuszczane kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny oraz dodatkowa
kieszeń na rękawie. u dołu i w pasie ściągany sznurek dający możliwość
regulacji kurtki. długość pleców 85 cm (L).

Vnitřní podšívka - SíŤoviNa
wewNątRz pOdSzeWka z Siatki
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

ocHrana brady
osłOna pOdbródka

NEW
COLOR

1
x

1
x

x

x

x

x

EN 14058

EN 14058

2004

2004

MERIDA 612Z

FLEECOVÁ bUNDA KURTKA POLAROWA
0301 0302 xx xxx
MOQ

1

5

DURANgO 611Z

FLEECOVá BUNDA KURTKA POLAROWA
0301 0298 xx xxx
MOQ

na objednávkU
na zamówienie

1

5

na objednávkU
na zamówienie

608Z

608Z

MATERIÁL: dvoustranný leece, 100 % polyester, ± 285 g / m²
MATERIAŁ: 100 % poliestru – dwustronny polar, ± 285 g /m²

MATERIáL: dvoustranný leece, 100 % polyester, ± 285 g / m²
MATERIAŁ: 100 % poliestru – dwustronny polar, ± 285 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: xs–3xL

VELIKOSTI ROZMIARY: xs–3xL

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

20

00

41

60

23

09

18

43

červená
czerwony

šedá
szary

navy
granatowy

černá
czarny

černá-červená
czarny-czerwony

černá-šedá
czarny-szary

černá-zelená
czarny-zielony

černá-navy
czarny-granatowy

vysoce prodyšná oboustranná leecová bunda s antipilingovou úpravou.
náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické manžety
na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. délka zad 75 cm
(u velikosti L). Kompatibilní s bundou tOrnhILL.

vysoce prodyšná oboustranná leecová bunda s antipilingovou úpravou.
náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické manžety
na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. délka zad 75 cm
(u velikosti L). Kompatibilní s bundou tOrnhILL.

doskonale oddychająca, dwustronna kurtka polarowa z wykończeniem przeciw mechaceniu. Kieszenie zapinane na rzepy velcro. Elastyczne zakończenie
rękawów, dół regulowany elastycznym sznurkiem. długość pleców 75 cm (L).
Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.

doskonale oddychająca, dwustronna kurtka polarowa z wykończeniem przeciw mechaceniu. Kieszenie zapinane na rzepy velcro. Elastyczne zakończenie
rękawów, dół regulowany elastycznym sznurkiem. długość pleców 75 cm (L).
Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.
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PULCO 622Z
SOFTSHELLOVá BUNDA
KURTKA SOfTSHELLOWA
0301 0304 xx xxx
MOQ

1
x

1

5

na objednávkU
na zamówienie

x
x

608Z

EN 14058
2004

MATERIÁL: lepený dvouvrstvý sotshell – 100 % polyester,
vnitřní strana: leece, 100 % polyester, ± 250 g /m²
MATERIAŁ: 2-warstwowy sotshell: stretch poliester 100 %,
od wewnątrz 100 % poliester polar, ±250 g /m²
VELIKOSTI: ROZMIARY: xs–3xL
bAREVNOST KOLOR:

00

41

60

20

šedá
szary

navy
granatowy

černá
czarny

červená
czerwony

Lehká, moderní, větruodolná , prodyšná, dvouvrstvá sotshelová bunda. Zapínání na zip s ochranou brady. náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip.
délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou tOrnhILL.
Lekka, modna, wiatroszczelna i odporna na zimno kutrka sotshellowa. Zapinana
na zamek błyskawiczny. Osłona podbródka. posiada dwie kieszenie i jedną kieszeń wewnętrzną. długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.
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odepínatelné rUkávy
odpinane rekawy

