PDF WWW.CERVA.COM
Compressor Pro

ZIMNí BUNDY
KURTKI ZIMOWE
ALLYN ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0183 xx XXX
MOQ

1

ZIMA

10

Reflexní doplňky 3M eleMenty odblaskowe 3M
MATERIáL: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester, 200 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
MATERIAł: 100 % poliester, podszewka – 100 % poliester, 200 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

10

40

60

černá-zelená
czarny-zielony

modrá
niebieski

šedá-černá
szary-czarny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená bunda s odepínatelnými rukávy
větru a voděodolná
kapuce v límci
zesílená ramena materiálem Invista CORDURA
relexní doplňky 3M
celokovové druky
bunda je vhodná i do mínusových teplot
kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami
wiatroszczelna i wodoodporna
kaptur zintegrowany z kołnierzem
wzmocnienia na ramionach odpornym
na przetarcie materiałem Invista CORDURA
• elementy odblaskowe
• metalowe zatrzaski
• kurtka doskonale się sprawdza również
w temperaturach ujemnych
ALLYN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

82

2
in1

str.

10 –17

zesílení – dupont coRduRa
wzmocnienie – dupont coRduRa
kapuce v límci
kaptur w kołnierzu
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ziMNí bUNDY kUrtki ziMoWe

UKARI
ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0154 14 XXX
MOQ

1

20

MATERIáL: 100 % bavlna – svrchní část, 280 g /m², zateplení a podšívka
65 % polyester, 35 % bavlna
MATERIAł: 100 % bawełna, – górna część, 280 g /m², podszewka
i ocieplanie 65 % poliester, 35 % bawełna

bude se fotit, je také
v montérkách

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: S–3xL
bAreVNost koLor: khaki
• zateplená bunda s enzymatickou úpravou materiálu – úprava
zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• nastavitelné rukávy pomocí druků
• spodní lem ke stažení na gumu
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké kapsy
• kurtka ocieplana z wykończeniem enzymatycznym spodnie
robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym
miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• regulacja rękawów na zatrzaski
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjatkowo pojemne kieszenie
UkAri
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

24 –27
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5000
mm

5000

g/m²/24h

-40 °C

NEW
ZIMA

oLzA ziMNí bUNDA kUrtkA ziMoWA
0301 0320 00 xxx
MOQ

1

10

MOQ

1

10

MAteriÁL MAteriAł: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU

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

VoDNí sLoUPeC słUP WoDY: 5000 mm

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

ProDYšNost: 5000 g /m²/24h.
PAroPrzePUszCzALNość: 5000 g /m²/24 godz.

bAreVNost koLor: šedá-černá szary-czarny

VELIKOsTI ROZMIARY: S–3xL

• 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

Reflexní doplňky 3M
eleMenty odblaskowe 3M

BAREVNOsT KOLOR: šedá szary
•
•
•
•

inovovaná verze zimní bundy designově ladící s kolekcí Olza
vynikajícími funkční vlastnosti
perfektní propracování: odnímatelná kapuce, elastická manžeta uvnitř rukávu
vnitřní kapsy

•
•
•
•

innowacyjna wersja kurtki zimowej z kolekcji OLZA
doskonałe właściwości użytkowe,
odpinany kaptur, rękawy zakończone wewnętrznym mankietem ze ściągaczem
kieszenie wewnętrzne
OLZA
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

84

EMERTON ZIMNí BUNDA KURTKA ZIMOWA
0301 0290 00 XXX

str.

