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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
ODzież WYSOKieJ
WiDOCzNOŚCi
plášŤ

PRUTH HV

NEW

0311 0045 79 XXX
MOQ

1

20

NORmY: EN 20471: 2013
mATeRiál: 100 % polyester s pěnovou PU vrstvou
mATeRiAł: 100 % poliester z powłoką ze spienionego PU
VeliKOSTi ROzmiARY: S–3XL
bAReVNOST KOlOR: relexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•

nepromokavý a větru odolný prodloužený plášť s kapucí v límci
ergonomický střih a ohebný lexibilní materiál
délka 120 cm, prodloužený střih, vodní sloupec 2000 mm
celopropínací přední zip překrytý légou s uchycením
na plastové druky
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem

• wodoodporny, wiatroszczelny przedłużany płaszcz
z kapturem chowanym w kołnierzu
• ergonomiczny krój, elastyczny materiał
• długość 120 cm, wydłużany krój,
wodoodporność: 2000 mm słupa wody
• z przodu na całej długości zamek błyskawiczny kryty
plisą na zatrzaski
PRUTH
oděvy do deště
odzież przeciwdeszczowa
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ALLYN HV
bUNDA kUrtkA

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI
bAreVNost koLor:

0301 0293 xx XXX
MOQ

1

10

MAteriÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
MAteriAł: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu s funkčními detaily
inovativní potištěné reﬂexní pásky
větrání v podpaží a na zádech
celokovový zip a druky
vnitřní nylonové manžety proti chladu a nečistotám
pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford
wygodna i funkcjonalna kurtka robocza
innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
wentylacja pod pachami i na plecach
zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
posiada nylonowy mankiet chroniący przed zimnem
i zabrudzeniami
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny
Oxford 300D

79
reﬂexní žlutá
odblaskowy żółty

96
reﬂexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

EN 471

ALLYN HV
KALHOTY SPODNIE

bAreVNost koLor:

0302 0194 xx XXX
MOQ

1

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
MAteriAł: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
• výstražné HV montérkové kalhoty pohodlného střihu
s funkčními detaily
• inovativní potištěné reﬂexní pásky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford
• poutko na kladivo
• spodnie ostrzegawcze o wysokiej widzialności
• innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
• wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie
nakolanników
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny
Oxford 300D.
• pętelka na młotek
EN 471

79
reﬂexní žlutá
odblaskowy żółty

96
reﬂexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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bAreVNost koLor:

TICINO BUNDA
KURTKA
0301 0092 xx XXX
MOQ

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

70
relexní žlutá
odblaskowy żółty

1

MATERIáL: 100 % polyester 300D Oxford/PU
MATERIAł: 100 % poliester 300D Oxford/PU
VeLikosti rozMiArY: S–3XL

90
relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

Hi-Vis nezateplená bunda bez podšívky s relexními pruhy
kapuce integrovaná v límci, nastavitelný obvod kapuce na tkaničku
všechny švy podlepené pro zvýšení voděodolnosti, voděodolné zipy
rukávové manžety na suchý zip
spodní lem bundy ke stažení na tkaničku
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343

• ocieplana kurtka Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
• kaptur z regulacją obwodu za pomocą sznurka zintegrowany
z kołnierzem
• dla zwiększenia wodoodporności wszystkie szwy są klejone
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie
z normą EN 343.
EN 343

bAreVNost koLor:

EN 471

tiCiNo kALHotY
sPoDNie
0302 0064 xx XXX
MOQ

1

10

reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

70
relexní žlutá
odblaskowy żółty

90
relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

130

MAteriÁL: 100 % polyester 300D Oxford/PU
MAteriAł: 100 % poliester 300D Oxford/PU
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
•
•
•
•
•

Hi-Vis vrchní nezateplené kalhoty bez podšívky s relexními pruhy
podlepené švy
polohovatelný pas ke stažení na suchý zip
konce nohavic mají nastavitelný rozparek na zip
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343

•
•
•
•

nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
klejone szwy
regulacja obwodu w pasie za pomocą rzepów Velcro
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie
z normą EN 343.