2
in1

NEW

NEW
COLOR

1
x

1
x

x

x

x

x

EN 14058

EN 14058

2004

2004

gERMO 625Z

TORREON 624Z

BUNDA KURTKA
0301 0307 xx xxx

SOFTSHELLOVÁ bUNDA
KURTKA SOFTSHELLOWA
0301 0305 xx xxx
MOQ

1

MOQ

5

1

5

na objednávkU
na zamówienie

na objednávkU
na zamówienie

608Z

608Z
MATERIÁL: lepený dvouvrstvý sotshell – 100 % polyester,
vnitřní strana: leece, 100 % polyester, ± 250 g /m²
MATERIAŁ: 2-warstwowy sotshell: stretch poliester 100 %,
od wewnątrz 100 % poliester polar, ±250 g /m²

MATERIáL MATERIAŁ: 100 % prošívaný polyamid, vnitřní vrstva leece,
100 % polyester, ± 340 g /m² 100 % pikowany poliamid, od wewnątrz 100 % polar
poliester, ± 340 g /m²
VELIKOSTI: ROZMIARY: xs–3xL
bAREVNOST KOLOR:

VELIKOSTI: ROZMIARY: xs–3xL
bAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

09

43

18

23

černá-šedá
czarny-szary

černá-navy
czarny-granatowy

černá-zelená
czarny-zielony

černá-červená
czarny-czerwony

Lehká, moderní, větruodolná, prodyšná, dvouvrstvá sotshelová bunda.
Zapínání na zip s ochranou brady. Odepínatelné rukávy. náprsní kapsa a dvě
postranní kapsy na zip. délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou tOrnhILL.
Lekka, modna, wiatroszczelna i odporna na zimno kutrka sotshellowa. Zapinana
na zamek błyskawiczny. Osłona podbródka. posiada dwie kieszenie i jedną kieszeń wewnętrzną. długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.

09

41

23

šedá-černá
szary-czarny

navy-černá
granatowy-czarny

černá-červená
czarny-czerwony

Lehká, moderní, větruodolná , prodyšná, dvouvrstvá sotshModerní, pohodlná,
větruodolná bunda. vnější strana z prošívaného polyamidu, vnitřní vrstva měkká
leecová podšívka. Zapínání na zip s ochranou brady. náprsní kapsa a dvě
postranní kapsy na zip. délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou tOrnhILL.
Modna, niezwykle komfortowa kurtka. Chroniąca przed zimnem i wiatrem. pikowany poliamid z miękką polarową podszewką. Zapięcie na zamek błyskawiczny
z osłoną podbródka. długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.

215

PDF WWW.CERVA.COM
Compressor Pro

SHERWOOD 626Z
BUNDA KURTKA
0306 0019 00 xxx
1

MOQ

5

na objednávkU
na zamówienie
608Z
MATERIáL: 3 vrstvy – leece, 100 % polyester; pu výplň; vnitřní vrstva
interlock 100 % polyester, ±350 g/m²
MATERIAŁ: 3 warstwy: 100 % poliester polar – gąbka pu – 100 % dzianina poliester interlock, ±350 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: xs–3xL
bAREVNOST KOLOR: šedá szary
Moderní, komfortní, větruodolná bunda. Zapínání na zip s ochranou
brady. náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip. náplety na spodním okraji rukávů. délka zad 75 cm (u velikosti L). Kompatibilní
s bundou tOrnhILL.
Modna, niezwykle komfortowa kurtka. Chroniąca przed zimnem
i wiatrem. Zapięcie na zamek błyskawiczny z osłoną podbródka.
2 wpuszczane kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.
długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką tOrnhILL.

pletené manžety
mankiety z dzianiny
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ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

gLADSTONE 5729
KALHOTY SPODNIE
0302 0123 xx xxx
1

MOQ

10

WINSELER 3073
bUNDA KURTKA
0301 0118 xx xxx
1

MOQ

3073

5

7690

5729 – 5806

MATERIáL MATERIAŁ: sIOpOr Fr/Ast

MATERIÁL MATERIAŁ: sIOpOr Fr/Ast

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR:

70

90

20

70

90

20

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-navy
czerwony-granatowy

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-navy
czerwony-granatowy

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou bavlněnou
nehořlavou podšívkou a přelepenými švy.