18 –23

•
•
•
•
•

wygodna i wytrzymała kurtka robocza
w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
podwójne wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym ściągaczem
eMertoN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

28 – 45

PDF Compressor Pro
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BEST

odvětRávání v podpaží
wentylacja pod pachaMi

SELLER

MICRO
FIBER

ZIMA
bAreVNost koLor:

ZIMA

eMertoN PiLot bUNDA
kUrtkA
0301 0226 xx xxx
MOQ

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

1

10

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

MOQ

1

10

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

VeLikosti rozMiArY: S–3xL

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

• 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.
41

EMERTON BLACK
ZIMNí BUNDA KURTKA ZIMOWA
0301 0023 60 XXX

• wygodna kurtka zimowa wykonana
z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• prążkowany, elastyczny ściągacz przy rękawach
i u dołu

bAreVNost koLor: černá czarny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
eMertoN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

28 – 45
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ZIMA

ZIMA

ODVĚTRÁVÁNÍ V PODPAžÍ
WENTYLACJA POD PAChAMI
zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy

bAreVNost koLor:

EMERTON LONg
ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0228 xx XXX
MOQ

60
černá
czarny

1

10

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
tmavě modrá
granatowy

86

• 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

eMertoN CAMoUFLAGe
ziMNí bUNDA kUrtkA ziMoWA
0301 0023 12 xxx
MOQ

1

10

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
bAreVNost koLor: camoulage moro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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STANMORE
ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0086 xx XXX
MOQ

1

10

MATERIáL: 100 % polyester/PU, zateplení – 100 % polyester leece, 285 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester/PU, ocieplenie – 100 % poliester polar, 285 g /m²
VeLikosti rozMiArY: S–3xL

3
in1
ZIMA

bAreVNost koLor:

18

69

50

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou leecovou vložkou
leecovou vložku lze nosit samostatně
větru a voděodolná
kapuce v límci
relexní doplňky
rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip
spodní lem ke stažení na šňůrku.
bunda je vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•
•
•

uniwersalna ocieplana kurtka odpinaną polarową podpinką
polarowa podpinka, którą można nosić oddzielnie
kaptur zintegrowany z kołnierzem
elementy odblaskowe
rękawy u dołu regulowane na rzepy Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
kurtka doskonale się sprawdza również w temeperaturach ujemnych

1

2

STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

3

str.

52 – 59
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MULTIPROTECTOR
BUNDA (4KA)
KURTKA ZIMOWA
0301 0262 40 XXX
MOQ

1

5

na oBJednáVku
na zaMÓwienie

ZIMA

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type),
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15
MATERIáL: vnější vrstva: 55 % modakryl, 44 % bavlna, 1 % antistatické vlákno
(laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, odnímatelná podšívka: ohnivzdorný
ﬂeece, gramáž: 330 g /m²
MAteriAł: Powłoka zewnętrzna: 55 % modakryl, 44 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne (laminowane PU) Podszewka: trudnopalna Odpinana
podszewka: trudnopalny polar, waga: 330 g /m²
VeLikosti rozMiArY: S–5XL
bAreVNost koLor: modrá niebieski
• našité relexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 100 % voděodolnost
• vynímatelná podšívka, ohnivzdorný leece s našitou kapsou na obou stranách
(odnímatelná podšívka může být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí
a bez jednoduché kapuce (zip-on kapuce) nebo kapuce pro užití s helmou
• chrání před větrem, deštěm a chladem (pouze v případě použití odepínatelné podšívky) • ochrana při svářecích pracech, před elektrickým obloukem, teplem
a plamenem • ochrana proti tekutým chemikáliím; antistatické vlastnosti
bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami o stejných ochranných
vlastnostech • chrání proti elektrickému oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4kA) v síti nízkého napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí)
• ochrana proti zásahu přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při
vystavení teplu o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem
(min. 25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého proudu
kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu
• odblaskowy piping • antystatyczny • zgrzewane szwy dla 100 % szczelności • odpinana, trudnopalna polarowa podszewka z bocznymi kieszonkami
z klapką. Podszewka może być noszona oddzielnie • dostępne w 2 wersjach
z doczepianym na zamek błyskawiczny prostym kapturem lub z kapturem
dostosowanym do noszenia z hełmem ochronnym • zapewnia ochronę
przed wiatrem, deszczem i zimnem (tylko gdy noszony wraz z podszewką)
• zapewnia ochronę podczas prac spawalniczych, przed działaniem wysokich
temperatur i płomienia • ochrona przed ciekłymi chemikaliami i właściwości
antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony razem ze spodniami o tych samych właściwościach ochronnych • zapewnia ochronę przed
łukiem elektrycznym wywołanym przez zwarcie w instalacjach o niskim napięciu (max 400 V, 50 Hz dla prądu zmiennego) • zabezpiecza przed konsekwencjami bezpośredniej ekspozycji na działanie płomienia przez min. 10 sekund,
daje min. 20-sekundową ochronę przed działaniem wysokiej temperatury
o natężeniu 20 kW/m² oraz przed zachlapaniem małymi cząstkami stopionego
metalu (min. 25 kropli) • daje ograniczoną ochronę przed krótkotrwałymi
opryskami chemikaliami o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
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MAX

ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0219 xx XXX
MOQ

1

2
in1

10

odepínatelná kapuce
odpinany kaptuR

ZIMA

zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy
MATERIáL: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka: 100 % polyester
MATERIAł: 100 % poliester, 260 g /m², podszewką: 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

18

43

zelená-černá
zielony-czarny

modrá-černá
niebieski-czarny

• zateplená voděodolná bunda prodlouženého střihu
a odepínatelnými rukávy
• širší střih zaručuje volnost pohybu bez omezení
• integrovaná kapuce v límci
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• hluboké kapsy
•
•
•
•
•

ocieplana kurtka o wydłużonym kroju i odpinanych rękawach
szerszy krój zapewnia swobodę ruchów
kaptur zintegrowany z kołnierzem
u dołu możliwość regulacji za pomocą sznurka
głębokie kieszenie

89

PDF WWW.CERVA.COM
Compressor Pro
NEW

BAREVNOST KOLOR:

COLOR

MESLAY

0301 0266 xx XXX
ZIMA

MOQ
40
modrá
niebieski

1

10

MATERIáL: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,
160 g /m², podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 310T 100 % nylon/PU, ocieplina poliester,
160 g /m² podszewka 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: S–3XL

60
černá
czarny

NEW
COLOR

20
červená
czerwony

BAREVNOST KOLOR:

NEW
ZIMA

• zimní voděodolná bunda moderního střihu s odepínatelnou nastavitelnou kapucí na zip
• vynikající termoizolační vlastnosti, lehká, vzdušná,
nepromokavá
• vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• zimowa, wodoodporna kurtka o nowoczesnym kroju
z odpinanym kapturem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne, lekka, paroprzepuszczalna, kaptur dopinany na zamek błyskawiczny
• elastyczne, prążkowane mankiety
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
sznurka

MesLAY LADY
0301 0328 xx xxx
MOQ

10
zelená
zielony

1

10

MAteriÁL: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,
160 g /m², podšívka 100 % polyester
MAteriAł: 310T 100 % nylon/PU, poliestrowa ocieplina,
160 g /m², podszewka 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: xS–2xL

20
červená
czerwony

56
bordó
bordowy

60
černá
czarny

90

• dámská zimní bunda moderního střihu
s odepínatelnou kapucí
• vynikající termoizolační vlastnosti
• lehká, nepromokavá
• projmutý střih
• vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• damska kurtka zimowa o modnym kroju,
z odpinanym kapturem
• doskonała izolacja termiczna
• lekka, wodoodporna
• dopasowany krój
• wewnętrzne, elastyczne ściągacze
• regulacja u dołu za pomocą sznurka
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1

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

ZIMA

oisLY LADY
MOQ

60
černá
czarny

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda pro užití
po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport
•
•
•
•

ZIMA

BAREVNOST KOLOR:

0301 0269 xx xxx

10

MATERIáL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
MATERIAł: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina
100 % poliester – imitacja piór

NEW

bAreVNost koLor:

0301 0274 xx XXX
MOQ

NEW

1

10

MAteriÁL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
MAteriAł: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina
100 % poliester – imitacja piór
VeLikosti rozMiArY: xS–2xL

