Kč

Název

Obrázek

bez DPH

pracovní obuv SANDÁLE
ADM TAYLOR 01 sandál lehký, vzdušný bez ocelové tužinky, hovězinová
štípenka VELUR, pod.OPTIMA PU/PU, EN ISO 20347 01 SRC FO, vel.36-48

456

ADM TAYLOR S1 sandál lehký, vzdušný s ocelovou tužinkou, hovězinová
štípenka VELUR, pod.OPTIMA PU/PU, EN ISO 20345 S1 SRC, vel.36-48

465

2865-01 sandál bezpečnostní bez ocelové tužinky, svrešek : velur šedý, černý, vel.
36-48

524

2865-S1 sandál bezpečnostní s ocelovou tužinkou-velur-šedý, 36-48

554

2865-S1 NON METALIC sandál bezpečnostní s nekovovou tužinkou, velur
černý, 36-48

583

3135-01 sandál pracovní bez ocelové tužinky-černý celokožený, 36-48

338

3135-S1 sandál pracovní s ocelovou tužinkou-černý celokožený, 36-48

357

BENNON LUX O1 sandál, svršek broušený hovězinový nubuk, EN ISO 20347 O1,
vel.36-48
BENNON LUX S1 sandál, svršek broušený hovězinový nubuk, ocel.tužinka 200 J, EN
ISO 20345 S1, vel.35-50
BENNON LUX S1P sandál, svršek broušený hovězinový nubuk, kompozitní
tužinka+kevlarová planžeta, EN ISO 20345 S1P, vel.36-48 NON METALIC

578
579
704

WULIK sandál pánský s PU podrážkou a svrškem z kůže, barvy: černý, hnědý, všechny
pásky stavitelné na suchý zip, 41-46

558,9

RAMON sandál pánský hnědý, všechny pásky stavitelné na suchý zip, 40-46

569,7

pracovní obuv POLOBOTKY
2885-01 polobotka pracovní obuv bez ocel.tužinky, svršek černá lícová useň s
reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

488

2885-S1 polobotka bezpečnostní obuv s ocel.tužinkou, svršek černá lícová useň s
reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

510

3185-01 polobotka pracovní bez ocelové tužinky-černá, svršek tlačená
hovězinová useň, 36-48

313

3185-S1 polobotka bezpečnostní s ocelovou tužinkou

333

3175-01 polobotka farmářka bez ocelové tužinky, velur-hnědá, 36-48

510

2995-01 polobotka Sport bez ocelové tužinky-nubuk-šedá, 36-48

583

H30174-K10401 PRABOS polobotka farmářka celorok broušená, barvy
hnědá,písková,černá, 3-15

499,0

Z20165 BENNON FARMIS polobotka, barva hnědá hladká, vel.37-47

607,0

960069 N HL 6060 polobotka kožená černá hladká, podešev TP-kaučuk, vel.6-12

595,0

1

Fides Bruntál - OBUV

Bennon SPACER 01 polobotka KPU+textilie MESH, podešev PU/PU, barva
tmavěmodro-šedo-černá, vel.36-48

733,0

Bennon SPACER S1P polobotka s ocel.tužinkou a kevlar.planžetou, KPU+textilie
MESH, podešev PU/PU, barva tmavěmodro-šedo-černá, vel.36-48

771,0

pracovní obuv KOTNÍKOVÁ-HOLEŇOVÁ
ART O1 kotníčková pracovní obuv, svršek hovězí useň, podešev PU2D,
velikosti: 36-48

269

ART S1 kotníčková pracovní obuv s ocel.špicí, svršek hovězí useň, podešev
PU2D, velikosti: 36-48

289

Z90201 BENNON BASIC 01 kotníková pracovní obuv, svšek hovězinová useň,,
podešev PU/PU, vel.35-50

482

Z93201 BENNON BASIC S3 kotníková pracovní obuv s ocel.tužinkou a
planžetou, svšek hydrofobní hovězinová useň, podešev PU/PU, vel.35-50