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s bavlněnou nehořlavou
podšívkou, kapucí v límci a přelepenými švy.

Antystatyczne, niepalne i odporne na czynniki chemiczne spodnie z bawełnianą, niepalną podszewką i podklejonymi szwami.

Antystatyczna, niepalna i odporna na czynniki chemiczne kurtka z bawełnianą, niepalną podszewką, kapturem w kołnierzu i podklejonymi szwami.

3

3

3

3

3

2

EN 343

EN 1149-5

EN 13034

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

EN471:2003
A1:2007

3

EN 531
1995
A B 1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1

2

EN 343

EN 1149-5

EN 13034

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

EN471:2003
A1:2007

EN 531
1995
A B 1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1
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ANTI-STATIC

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

DUFFEL 3074
bUNDA KURTKA
0302 0096 41 xxx
1

MOQ

5

7690

KALHOTY SPODNIE
0302 0095 42 xxx
1

MOQ
5806

10

3073 – 3074

MATERIÁL MATERIAŁ: sIOpOr Fr/Ast

MATERIáL MATERIAŁ: sIOpOr Fr/Ast

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski

bAREVNOST KOLOR: navy granatowy

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s pevnou bavlněnou nehořlavou podšívkou pyrovatex, vnitřní kapsou, kapucí v límci a přelepenými švy.

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou bavlněnou
nehořlavou podšívkou pyrovatex, elastickým pasem a přelepenými švy.

Antystatyczna, niepalna i odporna na działanie środków chemicznych
kurtka z trwałą, bawełnianą, niepalną podszewką pyrovatex, z kieszenią
wewnętrzną, kapturem w kołnierzu i podklejonymi szwami.

Antystatyczne, niepalne i odporne na działanie srodków chemicznych spodnie
z trwała, bawełniana, niepalna podszewka pyrovatex,
elastycznym pasem i podklejonymi szwami.

3

3

3

3

218

EKOFISK 5806

3

2

EN 343

EN 1149-5

EN 13034

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

EN471:2003
A1:2007

3

EN 531
1995
A B 1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1

2

EN 343

EN 1149-5

EN 13034

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

EN471:2003
A1:2007

EN 531
1995
A B1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1
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ANTI-STATIC

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

ELLISTON 7219
BUNDA KURTKA
0301 0308 xx xxx
1

MOQ

5

7221

RIDLEY 7218
bUNDA KURTKA
0301 0312 41 xxx
1

MOQ
4691

7224

5

7221

4691

7224

MATERIáL: 100 % polyester s povrstvením 100 % Fr pu + Ast, ± 250 g /m²
MATERIAŁ: 100 % poliester z powleczeniem 100 % Fr pu + Ast; ± 250 g /m²

MATERIÁL: 100 % polyester s povrstvením 100 % Fr pu + Ast, ±250 g /m²
MATERIAŁ: 100 % poliester z powleczeniem 100 % Fr pu + Ast; ±250 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR: navy granatowy

79

96

nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná bunda
se stojáčkem. nehořlavá bavlněná podšívka. Zip v zadní části bundy pro snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. dvě přední kapsy. vysoká odolnost
proti roztržení, podlepené švy, zapínání na zip. délka zad 85 cm (u velikosti L).

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná relexní
bunda se stojáčkem. nehořlavá bavlněná podšívka. Zip v zadní části bundy pro
snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. dvě přední kapsy. vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy, zapínání na zip. délka zad 85 cm (L).
Oddychająca, wiatroszczelna i wodoszczelna kurtka z prostym kołnierzem.
Chroni przed gorącem i ogniem, posiada właściwości antystatyczne. bardzo
odporna na rozdarcie, klejone szwy, zapinana na zamek błyskawiczny. długość pleców 85 cm (L).

doskonale oddychająca, wodoszczelna i wiatroszczelna kurtka z prostym kołnierzykiem. Kurtka posiada właściwości antystatyczne i chroni przed ogniem
i gorącem. Wysoka odporność na rozdarcie, klejone szwy, zapinana na zamek
błyskawiczny. długość pleców 85 cm (L).
3

