VYŠÍVÁNÍ
SÍTOTISK
TransFlex

CHRÁNĚNÁ DÍLNA pracovních oděvů Fides
poskytuje dle zákona 435/2004 Sb.

Kč
bez DPH

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
MAX blůza, vel.44-68

314,9

MAX blůza prodloužená 194cm, vel.50,54,58,62, modročerná, zeleno-černá, červeno-černá

314,9

MAX kalhoty pasové, vel.44-68

250,6

MAX kalhoty pasové prodloužené 194cm,
vel.50,54,58,62, modro-černá, zeleno-černá, červenočerná

250,6

MAX kalhoty s náprsenkou, vel.44-68

309,9

MAX kalhoty s náprsenkou prodloužené 194cm,
vel.50,54,58,62, modro-černá, zeleno-černá, červenočerná

309,9

MAX šortky po kolena, vel.48-62 (BAREVNÉ)

222,9

LUX blůza ZIMNÍ, barvy modro-černá, zeleno-černá, vel.
50,54,58,62,66
LUX kalhoty s náprsenkou ZIMNÍ, barvy modro-černá, zeleno-černá,
vel. 50,54,58,62,66
LUX kalhoty pasové ZIMNÍ, zateplení vata+PES, barvy modro-černá,
vel. 46-66

569,7
490,2
420,7

PMS tm.m. montérkový komplet pánský klasický modrý zdvojené kolena,
240g/m2

345,0

PMS/194 tm.m. prodloužený montérkový komplet pánský klasický modrý
výšk.skupina 194 cm

393,0

PKŠ tm.m. montérk.kalhoty do pasu na šňůrku modré zdvojená kolena,
výšk.skupina 182, 240g/m2

200,0

PKŠ/194 tm.m. prodloužené montérk.kalhoty do pasu na šňůrku modré
výšk.skupina 194cm

234,0

PKN tm.m. montérkové kalhoty s náprsenkou pánské modré

255,0

PMSN tm.m. montérkový komplet, kalhoty s náprsenkou + blůza pánský modrý

449,0

PMS stř.m., PMS zel. montérkový komplet pánský klasický středněmodrý,
zelený, zdvojené kolena, 240g/m2 (prodloužené - 407,-)

345,0

DMB montérk.blůza dámská klasická, 195g/m2

248,9

DKP montérkové kalhoty dámské do pasu jednobarevné, pevný pas vzadu
dopružen gumou, 195g/m2

247,2

DKN montérkové kalhoty dámské s náprsenkou jednobarevné, 195 g/m2

376,8

DMS tm.m.montérková souprava dámská tmavěmodrá, kalhoty do pasu vel.3864
DMSN tm.m.montérková souprava dámská tmavěmodrá, kalhoty s náprsenkou
vel.38-64

386,1
413,7

DKP tm.m. kalhoty dámské do pasu tmavěmodré, vel.38-64

200,0

DKN tm.m. kalhoty dámské laclové tmavěmodré, vel.38-64

234,0

PP Pánský plášť modrý, 250 g/m2

277,0

DP Dámský plášť modrý, 195 g/m2

282,0

Řemeslnická zástěra keprová, gramáž 300

130,5

Pr.čep. pracovní čepice keprová 6-dílná s kšiltem, velikost stavitelná plastovou
sponou
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FID PBK blůza dvoubarevná se stojáčkem na kostěný zip, ramenní zesílení s
hydrofobní úpravou, šité manžety na knoflík,šitá dopružená manžeta v pase, prsní
kapsy s klopami na suchý zip, jedna s kostěným zipem, spodní kapsy nakládané
šikmé, mat.kepr 100%BA 250gr., vel.44-64

339,0

FID PBK/194 Dtto PRODLOUŽENÁ na výšku 194, vel.50P, 54P, 58P, 62P

376,0

FID PKP kalhoty pasové dvoubarevné, pevný pas na knoflík vzadu dopružen
gumou, poutka na pásek, vnitřní váčkové kapsy, poklopec na kovový zip, zadní
kapsa s klopou se suchým zipem, metrová kapsa, zesílení kolen, mat.kepr
100%BA 250gr., vel.44-64