EN 343

EN 471
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COLYTON BUNDA
KURTKA

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODzież WYSOKieJ WiDOCzNOŚCi
bAreVNost koLor:

0301 0099 xx XXX
MOQ

1

10

VodoodpudiVá MaTERIAł hYDROFOBOWY
70

OLEJOODPUDIVá MATERIAł OLEJOFOBOWY
tkanina hebká na omak maTERIAł PRZYJEMNY W DOTYKU

relexní žlutá
odblaskowy żółty

MATERIáL: 85 % polyester, 15 % bavlna, 310 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
MATERIAł: 85 % poliester, 15 % bawełna, 310 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA
VeLikosti rozMiArY: 48–62
• Hi-Vis montérková bunda s telonovou úpravou
a relexními pruhy
• nastavitelný obvod pasu na suchý zip a polohovatelné
rukávy na kovové druky

90
relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• kurtka robocza Hi-Vis powleczona telonem z taśmami
odblaskowymi
• rmożliwość regulacji obwodu w pasie za pomocą rzepów
Velcro, mankiety regulowane na zatrzaski
EN 471

CoLYtoN kALHotY
sPoDNie

bAreVNost koLor:

0302 0056 xx XXX
MOQ

1

10

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
MAteriÁL: 85 % polyester, 15 % bavlna, 310 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
MAteriAł: 85 % poliester, 15 % bawełna, 310 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA

70
relexní žlutá
odblaskowy żółty

VeLikosti rozMiArY: 48–62
• Hi-Vis montérkové kalhoty s kontrastními doplňky
a relexními pruhy
• zdvojená zesílená kolena pro vložení nákoleníků
• multifunkční kapsy
• spodnie robocze Hi-Vis z kontrastowymi elementami
i taśmą odblaskową
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• wielofunkcyjne kieszenie
EN 471

90
relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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KOROS BUNDA KURTKA
0301 0103 90 XXX
MOQ

1

20

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
MATERIAł: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérková bunda s relexními pruhy
zapínání na plastový zip
široký spodní lem s pruženkami na bocích
rukávové manžety na knolík
relexní pásky 3M
multifunkční kapsy
kurtka robocza Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
zapinana na plastikowy suwak
u dołu szeroki ściągacz z wszytą po bokach gumą
mankiety zapinane na guziki
taśmy odblaskowe 3M
wielofunkcyjne kieszenie

EN 471

koros kALHotY sPoDNie
0302 0066 90 XXX
MOQ

1

20

reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

MAteriÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
MAteriAł: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérkové kalhoty s relexními pruhy
pevný pas s pruženkami na bocích a poutka na pásek
relexní pásky 3M
multifunkční kapsy
boční kapsa na metr
spodnie robocze Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
stabilny pas z gumą po bokach i szlufkami
taśmy odblaskowe 3M
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń boczna na miarkę

EN 471
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KOROS
KALHOTY S LACLeM
sPoDNie oGroDNiCzki
0302 0065 90 XXX
MOQ

1

20

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

MAteriÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
MAteriAł: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérkové kalhoty s laclem a relexními pruhy
relexní pásky 3M
nastavitelné šle s přezkami z PVC
boční rozepínání na knolíky
multifunkční kapsy
boční kapsa na metr

•
•
•
•
•
•

ogrodniczki robocze Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
taśmy odblaskowe 3M
regulowane, elastyczne szelki zapinane na klamry wykonane z PVC
zapinane z boku na guziki
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń boczna na miarkę

EN 471
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gORDON
BUNDA KURTKA
0301 0002 90 XXX
kapuce V límci
kaptur w kołNIERZU

MOQ

1

20

MATERIáL MATERIAł: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU
VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•

Hi-Vis nepromokavá lehká bunda s kapucí a relexními pruhy
integrovaná kapuce v límci
spodní lem ke stažení na tkaničku
odvětrávání bundy na zádech a v podpaží
podlepené švy