3
EN 343

EN 1149-5

EN 13034

EN 531

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

A B1 C1

1995

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1

3

3

2

3
EN 343

EN 1149-5

EN 13034

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

EN471:2003
A1:2007

EN 531
1995
A B 1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1
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FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

BARKER 7224
KAPUCE KAPTUR
0314 0074 99 999
1

MOQ

50

WATSON 7221

FLEECOVá BUNDA KURTKA POLAROWA
0301 0310 41 xxx
1

MOQ

7218 – 7219

5

7218 – 7219

MATERIÁL: 100 % polyester s povrstvením 100 % Fr pu + Ast, ± 250 g /m²
MATERIAŁ: 100 % poliester z powleczeniem 100 % Fr pu + Ast; ± 250 g /m²

MATERIáL: dvoustranný leece, 100 % nehořlavý polyester, ± 275 g /m²
MATERIAŁ: dwustronny polar: 100 % odporny na płomień poliester; ±275 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: unI

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR: navy granatowy

bAREVNOST KOLOR: navy granatowy

nehořlavá, antistatická, voděodolná, větruodolná, prodyšná odepínatelná kapuce. vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy a stahování na šňůrku.
vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.

prodyšná, měkká leecová bunda s antipilingovou úpravou. Zapínáním na zip,
pletené manžety na rukávech. bundu nelze nosit samostatně. Kompatibilní pouze s bundou ELLISTON a RIDLEY. délka zad 75 cm (u velikosti L).

100 % wodoszczelny, oddychający i wiatroszczelny odpinany kaptur.
Wysoka odporność na rozdarcie, klejone szwy i ściągacz w postaci sznurka.
Od wewnątrz podszewka odporna na płomienie z właściwościami
antystatycznymi.

Oddychająca kurtka z miękkiego polaru z wykończeniem przeciw mechaceniu. Zapinana na rzepy velcro. dziane ściągacze u wylotu rękawów. długość
pleców 75 cm (L). Nie nadaje się do oddzielnego noszenia. Kompatybilna
z kurtką ELLISTON i RIDLEY.
1
x

3

x
3

220

x

EN 343

EN 1149-5

EN 13034

EN 531

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

1995
A B 1 C1

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1

EN ISO 14116
2008
index 1

EN 14058
2004
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HELLISAN 307A
VESTA KAMIZELKA
0303 0059 xx xxx

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

1

MOQ

10

MATERIáL: 100 % polyester s 100 % Fr pu zátěrem +Ast; ± 250 g /m²
MATERIAŁ: 100 % poliester z powleczeniem z 100 % Fr pu + Ast; ± 250 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s – 3xL
bAREVNOST KOLOR:

79

96

22

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

červená
czerwony

• nehořlavá, antistatická výstražná vesta
• zapínání na suchý zip
• niepalna i antystatyczna kamizelka wysokiej widoczności
• zapinana na rzepy
2

2
EN ISO 14116:
2008
index 1

EN 1149-6:
2008

EN471:2003
A1:2007

WELLSFORD 4691
KALHOTY SPODNIE
0302 0196 41 xxx
1

MOQ

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

10

7218

7219

MATERIÁL: sIO-stArt Fr Ast: 100 % polyester s povrstvením
100 % Fr pu + Ast, ± 250 g /m²
MATERIAŁ: sIO-stArt Fr Ast: 100 % poliester z powleczeniem
100 % Fr pu + Ast; ± 250 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR: navy granatowy
nehořlavé, antistatické, vysoce prodyšné, voděodolné a větruodolné kalhoty.
vysoká odolnost proti roztržení. Elastický pas, podlepené švy, nohavice
nastavitelné pomocí druků. vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.
doskonale oddychające, wodoszczelne i wiatroszczelne spodnie. Elastyczne
w pasie, klejone szwy, nogawki regulowane na zatrzaski. Od wewnątrz
wyściółka posiadająca właściwości antystatyczne.
3