289,0

FID PKP/194 Dtto PRODLOUŽENÉ na výšku 194, vel.50P, 54P, 58P, 62P

321,0

FID PKN kalhoty s náprsenkou dvoubarevné, zvýšené záda, kostěný zip na laclu,
zapínání dvoudílnou plastovou sponou, pevný pas na knoflík vzadu dopružen
gumou, přední nakládané šikmé kapsy, poklopec a boční zapínání na knoflíky,
zadní kapsa s klopou se suchým zipem, metrová kapsa, zesílení kolen, mat.kepr
100%BA 250gr., vel.44-64

348,0

FID PKN/194 Dtto PRODLOUŽENÉ na výšku 194, vel.50P, 54P, 58P, 62P

386,0

PMS bar. montérkový komplet klasický jedno-barevný, 250g/m

13M
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413,0

PKŠ bar. kalhoty jedno-barevné do pasu na šňůrku, zdvoj.kolena

207,0

PMB bar. blůza jedno-barevná

206,0

PMS 2 bar. montérkový komplet klasický dvou-barevný, 250g/m

2

495,0

MAKO bl. blůza dvoubarevná, zapínání a kapsy kovový zip, pruž.náplety rukávy a
pas, nakládané záda

407,0

MAKO ka. kalhoty dvoubarevné, pevný pas na knoflík vzadu dopružen gumou,
vnitř.kapsy

313,0

MK MAKO pas. MAKO blůza + kalhoty do pasu dvoubarevné

720,0

MAKO náprs. MAKO blůza + kalhoty s náprsenkou dvoubarevné

795,0

USB ka. kalhoty dvoubarevné do pasu na šňůrku, zdvoj.kolena

248,0

USB EC. kalhoty na šňůrku jednobarevné do pasu na šňůrku,
zdvoj.kolena

234,0

USB bl. blůza dvoubarevná na knoflíky, šitá manžeta na rukávech a dopružená v
pase, prsní kapsy mobil+tužka, druhá uzaviratelná zipem

324,0

USB EC. blůza rovná dvoubarevná na knoflíky, šitá manžeta na
rukávech, prsní kapsy mobil+tužka, druhá uzaviratelná kov.zipem

293,0

M.ka.náprs.jedno-bar.montérkové kalhoty s náprsenkou jedno-barevné,
kovový zip na náprs., zvýšená záda, 250g/m2

376,0

M.ka.náprs.dvou-bar.montérkové kalhoty s náprsenkou dvou-barevné, kovový
zip na náprs., zvýšená záda, 250g/m2

388,0

Kombinéza FIDES dvoubarevná štepovaná s náplety na rukách a nohách, výšky
176,182,195

816,0

Kombinéza ZIMNÍ štepovaná, dvoubarevná, zateplená silnou vatovou vložkou,
výšky 176,182,195

1248,0

Kombinéza ZIMNÍ s fleece podšívkou, dvoubarevná, výšky 176, 182, 195

1177,0

LEO Čep.bass. lehká plátěná baseballová čepice s kšiltem, 15 barev

2

24,9
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Kvalitní reklamní čepice coFEE 1733, 4052 broušená keprová bavlna, 6panelů,
vyztužené čelo, stříbrná přezka LUX a očko, uni velikost

69,5

Klobouk ARIZONA 100%bavlna, větrací otvory, proužek absorbující pot, barvy:
černá, hořčicová, oranžová

64,0

BÍLÉ - keprové, bavlněné
DLK dámské lékařské kalhoty, pevný pas vzadu dopružený gumou, boční
zapínání, vnitřní váčkové kapsy, materiál kepr 100% BA, 200gr/m2, vel.40-64

225,0

PLK pánské lékařské kalhoty, pevný pas vzadu dopružený gumou+poutka,
poklopec na knoflíky, vnitřní váčkové kapsy, materiál kepr 100% BA, 200gr/m2,
vel.42-64