520

2880-01 kotníková pracovní obuv bez ocel.tužinky, svršek černá lícová useň s

495

reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

2880-S1 kotníková bezpečnostní obuv s ocel.tužinkou, svršek černá lícová useň s
reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

510

2880-S3 kotníková bezpečnostní obuv s ocel.tužinkou a planžetou, svršek černá lícová
useň s reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

546

BENNON FORTIS O2 kotníková pracovní obuv, hydrofobní svšek, podešev
PRYŽ do 300°C, EN ISO 20347 O2 HRO SRC, vel.36-48

665

BENNON FORTIS-S3 HRO SRC kotníčková bezpečnostní obuv s ocelovou
tužinkou a planžetou, useň s hydrofobní úpravou, podešev PRYŽ do 300°C
olejivzdorná, antistatická, EN ISO 20345, vel. 36-48

694

3170-01 kotníčková pracovní farmářka bez ocelové tužinky, velur-hnědá, 36-48

554

2990-01 kotníčková pracovní obuv Sport bez ocelové tužinky-nubuk-šedá, 36-48

619

Řepa kotníková farmářka celorok broušená, barvy písková,hnědá,černá, vel.3-13

676,0

H20022-K10402 PRABOS kotníková farmářka celorok broušená, barvy
hnědá,písková,černá, 3-15

594,0

Z20260 BENNON FARMIS celorok kotníková farmářka, barva hnědá hladká,
vel.37-47

626,0

Slév.pérko černé zakryté, celokožené, černé, 5-13

433,1

(artra 494,-)

Slév.pérko broušené hnědé zakryté, sv.hnědá broušená useň, šroubovaná podešev
odolná vůči KT, 5-13

706,2

Pérko VM 2490-O1 FO SRC lícová hovězinová useň 2,2mm, podešev PU/pryž do 300°C
(S1
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik, vel.39-48
SRC - 777,-Kč)

758,0
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Asfaltér BENNON ETNA kotníčková, hladká pryžová podešev odolná vůči KT do
300°C, EN ISO 20347 01,FO,HRO, kevlarové šití, nomexová šněrovadla, vel.40-48

1013,0

2440-02 FREE-TEX kotn.pracov. obuv s hydrofobní membránou FREE-TEX,bez
ocel. tuž.-crazy-PU/Pryž-černá, 37-47
COMMODORE light O1 poloholeňová taktická obuv pro služební účely. Vrchový
mat.lícová hovězina+textil, stélka anatomická dvoukomponentní podešev PU/PU, EN ISO
20347 O1 SRA FO, vel. 36-50
COMMODORE light O2 poloholeňová taktická obuv pro služební účely. Vrchový mat.
hydrofobní lícová hovězina+membrána REGITEX, dvoukomponentní podešev PU/PU, EN
ISO 20347 O2 SRC FO CI WR, vel. 36-50

1057

1013

1254

BENNON DESERT LIGHT O1 military sport celorok, lehká a vzdušná poloholeňová
obuv s kombinovaným svrškem z usně a polstrovaného textilu, barva písková, vel.39-48

868,0

2330-S3 CI SRC poloholeňová bezpečnostní obuv celokožená s ocel.tužinkou a
planžetou, svršek lícová hovězinová hydrofobní useň, podšívka termoizolační
textilie Flesh, podešev PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, vel.3747

1020

Protipořezové polokanady 2350-S3,CI,WR podešev PU/pryž, membrána FREETEX

2393,0

Protipořezové polokanady PRABOS 50531

2330,5

Protipořezové polokanady s membránou GORETEX PRABOS 40423

3246,0

pracovní obuv ZIMNÍ
Z90203 Bennon BASIC 02 Winter kotníková, hydrofobní hovězinová useň,
plyšová podšívka, podešev PU/PU, vel.36-50

540

Z23252 Bennon BASIC S3 Winter kotníková s ocelovou tužinkou a planžetou,
hydrofobní hovězinová useň, plyšová podšívka, vel.36-50

588

2880-01 ZIM zateplená kotníková pracovní obuv bez ocel.tužinky, svršek černá lícová
useň s reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