3
EN 343

EN 1149-5

EN 13034

EN 531

2003
A1: 2007

2008

Type PB (6)
2005

A B 1 C1

1995

EN ISO 14116
2008
inner index 3
outer index 1
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ANTI-STATIC

DESADO 7690
bUNDA KURTKA
0301 0121 41 xxx

FLAME RETARDANT

1

MOQ

5

3073 – 3074
MATERIÁL: 100 % polyester (leece)
MATERIAŁ: 100 % poliester (polar)
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR: navy granatowy
nehořlavá antistatická leecová bunda s elastickými rukávy. bundu
lze nosit samostatně nebo ji lze použít jako přídavnou leecovou
vložku k bundám WInsELEr, duFFEL.
trudnopalna, antystatyczna kurtka polarowa z elastycznymi rękawami. Kurtka może być noszona osobna lub jako dodatkowa warstwa
w komplecie z kurtkami WInsELEr, duFFEL.
1
x
x
x
EN ISO 14116
2008
index 3

EN ISO 11612
2008
A1 B1 C2

EN 1149-5

EN 14058

2008

2004

PULAR 449Z
BUNDA KURTKA
0301 0138 xx xxx
1

MOQ

10

MATERIáL: 3-vrstvý laminovaný leece (polyester microleece
+ polyuretanová laminace + polyester microleece: ± 360 g /m²)
MATERIAŁ: 3 warstwowy leece laminowany poliuretanem
poliester ± 360g/m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR:

40

00

královská modrá
ciemnoniebieski

šedá
szary

•
•
•
•

leecová bunda z měkkého materiálu
voděodolný, prodyšný materiál
skvělá ochrana proti chladu a větru
antipillingová úprava

•
•
•
•

kurtka polarowa wykonana z miękkiego, laminowanego polaru
wodoodporna i paroprzepuszczalna
dobra ochrona przed zimnem i wiatrem
wykończenie przeciw mechaceniu
1
x
x
x

EN 14058
2004
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-40 °C
3

3

2

2

ENV 342
1998
0,414 m² K/W

ENV 342
1998
0,414 m² K/W

-40 °C

VERbIER 2122
bUNDA KURTKA
0301 0130 41 xxx
MOQ

1

5

6105
MATERIÁL: 50 % bavlna, 50 % polyamid, podšívka – 100 % polyamid,
zateplení – 100 % polyester
MATERIAŁ: 50 % bawełna, 50 % poliamid, podszewka – 100 % poliamid,
ocieplenie – 100 % poliester

ZERMATT 6105
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OgRODNICZKI
0302 0104 41 xxx
MOQ

1

5

2122

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

MATERIÁL: 45 % bavlna, 55 % polyamid, podšívka – 100 % polyamid,
zateplení – 100 % polyester
MATERIAŁ: 45 % bawełna, 55 % poliamid, podszewka – 100 % poliamid,
ocieplenie – 100 % poliester

bAREVNOST KOLOR: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bunda vhodná až do -40 °C s termoizolační vrstvou, odepínací kapucí,
náplety na rukávech a zesílenými rameny a lokty.
Kurtka z warstwą termoizolacyjną, dającą ochronę w temperaturze
do -40 °C, odpinany kaptur, ściągacze w rękawach, wzmocnione
ramiona i łokcie.

bAREVNOST KOLOR: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski
Kalhoty vhodné až do -40 °C s termoizolační vrstvou, zvýšenými zády
a zesílenými koleny.
spodnie z warstwą termoizolacyjną, dające ochronę termiczną
do -40 °C, podwyższone w pasie, ze wzmocnionymi okolicami kolan.
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odepínatelné RukáVy
odpinane Rekawy

4
in1

NEW
3

3
EN 343
2003
A1: 2007

1

2
EN471:2003
A1:2007

SKOLLFIELD 209A
BUNDA KURTKA
0301 0163 xx xxx
1

MOQ

5

RONAN 5887
KALHOTY SPODNIE
0302 0210 xx xxx
MOQ

5887

1

10

209A

MATERIáL: sIOpOr® ultra: 100 % polyester s pu povrstvením, 195 g /m²
MATERIAŁ: sIOpOr® ultra: 100 % poliester z powleczeniem pu, 195 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