256,0

Plášť bílý dlouhý rukáv dámský, mat.kepr 100%BA, 200gr/m2, vel.40-64

290,0

Plášť bílý dlouhý rukáv pánský

286,0

Plášť bílý krátký rukáv dámský s rozhalenkou

270,0

Zástěra bílá bez rukávů do Véčka

235,0

Lékařská halena s krátkým rukávem, rozhalenkou, jedna kapsa vrchní,
mat.100% BA Domestik 140g/m2, vel.37-52 obv.krku

160,0

A Halena 3/4 Domestik bílá, kr.rukáv, rozhalenka, tři kapsy, mat.100%BA
Domestik 140g/m2, 100%BA, s protichlorovou úpravou, praní 95°C, vel.dle
obvodů krku 36-52

165,0

B Halena 3/4 se šikmým sedlem, rozhalenkou, krátkým rukávem, čtyřmi
kapsami, bílo-zdobená (bílo-bílá), mat.jemný kepr-165gr/m2, 100%BA

292,0

C Halena 3/4 do Véčka se sedlem, přes hlavu, dvě spodní kapsy, krátký rukáv,
bílo-zdobená,mat.jemný kepr-165gr/m2, 100%BA

223,0

D Halena 3/4 s krytým zapínáním barevná s bílým zdobením, kr.rukávem,
rozhalenkou, tři kapsy, mat.100% BA Domestik, 140gr/m2

247,0

MK bí. montérkový komplet bílý, kalhoty do pasu na šňůrku, mat.kepr bílý 250
g/m2

456,0

MK bí. BAN montérkový komplet bílý, kalhoty do pasu na šňůrku, mat.kepr bílý
240 g/m2

400,0

Rondon číšnický (kuchařský) dvouřadý bílý s dlouhým rukávem

351,0

Pepito řeznické kalhoty

383,0

Pepito řeznická blůza

343,0
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Kalmuk řeznický kabátek

434,0

Potravinářská čepice bílá se síťkou a kšiltem

58,0

Lodička bílá keprová, velikosti 52, 54, 56, 58, 60

65,2

Kuchařský hřib bílý keprový, velikosti 56-60
Kominický čepec bílý keprový, velikosti 56-60
Zástěra šlová bílá, 2 kapsy, pásek, mat.kepr bílý-směs

Zástěra pasová 60x90 bílá, 2 kapsy, pásek, mat.kepr bílý-směs

111,0
72,0
131,0

78,0

214 Košile ADLER dámská bílá s krátkým rukávem se splývavého neprusvítného
materiálu, Popelín, 100% BA, 125gr., vel.XS-XXL

275,7

218 Košile ADLER dámská bílá s 3/4 rukávem se splývavého neprusvítného
materiálu, Popelín, 100% BA, 125gr., vel.S-XXL

328,9

Vesta dámská pro servírky, fashion střih, materiál: černé RONGO 100% PES, 3864

413,0

Sukně dámská pro servírky, jednoduchý fashion střih, mat.: černé RONGO
100% PES

225,0

207 Košile ADLER pánská bílá s krátkým rukávem se splývavého neprusvítného
materiálu, Popelín, 100% BA, 125gr., vel.S-XXL

312,1

209 Košile ADLER pánská bílá s dlouhým rukávem se splývavého neprusvítného
materiálu, Popelín, 100% BA, 125gr., vel.S-XXXL

324,7

Vesta pánská pro číšníky, fashion střih, materiál: černé RONGO 100% PES, 4464

395,9

Kalhoty pánské pro číšníky, fashion střih, pevný pas s poutky, mat.: černé
RONGO 100% PES, 180 g/m2

482,8

Zástěrka pro servírky dederonová, barvy bílá, černá, černo-bílá

121,0

Příručník plátěný bílý, 40x40cm

28,0

Příručník plátěný bílý 40x60cm

31,0

BAREVNÉ - tisky bavlněný, dederonový
Zástěra barevná bez rukávů dlouhá, mat.bavlna