60
černá
czarny

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda s kapucí
pro užití po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport
40

bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna
modrá
przyjemny w dotyku materiał
niebieski
modny krój i kolory
po złożeniu mieści się w małym woreczku = łatwość
transportu i przechowywania

•
•
•
•

bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna
przyjemny w dotyku materiał
modny krój i kolory
po złożeniu mieści się w małym woreczku = łatwość
transportu i przechowywania

20
červená
czerwony
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ANZAC
2000

3
in1

mm

3000

g/m²/24h

0301 0069 xx XXX
MOQ

1

10

odepínatelná Vložka Odpinana wkładka

NEW
COLOR
ZIMA

MATERIáL: vnější bunda 100 % nylon/PU,
vnitřní 100 % polyester leece 280 g /m²
MATERIAł: kurtka zewnętrzna 100 % nylon / PU,
wewnętrzna (ocieplacz) 100 % poliester, 280 g /m²
VoDNí sLoUPeC słUP WoDY: 2000 mm
ProDYšNost: 3000 g /m²/24h.
PAroPrzePUszCzALNość: 3000 g /m²/24 godz.
VELIKOsTI ROZMIARY: S–3xL
BAREVNOsT KOLOR:

92

90

40

10

oranžová
pomarańczowy

modrá
niebieski

zelená
zielony

20

60

00

červená
czerwony

černá
czarny

šedá
szary

NEW
COLOR

•
•
•
•
•

zimní bunda s odepínací leece vložkou, kterou lze nosit samostatně
voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál
integrovaná kapuce v límci
podlepené švy pro zvýšení voděodolnosti
spodní lem ke stažení na šňůrku

•
•
•
•
•

kurtka zimowa odpinaną polarową podpinką, którą można nosić osobno
wodoodporna, wiatroszczelna, paroprzepuszczalna
kaptur w kołnierzu
klejone szwy dla zwiększonej wodoodporności
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
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NEVADA

0301 0209 xx XXX
MOQ

1

10

neJtepleJŠí Bunda V portfoliu
najcieplejsza kurtka w ofercie

!

MATERIáL: 100 % nylon Taslon a Oxford povrstvený PA, 190 g /m²,
zateplení – 100 % polyester, 250 g /m², podšívka – 100 % polyester
MATERIAł: 100 % nylon Taslon i Oxford z powłoką PA, 190 g /m²,
ocieplenie -100 % poliester, 250 g /m², podszewka – 100 % poliester

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor:

20

40

00

červená
czerwony

modrá
niebieski

šedá
szary

•
•
•
•

zimní bunda prodlouženého střihu s polohovatelnou kapucí
výborná tepelná izolace díky použitým kvalitním materiálům
rukávy zakončené nastavitelnou manžetou na suchý
bunda patří mezi nejteplejší bundy v portfoliu a je vhodná
i pro celodenní práci v mínusových teplotách

• kurtka zimowa, wydłużona z regulowanym kapturem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów
• mankiety rękawów regulowane rzepami Velcro
• kurtka NEVADA jest jedną z najcieplejszych kurtek w naszej ofercie.
Odpowiednia do całodzien
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NYALA
BUNDA KURTKA
0301 0005 xx XXX

BEST

MOQ

SELLER

•
•
•
•
•
•

ZIMA

1

10

styloVost
Mnoho BaReVných VaRiant
vnitřní strana líMce z mikrofleecu
stylowa kurtka
wiele wariantÓw kolorystycznych
wewnętrzna strOna kOłnierza z mikropolaru

MATERIáL: 100 % polyester povrstvený PVC, 230 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester pokryty PCV, 230 g /m²
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

10

00

zelená-černá
zielono-czarna

šedá-černá
szaro-czarna

40

20

modrá-černá
granatowo-czarna

červená-černá
czerwono-czarna

•
•
•
•

nepromokavá zateplená bunda s kapucí v límci
svrchní materiál s mechanicky odolnou úpravou
spodní lem ke stažení na šňůrku
relexní doplňky