510

2880-S3 ZIM zateplená kotníková bezpečnostní obuv s ocel.tužinkou a planžetou,
svršek černá lícová useň s reflex.doplňky, podešev PU/pryž do 300°C, vel.36-48

568

C93890 ADAMANT WINTER S3 poloholeňová zateplená obuv pro zimní období EN
ISO 20345 S3 SRC, hydrofobní hovězinová useň, plyš šedé barvy, ocelová bezpečnostní
tužinka a planžeta, podešev PU/PU. Velikosti : 36-48

549

dámský vel.3-7

527,0

Řepa zimní kotníková farmářka broušená, zateplená, barva hnědá, vel.3-13, vstřikolis

759,0

H40022 PRABOS zimní kotníková farmářka, barvy hnědá broušená, černá
hladká, 3-14

675,0

KF koženofilcová holínka 960020 OB E, vel. 6-13
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Z40290 BENNON FARMIS zimní kotníková farmářka, barva hnědá hladká,
vel.37-47

694,0

obuv ZDRAVOTNÍ
1718KF sandál protiskluzný kožený DÁMSKÝ, klínovaná korková podešev, 35-42

506,1

1720F sandál protiskluzný kožený PÁNSKÝ, korková podešev, 41-47

508,0

1719KF nazouvák protiskluzný kožený DÁMSKÝ, klínovaná korková podešev,
35-42

456,0

1721F nazouvák protiskluzný kožený PÁNSKÝ, korková podešev, 41-47

472,0

BONNO Trekker sandál protiskluzný kožený, anatomická, olejivzdorná PU podešev,
vel.36-46

639,0

Z60022 BNN WHITE HORSE Sandal, vel.35-47

534,0

Z60026 BNN WHITE HORSE Heel Sandal, dámský s klínkem, vel.35-42

590,0

Z60020 BNN WHITE HORSE Slipper, vel.35-47

515,0

Z60024 BNN WHITE HORSE Heel Slipper, dámský s klínkem, vel.35-42

571,0

Z60028 BNN PINK PANTHER Heel Slipper, dámský s klínkem vel.35-42

590,0

Z60029 BNN GREEN COBRA Heel Slipper, dámský s klínkem, vel.35-42

590,0

0231p sandál plná špice-pásek přes patu protiskluzný kožený dámský, podešev PU, vel.3542

593,7

0231p sandál plná špice-pásek přes patu protiskluzný kožený pánský, podešev PU, vel.3948

664,0

0207 TIPAB bílé sandále, odlehčená protiskluzová podešev PU, bandážovaná stélka,
obalená usní, vrch useň, vel.35-42

532,0

050K sandál protiskluzný kožený dámský s ortoped.stélkou, podešev termoplastický
kaučuk, velikost: 3-8

380,0

030052 sandál protiskluzný kožený dámský s plnou špicí a páskem přes patu, 3-8

481,6

980051 60PIO60 sandál uzavřený černý protiskluz. dámský na velcro 35-42

484,0

980051 10PIO10 sandál uzavřený bílý protiskluzný kožený dám. na velcro, 35-42

507,0

9212 TIPAB (SERVÍRKY) dámský sandál - usňová podšivkovaná obuv, bílý-černý, 3642

545,0
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Taglia sandál plná perfor.špice+pásek s přezkou, kožený dámský bílý, kožená stélka,
7

3-

333,9

Bonno Sawany sandál bílo-šedý, přezky stavitelné na suchý zip, vel.35-46

639,0

RH 05 korkáče kožené, stélka korková tvarovaná potažená usní, barvy bílé,hnědé, vel.3-6

339,7

RH 05 korkáče kožené, stélka korková tvarovaná potažená usní, barvy bílé,hnědé, vel.713

377,3

150 nazouvák jednopáskový LPO-barex, barevný, vel.3-6

248,0

150 nazouvák jednopáskový LPO-barex, barevný, vel.7-12

304,0

RH30 PROTETIKA Rehabilitační nazouvák vyšší protiskluzný kožený,stélka
latexkorková, barvy bílé,barevné