259,0

Zástěra 3/4 barevná bez rukávů krátká, mat.bavlna

246,0

Zástěra barevná bez rukávů dlouhá, mat. dederon

206,0

Zástěra 3/4 barevná bez rukávů krátká, mat. dederon

188,0

Klokanka dederonová, různé barvy, olemovaná ded.šikmým proužkem

215,0

Šátek 70x70cm dámský bavlněný pestrobarevný

58,0

LEGÍNY dámské elastické kalhoty černé do zvonu, bavlna-elastan, 230g/m2, vel.
S-XXXL (kod 1301-VV)

172,5

Lambeste 061 dámské tepláky STRETCH, mat.255g/m2, nečesaná bavlna5%lycra, barvy: černá, olivová, nebesky-modrá, vel. S-XXL

259,8
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PROFESNÍ

ODĚVY

PYROVATEX 320 g/m2 samozhášivý nehořlavý oblek, permanentní praní 60°C,
dvoubar.blůza-zesílené lokty, stehna, manžety, odvětrané sedlo, kryté zapínání

1080,0

MOFOS - klasický svářecí oblek, chemické čištění
1010-BL Blůza MOFOS 390g/m2
1010-KA Kalhoty MOFOS 390g/m2

964,0
495,2
440,6

OPO kyselinovzdorné kalhoty do pasu

708,0

OPO kyselinovzdorné kalhoty s laclem

841,0

OPO kyselinovzdorná blůza

755,0

Profesionál protipořezový oděv pro pilaře, výšk.skupiny 170, 182, 194

1852,5

Profesionál ka. protipořezové kalhoty pro pilaře, výšk.skupiny 170, 182, 194

1144,0

Profesionál bl. protipořezová blůza pro pilaře, výšk.skupiny 170, 182, 195

773,5

Profesionál ka.letní modro-oranž. protipořezové kalhoty pro pilaře,
výšk.skupiny 170, 182, 194

1287,0

Profesionál návleky zásahové protipořezové

1742,0

Pánské šle k protipořezovým kalhotům
BEN opasek gumotextilní černý s plastovou přezkou stavitelný, šířka 40
POLYTECH blůza, nehořlavá, kyselinoodolná, barva tmavěmodrá, vel.48-64

158,6

72,0
1013,0

POLYTECH pasové kalhoty, nehořlavé, kyselinoodolné, barva tmavěmodrá, vel.4864

911,0

HV PROTECT EN ISO 20471 tričko kr.ruk. unisexové z fluorescenčního
materiálu s retroreflexními pruhy 3M, bavlna z vnitřní části pro lepší
komfort, materiál reflexní žlutá, reflexní oranžová, 175g/m2, 55%BA45%PES, S-XXXL

277,0

NORWICH výstražná blůza pán. oranžovo-modrá, žluto-mofré kryté zapínání,
rukávy do manžety, reflexní pruhy 3M, mat.HIVIS 65% PES / 35% BA 280g/m2,
vel.46-64

569,7

NORWICH výstražné pán.kalhoty s náprsenkou oranžovo-modré, žluto-modré
refl. pruhy 3M, mat.HIVIS 65% PES / 35% BA 280g/m2, vel.46-64

582,1

NORWICH výstražné pán.kalhoty pasové oranžovo-modré, žluto-modré reflexní
pruhy 3M, mat.HIVIS 65% PES / 35% BA 280g/m2, vel.46-64

482,8

Výstražné pracovní kraťasy - 60% BA, 40% PES. Dvě přední kapsy, zadní
kapsa se zapínáním na knoflík a malá kapsa pro šroubovák. Poutka u pasu. Dvě
reflexní pásky kolem nohavic dle normy EN 471, třída 2. Velikosti : S-XXXL. Barvy
oranžová, žlutá.