• wodoodporna, lekka kurtka Hi-Vis z kołnierzem z kapturem
i odblaskowymi taśmami
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• wentylacja na plecach i pod pachami
• klejone szwy
EN 471

GorDoN
kALHotY sPoDNie
0302 0020 90 XXX
MOQ

1

20

MAteriÁL MAteriAł: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU
VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•

Hi-Vis nepromokavé kalhoty s relexními pruhy
v pase pruženka na gumu
spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky
podlepené švy

•
•
•
•

wodoodporne spodnie Hi-Vis z odblaskowymi taśmami
elastyczna guma w pasie
możliwość regulacji obwodu nogawek za pomocą plastikowych zatrzasków
klejone szwy
EN 471
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bAreVNost koLor:

bAreVNost koLor:

70

70

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní žlutá
odblaskowy żółty

ZIMA

90

90

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

EPPINg

PADstoW
kALHotY s LACLeM
sPoDNie oGroDNiCzki

0302 0018 xx XXX
MOQ

1

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL MATERIAł: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU
VeLikosti rozMiArY: M–3XL
• Hi-Vis nezateplené kalhoty bez podšívky s relexními pruhy
• podlepené švy
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343
• relexní pásky 3M
• spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky
•
•
•
•
•

nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
klejone szwy
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343
taśmy odblaskowe 3M
możliwość regulacji obwodu nogawek za pomocą plastikowych zatrzasków

EN 471

0302 0190 xx XXX
MOQ

1

10

MAteriÁL: 100 % Oxford polyester/PU, podšívka 100 % polyester
MAteriAł: 100 % poliester Oxford/PU, podszewka 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
• zateplené voděodolné výstražné kalhoty s laclem a relexními pruhy
• nastavitelné elastické šle s přezkami z PVC
• wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe taśmy
• regulowane, elastyczne szelki zapinane na klamry wykonane z PVC
EN 471

EN 343
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TRIPURA
BUNDA KURTKA

3
in1

0301 0218 xx XXX
MOQ

ZIMA

1

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: vrchní materiál: 300D Oxford/PU, 200 g /m², podšívka vesta
100 % polyester, podšívka odepínatelné rukávy 65 % polyester, 35 % bavlna
MATERIAł: materiał zewnętrzny: 300D Oxford/PU, 200 g /m², wyściółka kamizelka
100 % poliester, wyściółka odpinane rekawy 65 % poliester, 35 % bawełna
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

zateplená “Hi-Vis” bunda s relexními pruhy
odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda a vesta
kapuce integrovaná v límci
podlepené švy
relexní pásky 3M
certiikace voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost
tř. 1 dle normy EN 343.

• ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• odpinana zewnętrzna wiatrówka, kurtka i kamizelka mogą
być noszone oddzielnie
• kaptut chowany w kołnierzu
• klejone szwy
• taśmy odblaskowe 3M
• wodoodporność 3 klasy zgodnie z norma EN 343 i paroprzepuszczalność
1 klasy zgodnie z normą EN 343.
EN 471

1
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BELONIA

0301 0317 xx XXX
MOQ

1

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

NEW

MATERIáL: 300D polyester Oxford/PU, rukávy 100 % polyester pongee/PVC,
podšívka 80 % polyester 20 % bavlna 100 g /m² zateplení 100 % polyester 160 g /m²
MATERIAł: 300D poliester Oxford/PU, rekawy 100 % polyester pongee/PVC,
wyściółka 80 % poliester 20 % bawełna 100 g /m² ocieplenie100 % poliester 160 g /m²
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•

zateplená “Hi-Vis” bunda 2 v 1 s relexními pruhy
EN ISO 20471: 2013
EN 343 3,1
Voděodolné 3000 mm
odepínatelné tmavěmodré rukávy
pletené manžety
relexní pásky 3M