535,4

TIPAB 1719K/40 nazouvák protiskluzný kožený DÁMSKÝ, klínovaná korková
podešev, vel.35-42

406,0

TIPAB 1721/40 nazouvák protiskluzný kožený PÁNSKÝ, korková podešev, 39-47

514,0

MARS korkové nazouváky, stavitelné kožené pásky, prodyšná perforovaná stélka, barva
hnědá, bílá vel. 36-46

276,2

Z 30082 OB Bennon Slipper nazouvák s odepínatelným patním páskem, vrchový
mat.mikrovlákno, podešev PU/PU, EN ISO 20347 OB E A SRC FO, 36-48, barva bílá,
černá

453,0

Z 31083 SB Bennon Slipper nazouvák s oc.tužinkou, odepínatelným patním páskem,
vrchový mat.mikrovlákno, podešev PU/PU, EN ISO 20345 SB E A SRC, 36-48, barva
bílá, černá

462,0

C10006 ADAMANT sandál O1 WHITE svršek z mikrovlákna Microfibre, podšívka
text.MESH, stélka EVA+MESH podešev PU/PU, EN ISO 20347 O1, vel.36-48

433,0

C11006ADAMANT sandál S1(ocel.špice) WHITE svršek z mikrovlákna Microfibre,
podšívka text.MESH, podešev PU/PU, EN ISO 20345 S1 SRC, vel.36-48

443,0

ARAGON 030920-01 polobotka celokožená, všitý jazyk, bez ocel.špice-nástřik PU/PU,
36-48

652,0

060K sandál bílý protiskluzný kožený pánský s ortopedickou stélkou, podešev TPkaučuk, 6-12

507,0

060K černý

523,0

061K sandál uzavřený protiskluzný kožený pánský na velcro, podešev TP-kaučuk, 6-13

485,4

obuv SPORTOVNÍ - TREKOVÁ
M86808 PRESTIGE ORIGINAL BÍLÉ, certifikovaná pracovní obuv, vel.35-49

724,0

M86808 PRESTIGE ORIGINAL ČERNÉ, certifikovaná pracovní obuv, vel.35-49

724,0

M56810 PRESTIGE ORIGINAL černé kotníkové, vel.35-49

835,0
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M86810 PRESTIGE ORIGINAL černé WELCRO-suché zipy, vel.39-48

835,0

M40020 PRESTIGE bílé se dvěma červenými pruhy, podešev TPE karamel,
vel.35-48

835,0

Bennon VERTIGO Blue Low - komfortní, lehká a vzdušná polobotka sportovního typu.
Obuv je vyrobená z moderních materiálů vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití
volného času.Vel.38-48

964,0

CXS SPORT - outdoorová polobotka z voděodolného prodyšného softshellu s PU
doplňky, podešev z phylon-guma. Barvy : černá. Vel.39-46

644,1

CXS SPORT - Barvy : trávově-zelená, švestkově-modrá, tmavší-červená Vel.3646

644,1

BENNON CASTOR polobotka celoroční outdoorová obuv se svrškem z odolné lícové
usně, terénní podešev, stabilizační opora kotníku, vel.37-48

1013,0

BENNON CASTOR kotníková celoroční outdoorová obuv se svrškem z odolné lícové
usně, terénní podešev, stabilizační opora kotníku, vel.37-48

1061,0

RECADO O2 FO WR polobotka celoroční, NUBUK hydrofobní, membrána
SYMPATEX, VIBRAM pryžová podešev, EN ISO 20347, vel.36-48

1447,0

FILIPO O2 FO WR nižší-kotníková celoroční, NUBUK hydrofobní, membrána
SYMPATEX, VIBRAM pryžová podešev, EN ISO 20347, vel.36-48

1592,0

ARIZONA EMPERADO oranžovo-černá polobotka

1206,0

ARIZONA šedo-černá polobotka vybavená podešví Vibram® a voděodolnou
membránou REGI-TEX® vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití. V patní části je
obuv zpevněna TPU stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžovým chráničem s
reflexními prvky. Velikosti 36-47