MATERIÁL: sIOpOr® ultra: 100 % polyester se 100 % pu povlakem, ± 195 g /m²
MATERIAŁ: sIOpOr® ultra: 100 % poliester „Cotton touch” (materiał
przypominający bawełnę) z powleczeniem 100 % pu; ± 195 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR:

70

90

žlutá-navy
żółty-granatowy

20

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-šedá
czerwony-szary

bunda 4v 1 s odepínatelnou zateplenou vložkou a rukávy, kapucí v límci,
dvěmi vnitřními kapsami, překrytým zipem, vnitřním stahováním v pase,
pletenými manžetami v rukávech a prošívanou podšívkou.
Kurtka 4 w 1 z odpinaną, ocieplającą wkładką z rękawami, z kapturem
w kołnierzu, 2 wewnętrznymi kieszeniami, krytym zamkiem błyskawicznym,
wewnętrznym ściąganiem pasa, mankietami z dzianiny w rękawach i pikowaną podszewką.

224

2

2

3
EN 343
2003
A1: 2007

EN471:2003
A1:2007

2
x
x
x
x

2

3

3

EN471:2003
A1:2007

EN 14058
2004
Detachable Lining

96

79

22

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-šedá
czerwony-szary

•
•
•
•
•
•

výstražné kalhoty do deště
100 % vodě- a větruodolné, vysoce prodyšné
vlhkost pohlcující zátěr na vnitřní straně
vysoká odolnost proti roztržení
podlepené švy
2 kapsy, nohavice nastavitelné druky

•
•
•
•
•

spodnie przeciwdeszczowe wysokiej widoczności
100 % wodoodporne, wiatroszczelne i paroprzepuszczalne
materiał odprowadzający wilgoć na zewnątrz
klejone szwy
2 wewnętrzne kieszenie, regulacja obwodu wokół nóg na zatrzaski

PDF Compressor Pro

ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

MARIANIS 6833
BUNDA KURTKA
0301 0122 xx xxx
1

MOQ

3
in1

5

MATERIáL MATERIAŁ: FLExOthAnE Classic
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR:

72

91

73

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

žlutá-zelená
żółty-zielony

bunda s odepínací vestou (s prošívanou podšívkou), kapucí v límci,
zatavenými švy, pletenými manžetami v rukávech, překrytým zipem
a dvěmi kapsami.
Kurtka z odpinana kamizelką (z pikowana podszewka), kapturem
w kołnierzu, zalanymi szwami, mankietami w rekawach z dzianiny,
krytym zamkiem błyskawicznym i 2 kieszeniami.
2

3

2

2
EN 471
1994

3

EN 471
1994

2
EN 471
1994

2
x
x
x
x

3

2
ENV 343
1998

EN 14058
2004
Detachable Lining
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KASSEL 4279

bASTOGNE 6361

BUNDA KURTKA
0301 0125 xx xxx
1

MOQ

20

KALHOTY SPODNIE
0302 0102 xx xxx
ESSENTIAL

1

MOQ

20

4279 – 6833

6361
MATERIáL MATERIAŁ: FLExOthAnE Essential
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

MATERIÁL MATERIAŁ: FLExOthAnE Essential
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR:

72

91

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v zádech, překrytým zipem, dvěmi
kapsami a zatavenými švy.