• ocieplana, nieprzemakalna kurtka z kapturem chowanym w kołnierzu
• zewnętrzne wykończenie materiału zapewnia dużą odporność
na uszkodzenia mechaniczne
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• elementy odblaskowe

94

PDF Compressor Pro

ziMNí bUNDY kUrtki ziMoWe

ZIMA

CANWeLL

ZIMA

bAreVNost koLor:

0301 0270 40 xxx
MOQ

1

0301 0065 xx XXX

10

vnitřní kapsa
kieszeń wewnętRzna
MAteriÁL: 100 % polyester Taslan, zateplení: polyester, 300 g /m²,
podšívka: polyester Tafeta
MAteriAł: 100 % poliester Taslan, ocieplina: poliester 300 g /m²,
wyściółka: poliester Tafeta

MOQ

40
modrá
niebieski

• kurtka zimowa, wydłużona, posiada regulowany kaptur z daszkiem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• kurtka CANWELL jest jedną z najcieplejszych kurtek w naszej ofercie.
Odpowiednia do całodziennej pracy w ujemnych temperaturach

10

peVný odolný MateRiál
tRwały Materiał
reflexní doplňky
eleMenty odblaskowe

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

bAreVNost koLor: modrá niebieski
zimní bunda prodlouženého střihu s polohovatelnou kapucí s kšiltem
výborná tepelná izolace díky použitým kvalitním materiálům
spodní lem ke stažení na gumu
bunda patří mezi nejteplejší bundy v portfoliu a je vhodná i pro
celodenní práci v extrémních mrazech

1

MATERIáL: 100 % polyester/PU, 210 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester/PU, 210 g /m²

VeLikosti rozMiArY: M–3xL

•
•
•
•

ULTIMO

00
šedá
szary

20

• zateplená nepromokavá bunda pohodlného střihu
• integrovaná kapuce v límci
• zesílení pevný materiál, odolný proti mechanickému poškození
• relexní doplňky
• ocieplana, nieprzemakalna kurtka zapewniająca
wygodne dopasowanie do sylwetki
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• wzmacniana wytrzymałym wykończeniem odpornym na uszkodzenia mechaniczne
• elementy odblaskowe

červená
czerwony
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ZIMA

bAreVNost koLor:

ZIMA

NORMA

AtLAs

0301 0076 xx xxx
MOQ

10
zelená
zielony

1

0301 0075 15 XXX

10

MOQ

tmavomodrá
granatowy

96

5

MAteriÁL MAteriAł: 100 % polyester/PVC 100 % poliester/PVC

MATERIáL MATERIAł: 100 % bavlna 100 % bawelna

VeLikosti rozMiArY: M–3xL

VeLikosti rozMiArY: S–3XL

• zateplená nepromokavá bunda na zip s odepínatelnou
kapucí
• materiál s podlepenými švy je voděodolný a větruodolný
• na rukávech vnitřní žebrové manžety
• ocieplana, nieprzemakalna kurtka z kapturem chowanym
w kołnierzu
• wykonana z wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału,
posiada klejone szwy
• elastyczne, prążkowane mankiety

40

1

titAN
kalhoty spodnie

str.

127

bAreVNost koLor: zelená zielony
•
•
•
•

zateplený ¾ kabát se zateplenou kapucí, tzv. vaťák
základní ochrana proti chladu a povětrnostním vlivům
zapínání na knolíky
širší střih umožňuje volnost pohybu

•
•
•
•

ocieplana kurtka ¾ z ocieplanym kołnierzem, tak zwany „waciak”
zapewnia podstawową ochronę przed zimnem i wiatrem
zapinana na guziki
szeroki krój nie krępuje ruchów
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PILOT

0301 0022 xx XXX
MOQ

1

2
in1

10

MATERIáL: 100 % polyester/PVC, 190 g /m², podšívka 100 % polyester
MATERIAł: 100 % poliester/PVC, 190 g /m², podszewka 100 % poliester