• ocieplana kurtka wysokiej widocznosci 2 w 1
z taśmami odblaskowymi
• EN ISO 20471: 2013
• EN 343 3,1
• wodoodporność 3000 mm
• odpinane rękawy
• dziane ściągacze przy rękawach
• taśmy odblaskowe 3M
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MALABAR
BUNDA KURTKA

2
in1

0301 0070 xx XXX

ZIMA

MOQ

BEST

1

10

odepínatelná podŠíVka
odpinana podszewka

SELLER

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: 100 % polyester 300D Oxford/PU, zateplení – 100 % polyester Polar leece
MATERIAł: 100 % poliester 300D Oxford/PU, ocieplenie – 100 % poliester Polar Fleece
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•

zateplená nepromokavá bunda s relexními pruhy
odepínatelná leecová vložka
leecem zateplená kapuce, odepínatelná na zip
podlepené švy
vnitřní pletené manžety
spodní lem bundy a kapuce ke stažení na tkaničku
EN 343 na voděodolnost tř. 3 a paropropustnost tř. 1.

•
•
•
•
•
•

wodoodporna, ocieplana kurtka z taśmami odblaskowymi
odpinana polarowa podszewką
kaptur ocieplany tkaniną polarową odpinany na zamek
klejone szwy
wewnętrzne, dziane mankiety
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343

EN 471
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SEFTON

0301 0073 xx XXX
MOQ

1

10

zapínání na patenty
zapięcie na zatrzaski

ZIMA

kapuce v límci
kaptur w kołnierzu
MATERIáL: 100 % polyester 300D Oxford/PU
MATERIAł: 100 % poliester 300D Oxford/PU
VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor:

90

70

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

relexní žlutá
odblaskowy żółty

vnitřní manžeta
mankiet wewnętrzny

22
relexní červená
odblaskowy czerwony

•
•
•
•

Hi-Vis zateplená nepromokavá bunda s relexními pruhy
kapuce integrovaná v límci, obvod je ke stažení na tkaničku
vnitřní pletené manžety
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost
tř. 1 dle normy EN 343

• ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu
za pomocą sznurka
• wewnętrzne, dziane mankiety
• wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy
zgodnie z normą EN 343
EN 471

EN 343
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CLOVELLY PILOT
0301 0071 xx XXX

2
in1

MOQ

1

10

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
odepínatelné rukávy
odpinane rękawy

ZIMA

MATERIáL: 100 % polyester 300D Oxford/PU
MATERIAł: 100 % poliester 300D Oxford/PU
VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor:

70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

Hi-Vis bunda 2 v 1 s relexními pruhy
odepínatelné rukávy a samostatně nositelná vesta
kapuce integrovaná v límci
podlepené švy
relexní pásky 3M
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1 dle normy EN 343

•
•
•
•
•
•

ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
odpinane rękawy i kamizelka, która może być noszona oddzielnie
kaptur zintegrowany z kołnierzem
klejone szwy
taśmy odblaskowe 3M
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343

EN 471
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BIROAD

NEW

0301 0019 xx XXX
MOQ

1

10

3
in1

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: vrchní bunda: 100 % polyester 300D Oxford/PU, podšívka
100 % polyester, vnitřní bunda: vesta 300D polyester Oxford/PU,
odepínatelné rukávy, 80 % polyester, 20 % bavlna, 100 g /m², podšívka vesta
80 % polyester, 20 % bavlna, 100 g /m², podšívka odepínatelné rukávy 190T
tafeta 100 % polyester, zateplení 100 % polyester 220 g /m²
MATERIAł: Zewnętrzna kurtka: 100 % polyester 300D Oxford/PU,
podszewka: 100 % polyester, Wewnętrzna kurtka: kamizelka 300D
poliester Oxford/PU, odpinane rękawy 80 % poliester, 20 % bawełna
100 g /m², podszewka kamizelki: 80 % poliester, 20 % bawełna, 100 g /m²;
odpinana podszewka od rękawów 190T tafeta 100 % poliester, ocieplina
100 % poliester, 220 g /m²