1206,0

ARIZONA COLORADO šedo-černý kotník je komfortní vybavená podešví Vibram® a
voděodolnou membránou REGI-TEX® vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití. V
patní části je obuv zpevněna TPU stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžovým
chráničem s reflexními prvky. Velikosti 37-48

1224,0

Bennon PICARDO outdorová polobotka ze vzdušné vrchové usně,
trojkomponentní podešev s dezénovým pryžovým nášlapem, vel.36-47

1061,0

ADM BAXTER kotníková celoroční lehká obuv s prodyšným svškem za štípenky a
textilu, podešev PU/PU, EN ISO 20347-O1, vel.36-48

511,0

BENNON CLIFTON lehký sportovní sandál, stabilizační opora uzavřené patní části,
svršek syntetický PU materiál, podešev pryž, vel.36-46

540,0
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BENNON PALMER otevřený outdorový sandál s protiokopovou ochranou, svršek
Action nubuk, podešev pryž, vel.40-46

491,0

BENNON LOMBARDO lehký outdorový sandál, svršek Action leather 1,8mm, podešev
pryž, vel.36-46

723,0

TRIPOLIS 4675-01 SRA trekingový sandál kožený v kombinaci s textilem
perforovaný na pryžové podešvi, barva šedo-černá, vel.36-48

777,0

TRIPOLIS 4675-S1 SRA bezpečnostní trekingový sandál s oc.špicí, kožený v
kombinaci s textilem perforovaný na pryžové podešvi, barva šedo-černá, vel.3648

845,0

BENNON TERENNO vyšší celokožená trekingová obuv s voděodolnou membránou
REGI-TEX a celopryžovou podešví Vibram, svršek lícová useň Crazy Horse, vel.37-48

1400,0

S30470 vyšší kotníková celokožená, nástřik, GORE-TEX, hnědá, 3-13

2630,0

SOFT SHELL-QUEST- zimní treková kotníková obuv sportovního střihu z
voděodolného prodyšného softshellu zateplená černým umělým kožíškem, podešev z
phylon-kaučuk, černo-šedé provedení. Vel.36-46

867,4

obuv GUMOVÁ - PLASTOVÁ
377,0

Gumáky válené černé TUZEMSKÉ, 5-15

Gumák pánský

velikost 14-15

633,0

NESTANDART

NIGHTFISH tmavo-zelené holínky z odolného PVC, komfortní nylonová vystýlka, černá
nitrilová podešev, vel.37-45, 47

298,5

MAXX-S5 EN 345-1 černé bezpečnostní holínky-špice, planžeta, olejivzdorné
modifikované PVC, antistatické, vel.40-48

338,1

ŽLUTÉ Holínky Vys. Bezpeč. Eurofort giallo S5. Vel. 37-48

340,7

RAINNY - dámská gumoplastová protisluzová holínka,
barvy:modrá,zelená,černá, velikosti: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41

254,0

RAINNY BÍLÉ - dámská gumoplastová protisluzová holínka, velikosti: 36-37,
37-38, 38-39, 39-40, 40-41

290,0

GRAND BÍLÉ - pánská gumoplastová protisluzová holínka, velikosti: 41, 42, 43,
44-45, 45-46, 47

341,0

Gxskl.černé gumáky dámské protiskluzové 748208/60, vel. 3-8

579,2

Gxskl.bílé gumáky dámské protiskluzové 748208/10, vel: 3-8

572,3

Gxskl.bílé pánské gumáky protiskluzové, 7-13

696,4

StepliteX Bekina ITALY tepelně-izolační PU holínky (v létě chladí, v zimě
hřejou), ultralehké, protiskluzné, vysoká životnost, odolné x chemikáliím, olejům
a kejdě, anatomický tvar. Barva zelená, vel.35-49

1346,0

DUNLOP PUROFORT GREEN 04 - polyuretanové holínky extrémně nízké váhy,
excelentní izolace do-20°C, velmi dlouhá životnost, vel.37-48