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

60

40

černá
czarny

tmavě modrá
granatowy

• zateplená nepromokavá bunda vzor „pilotka“
s odepínatelnou podšívkou a rukávy
• integrovaná kapuce v límci
• odepínatelný límec z umělé kožešiny na suchý zip
• spodní lem a manžety rukávů jsou z žebrovaného úpletu
•
•
•
•

ocieplana kurtka „pilotka” z odpinaną podszewką i rękawami
kaptur zintegrowany z kołnierzem
dopinany na rzep kołnierz ze sztucznego futra
obszycie i mankiety wykonane z prążkowanej dzianiny
CLoVeLY
další model typu pilotka
inny model kurtki typu pilotka

str.

140
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2
in1

2
in1

ZIMA

ZIMA

LIBRA

UrsA

0301 0031 40 XXX

0301 0030 xx XXX
MOQ

1

MOQ

10

MATERIáL: 100 % polyester/PVC, 190 g /m²
MATERIAł: 100 % poliester/PVC, 190 g /m²
VeLikosti rozMiArY: M–3XL

1

10

kapuce V límci
kaptur w kOłnierzu
MAteriÁL: 100 % polyester/PVC, podšívka 100 % polyester leece
MAteriAł: 100 % poliester/PVC, podszewką 100 % poliester polar

bAreVNost koLor:

VeLikosti rozMiArY: M–3xL
bAreVNost koLor: modrá-černá niebieski-czarny

00

40

šedá
szary

tmavomodrá
granatowy

• zimní bunda s odnímatelnými rukávy
• samostatně nositelná zateplená vesta
• větruodolný a prodyšný materiál
• zimowa kurtka z odczepianymi rękawami
• z ocieplaną kamizelką, która może być noszona oddzielnie
• wododporny i paroprzepuszczalny materiał

98

•
•
•
•

zimní bunda s odepínací leecovou vložkou, kterou lze nosit samostatně
voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál
integrovaná kapuce v límci
spodní lem ke stažení na šňůrku

• zimowa kurtka wykonana z wodoodpornego, wiatroszczelnego i paroprzepuszczalnego materiału z odpinaną podszewką polarową, która może być
noszona oddzielnie
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
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be-02-001

ziMNí bUNDA kUrtkA ziMoWA
0301 0258 xx XXX
MOQ

1

NEW

10

ZIMA

MAteriÁL: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester
MAteriAł: 100 % poliester, izolacja i podszewka wykonane ze 100 % poliestru
VeLikosti rozMiArY: S–3XL
bAreVNost koLor:

41

10

námořní modrá
granatowy

zelená
zielony

• zimní zateplená celopropínací bunda s odepínatelnou kapucí, překrytým
zipem
• dvě velké přední kapsy a dvě menší náprsní kapsy na suchý zip
• zimowa, termoizolowana kurtka, zapinana na zamek błyskawiczny,
z odpinanym kapturem
• posiada dwie przednie kieszenie oraz dwie kieszonki piersiowe
zapinane na rzep

BE-02-002 PILOT
BUNDA KURTKA
0301 0259 xx XXX
MOQ

1

be-03-001
kalhoty spodnie

str.

127

NEW

10

MATERIáL: PVC/polyester, podšívka a zateplení 100 % polyester
MATERIAł: PVC/poliester, izolacja i podszewka wykonane z 100 % poliestru

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: M–3XL
bAreVNost koLor:

41

60

navy
granatowy

černá
czarny

• zimní zateplená nepromokavá bunda s překrytým zipem a límcem
pokrytým kožešinou
• dvěma velkými předními kapsami a dvěma menšími náprsními
• termoizolowana, wodoodporna kurtka z futerkowym kołnierzem,
zapinana na zamek błyskawiczny
• posiada dwie duże kieszenie przednie i dwie kieszonki piersiowe
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