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

70

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená „Hi-Vis“ bunda 3 v 1 s relexními pruhy
EN ISO 20471: 2013; EN 343 3,1
odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda a vesta
kapuce integrovaná v límci
švy podlepené
voděodolná
vnitřní pletené manžety
relexní pásky 3M
ocieplana kurtka wysokiej widoczności 3 w 1 z taśmami odblaskowymi
EN ISO 20471: 2013; EN 343 3,1
odpinana wiatrówka, którą można nosić oddzielnie,
pod spodem kurtka z kamizelką
kołnierz w kapturze
klejone szwy
wodoodporna
dziane ściągacze przy rękawach
taśmy odblaskowe 3M

•
•
•
•
•
1

2

3
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NEW

LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁšŤ
DO DĚŠTĚ ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ
PRZECIWDESZCZOWY WYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI
0311 0046 79 XXX
MOQ

1

1

na oBJednáVku
na zaMÓwienie
NORMY: EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 471
MATERIÁL 99 % polyester, 1 % antistatické vlákno (PU nátěr), gramáž: 155 g /
m² MATERIAŁ: 99 % poliester, 1 % włókno antystatyczne (powlekane PU), waga:
155 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: XS-5XL
bAREVNOST KOLOR: relexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis plášť do deště s kapucí, zapínání na druky, relexní pruh
délka do výšky stehen
antistatický
ochrana proti dešti, vodním postřikům, unikající nebo kapající vodou
(platí pouze pro vodu a nezávadné tekutiny)
antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení společně
s antistatickými kalhotami
płaszcz przeciwdeszczowy wysokiej widoczności z kapturem i taśmami
odblaskowymi, zapinany na zatrzaski
długość do połowy uda
antystatyczny
zapewnia ochronę przed deszczem, opryskami wodą, cieknącą lub kąpiącą
wodą (ochrona dot. wyłącznie wody i niestanowiących zagrożenia płynów)
właściwości antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony
w połączeniu z antystatycznymi spodniami

WASCO HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA
KAMIZELKA WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI
0303 0088 96 XXX
MOQ

NEW

1

10

na oBJednáVku
na zaMÓwienie
NORMY: EN 340, EN 471, EN 1149-5
MATERIÁL: 99 % polyester, 1 % karbonové vlákno, gramáž: 120 g /m²
MATERIAŁ: 99 % poliester, 1 % włókno węglowe, waga: 120 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: XS-5XL
bAREVNOST KOLOR: relexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
• ochranná Hi-Vis vesta se dvěma relexními pruhy
• zapínání na suchý zip
• antistatická (vhodná pro použit v prostředí s nebezpečím výbuchu)
• wysokiej widoczności kamizelka ochronna z tasmami odblaskowymi
• zapinana na rzepy Velcro
• antystatyczna (odpowiednia do noszenia w strefach zagrożenia wybuchem)
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LYNX

0303 000x xx 999
0303 000x xx 006
MOQ

1

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODzież WYSOKieJ WiDOCzNOŚCi
BAREVNOST KOLOR:

UNI
3XL

50

MATERIáL MATERIAł: 100 % polyester 100 % poliester

570

VeLikosti rozMiArY: UNI, 3XL

relexní žlutá
odblaskowy żółty

• Hi-Vis vesta s relexními pruhy
• relexní pásky 2x šířka 5cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• taśmy odblaskowe o szerokości 2 x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
890
EN 471

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

NEW
size
4XL

LYNX PLUs

BAREVNOST KOLOR:

0303 0082 xx XXX
MOQ

1

50

MAteriÁL MAteriAł: 100 % polyester 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: M–4XL
• Hi -Vis vesta s kontrastními černými paspulemi
a relexními pruhy
• relexní pásky 3x šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z kontrastowymi krawędziami w kolorze
czarnym i taśmami odblaskowymi
• taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
EN 471

70
relexní žlutá
odblaskowy żółty

90
relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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FOR