70

90

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

Kalhoty s elastickým pasem a zatavenými švy.
spodnie z elastycznym pasem i zalanymi szwami.
3

3

Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kołnierzu, wentylacją w tylnej części,
krytym zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie, zalane szwy.
3

3

2

1
ENV 343
1998
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ESSENTIAL

EN 471
1994

2

1
ENV 343
1998

EN 471
1994
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gASCOgNE 3792
BUNDA KURTKA
0301 0140 xx xxx
1

MOQ

15

NEW

4500
MATERIáL: Flexothane Classic: 100 % polyamid s pu zátěrem;
± 180 g /m²
MATERIAŁ: Flexothane Classic: 100 % dzianina poliamidowa
z powleczeniem z pu/ ± 180 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL
bAREVNOST KOLOR:

10

40

zelená
oliwkowy zielony

navy
granatowy

•
•
•
•
•

100 % voděodolný a větruodolný kabát s kapucí v límci
zapínání na druky
elastický, lehký
zatavené švy
délka (s–3xL) 120 cm

• 100 % wodoodporny, wiatroszczelny długi
płaszcz z kapturem chowanym w kołnierzu
• zapinany na zatrzaski
• lekki, wykonany z dobrze dopasowującego
się do sylwetki materiału
• gęste, zgrzew
• długość (s–xxxL) 120 cm
3

2
ENV 343
1998
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NEW

NEW

COLOR

COLOR

ROTTERDAM 4500

DORTMUND 4820

KALHOTY SPODNIE
0302 0105 xx xxx

bUNDA KURTKA
0301 0139 xx xxx
1

MOQ

20

na objednávkU
na zamówienie

20

na objednávkU
na zamówienie

4500

4820

MATERIÁL MATERIAŁ: FLExOthAnE Classic

MATERIáL MATERIAŁ: FLExOthAnE Classic

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xL

bAREVNOST KOLOR:

bAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

NEW
COLOR

71

90

40

41

10

60

71

90

40

41

10

60

žlutá
zółty

oranžová
pomarańczowy

sv. modrá
jasnoniebieski

navy
granatowy

zelená
zielony

černá
czarny

žlutá
zółty

oranžová
pomarańczowy

sv. modrá
jasnoniebieski

navy
granatowy

zelená
zielony

černá
czarny

bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v podpaží, překrytým zipem
a zatavenými švy.
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kołnierzu, wentylacja pod pachami,
kryty zamek błyskawiczny, zalane szwy.

Kalhoty do deště s elastickým pasem, zatavenými švy a nastavitelnou
délkou nohavic.
spodnie przeciwdeszczowe z elastycznym pasem, zalanymi szwami
i zmienną długością nogawek.
3

3

3

2
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1

MOQ

ENV 343

ENV 343

1998

1998
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MICHIgAN 6280

PRSAČKY O1 SPODNIObUTY O1
0204 0054 14 xxx
1

MOQ

5

MATERIÁL: tExOFLEx 100 % polyester úplet s 100 % pvC zátěrem
MATERIAŁ: 100 % tExOFLEx poliester dziany ze 100 % powleczeniem pvC
VELIKOSTI ROZMIARY: 39–47
bAREVNOST KOLOR: olivovo zelená oliwkowa zieleń
prsačky s přeskami na šlích s vnitřní kapsou a elasticky stahovatelným pásem.
Wodery z szelkami na klamry, kieszeń wewnętrzna oraz elastyczny pas ściągający.
3

1
EN 343:

EN 13034

2003 + A1: 2007

Type PB (6)
2005
+A1: 2005

FOR BOOTS

MANTON 6281

PRSAČKY S5 SPODNIObUTY S5
0204 0060 14 xxx
1

MOQ

5

MATERIÁL: tExOFLEx 100 % polyester úplet s pvC vrstvou
MATERIAŁ: 100 % tExOFLEx poliester dziany ze powleczeniem pvC
VELIKOSTI ROZMIARY: 39–47
bAREVNOST KOLOR: olivovo zelená oliwkowa zieleń
prsačky s přeskami na šlích s vnitřní kapsou a elasticky stahovatelným
pásem. bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí.
Wodery z szelkami na klamry, kieszeń wewnętrzna oraz elastyczny pas
ściągający. Obuwie ochronne z metalowy podnoskiem oraz wkładką
antyprzebiciową.
3

EN 345
S5

1
EN 343:

EN 13034

2003 + A1: 2007

Type PB (6)
2005
+A1: 2005

FOR BOOTS
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