1213,0

DUNLOP PUROFORT plus GREEN 04 - polyuretanové holínky extrémně nízké váhy,
prémiový anatomický tvar holínky i podešve, perfektní flexibilita v horku i
mrazu,exklusivní, odolná podešev, vel.36-50

1378,0
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Protipořezové holínky PROFESIONÁL

1476,0

Protipořezové holínky PROFESIONÁL zimní

1599,7

Gumové holínky rybáře tříslové TIGAR 01211 zelené vel.5-13

1034,0

Rybářské gumáky zelené THIGH WADERS OB, ze zeleného PVC, s nylonovou
vystýlkou, upínací popruh, vel.40-47

555,7

Rybářské prsačky zelené CHEST WADERS OB, ze zeleného PVC, s nylonovou
vystýlkou, elastické šle, vel.40-47

873,3

N18239 dielektrické galoše obuv elektricky izolační v napětí do 1000V, 3-13

1021,0

G 28857 gumové galoše bílé nemocniční, 37-50

517,2

Kroksy z materiálu EVA, vel.36-46, barvy : bílá, bledě modrá, tmavě modrá

80,4

KVALITNÍ kroksy Bonno Beany z materiálu EVA s tvarovou pamětí, vel.37-46, barvy :
bílá, černá

407,1

GUMOVÁ - PLASTOVÁ ZIMNÍ
Gumofilcové holínky válené černé TUZEMSKÉ, 3-13

482,0

Gumofilcové holínky velikost 14-15, NESTANDART

752,0

FILCAK EVA Lemigo nový typ filčáků z materiálu EVA. Teplá filcová
podšívka, extrémně lehké s izolací do -30°C. Vel. 38-49

413,0

Gumofilcové holínky ZELENÉ válené, lisovaná podešev, vel.39-48

683,0

DEM Rainny ž -WINTER dámská , zateplená vlněnou vyndávací vložkou

310,0

DEM Young Fur 0066 dámská 3/4 zateplná holínka vlněnou vyndávací vložkou

289,0

Zateplené holinky CAPTAIN TEFAL, italské zelené holínky s nástavcem zateplené
plyšovou vložkou, podešev Tefalprene perfektně drží na mokrém a zmrzlém povrchu,
dobře izolační a lehká, vel.37-48

592,0

BOREneopren holínky zelené s nástavcem s neoprenovou vložkou,6-13 (TUZEMSKÁ
VÝR.)

1124,0

BORE plyš holínky zelené s nástavcem se zimní plyšovou vložkou, 6-13 (TUZEMSKÁ
VÝR.)

986,0

LUCKY M sněhule - vyjímatelné zateplení, vrch termokaučuk, šusťák, vel.35-42

557,0
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HUNTER speciál termokaučuková s nástavcem, vyndávací vložka (-50°C), zelená s
jelenem (vložky-423)

952,0

HUNTER LOVEC termokaučuková s nástavcem, vyndávací vložka (-50°C), zelená s
jelenem (vložky-423), 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

904,0

TRAP RYSY zimní PVC holínka zelená s nástavcem (vyndávací vlněná vložka) velikost:
39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

655,0

CARIBOU PRO oliva, zimní termokaučukovo-kožená obuv s vyjímatelnou vlněnou
vložkou, vel.41-48

1628,0

HYGIENA - DESINFEKCE OBUVI
ALPA Pedik - DEO SPREJ DO OBUVI 90 ML, antimikrobiální, odstraňuje pach při
pocení, balení 15 ks

41,9

obuvnické K R É M Y
Impregnace ve spreji 300 ml, ošetřující a ochranná impregnační směs proti vodě
ACTIVE OUTDOOR

100,8

TOP kondicionér v doze s aplikátorem 75ml, ošetřující a impregnační směs

41,0

Leather balsam krabička 100g, ošetřující, změkčující a impregnační pasta, bezbarvý

49,0

Vojenské leštidlo černé 250 g

68,6
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