NEW

KIDs

QUoLL

BE-04-003

NArDA set

MOQ

MOQ

MOQ

0303 0048 xx XXX
1

50

síťoVina siatka
MAteriÁL: 100 % polyester (síťovina)
MAteriAł: 100 % poliester (siatka)
VeLikosti rozMiArY: M–2XL

0303 0074 xx XXX
1

50

MATERIáL: 100 % polyester
MATERIAł: 100 % poliester

90

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• Hi-Vis vesta s relexními pruhy z prodyšného
materiálu polyester MESH
• relexní pásky 3x šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi wykonana z oddychającej poliestrowej siateczki
• taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
EN 471
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1

25

NorMY: EN 1150

VeLikosti rozMiArY: UNI

MAteriÁL: 100 % polyester
MAteriAł: 100 % poliester

bAreVNost koLor:

VeLikosti rozMiArY: UNI
bAreVNost koLor: relexní žlutá odblaskowy żółty

bAreVNost koLor:

70

0303 0062 70 940

79

96

relexní žlutá
odblaskowy żółty

relexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• bezpečnostní vesta s vysokou viditelností
• zapínání na suchý zip
• kamizelka wysokiej widoczności
• zapinana na rzep
EN 471

• výstražný balíček určený dětem: výstražná
vesta, výstražné pásky, výstražná samolepka,
výstražná klíčenka
• oděv je určen pro děti starší tří let s výškou
postavy 120–140 cm k nošení přes svrchní
oblečení pro vizuální signalizaci přítomnosti
uživatele za jakýchkoli světelných podmínek
ve dne i v noci
• splňuje normu EN 1150
• zestaw ostrzegawczy dla dzieci: kamizelka
ostrzegawcza, odblaskowe opaski snap-on
na nadgarstek, odblaskowe naklejki i odblaskowy brelok
• przeznaczone dla dzieci powyżej 3 r. ż. o wzroście 120–140 cm do noszenia na odzież.
Ma na celu wizualne sygnalizowanie obecności
użytkownika i zapewnienie jego widzialności
w każdych warunkach niezależnie od pory dnia
i oświetlenia.
• spełnia wymogi normy EN 1150.
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KADRA
9999 0136 99 999
MOQ

1

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

NEW

100

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
MATERIÁL MATERIAŁ: 100 % polyester 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
bAREVNOST KOLOR: reﬂexní žlutá
•
•
•
•
•
•
•
•

reﬂexní obal na batoh
kapsa na uložení menších předmětů
objem 25–40 litrů
3M reﬂexní doplňky
odblaskowy pokrowiec na plecak
kieszonka na drobiazgi
pojemność 25–40 litrów
odblaskowe elementy 3M

LAKSAM
9905 0007 79 034
9905 0007 04 040
MOQ

1

NEW

žlutá żółty 34 cm
stříbrná strebrny 40 cm

200

NORMY: EN 13356
VELIKOSTI ROZMIARY: 34 cm, 40 cm
bAREVNOST KOLOR: stříbrná, žlutá strebrny, żółty
•
•
•
•

reﬂexní pásek pro zvýšení viditelnosti
vhodný jako doplněk na oděv při pohybu v šeru a ve tmě
odblaskowa, samozaciskowa taśma zwiększająca widoczność uzytkownika
odpowiednia jako element zwiększający bezpieczeństwo podczas spacerów w warunkach obniżonej widoczności – po zmierzchu lub nocą

TEKKA
0301 0327 79 XXX
MOQ

1

NEW

50

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M
NORMY: EN 1150
MATERIáL MATERIAŁ: 100 % polyester 100 % poliester
VELIKOSTI ROZMIARY: M–2XL
bAREVNOST KOLOR: reﬂexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reﬂexní cyklistická vesta vhodná pro nošení přes oděv
zapínání na celopropínací zip
prodyšná síťka na zádech
guma ve spodním lemu
3M reﬂexní doplňky
odblaskowa kamizelka dla rowerzystów zakładana na ubranie
zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości
na plecach siateczka zapobiegająca poceniu
u dołu elastyczny ściągacz
elementy odblaskowe 3M
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