426,0

Vesta výstražná převlékací-oranžový děrovaný úplet se dvěma reflex.pásky
5cm, vel.uni

180,0

Vesta výstražná na suchý zip-oranžová,zelená z polyesteru se dvěma
reflex.pásky 5cm, vel.XL, XXL (XXXL - 53,10)

41,0

Reflexní vesta PORTVEST EXECUTIVE reflexní manažerská vesta se
zapínáním na zip,postranní kapsy s klopami,kapsa na mobil,reflexní pásky,barva
oranžová,žlutá vel. S - XL

250,9

vel. XXL, 3XL

283,4

Výstražný kříž elastický žlutý, oranžový, šíře 4cm, 1,3cm reflexní pásky,
nastavitelná šířka i délka pásů na sponu, EN 13356, velikost UNI

160,1
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ZIMNÍ ODEVY
VK vatovaný kabát 3/4 impregnovaný s kapucí, barva khaki

495,2

V kalh. vatované kalhoty do pasu(S42-44 M46-48 L50-52 XL54-56 XXL58-60
XXXL62-64)

371,1

ATLAS bunda zateplená nepromokavá s kapucí a podlepenými švy PES+PVC /
PES, modrá,zelená, vel.M, L, XL, XXL, XXXL

395,1

FINLANDIE bunda s kapucí nepromokavá tmavěmodro-černá, kapsa na mobil,
stahování v pase, materiál nylon/PVC, podšívka PES, vložka PES, velikost : S-4XL

618,0

FOREST bunda zateplená s odepínacími rukávy na zip, ramena a límec z
manšestru, černá, zelená, S-XXXL

646,8

IRVINE pánská zateplená bunda 2v1, výplň+podšívka 100%PES, odepínací
rukávy a kapuce, reflexní doplňky, odolnost proti vodě a paropropustnost
3000mm-g/m2, 4 barevné kombinace, S-4XL

817,9

MOLVO šedo-černá bunda zateplená s odepínacími rukávy a zateplenou,
odepínací kapucí, čtyři kapsy, 65%PES / 35% Bavlna, podšívka 100% PES, SXXXL DOPRODEJ 50% SLEVA z 580,-Kč

290,0

EIGER ISSA italská bunda zateplená s kapucí, z technického materiálu se
zátěrem PU, TPU 2000/2000 mm, nepromokavé uzávěry, zesílená ramena, vel.SXXXL, AKCE SLEVA z 858,-Kč

600,0

NYALA zateplená nepromokavá bunda, 100% PES povrstvený PVC, zateplení a
podšívka PES, vel.S-XXXL

741,2

RIVER bunda zateplená nepromokavá reflex.doplňky,100%PES povrstvený PVC,
vložka fleece-PES-PAD, kapuce v límci, vel.M-XXXL

595,4

KENOVA černo-zelená Dámská, zateplená bunda, s kapucí, rukávy zakončené
regulovatelnou manžetou, stahování v dolním okraji, lepené švy, odolnost proti
průniku vody 2 000 mm, paropropustnost 2 000 g/m2/24hod. XS-3XL

644,1

PILOT celoroční víceúčelová bunda do pasu, úprava TEX-Protectoer
vodoodpudivá, oděruvzdorná, oddělitelná vnitřní kožešinová vložka, vel.M-4XL

759,0

HOWARD reflex výstražná nepromokavá zateplená bunda do pasu EN471,
odepínací rukávy, kapuce v límci, pružný pas, voděodolnost-paropropustnost, MXXXL

692,6

ROLAND reflex výstražná nepromokavá zateplená bunda EN471, odepínací
rukávy, kapuce v límci, pružný pas, voděodolnost-paropropustnost, S-XXXL

897,0

SEFTON bunda 3/4 délka, reflexní zateplená nepromokavá, barvy :
žlutá,oranžová, vel.S-XXXL

644,6

OXFORD bunda s kapucí reflexní oranžová zateplená nepromokavá, odnimatelná
vložka s odepínacími rukávy

6

1115,7

Fides Bruntál - ODĚVY

SOFTSHELL
ANIMA - dámská softshellová bunda, barvy červená,černá, cihlovo-černá
XS – XXL
SPIRIT - pánská softshellová bunda, barvy černá, červená, hnědá,
cihlovo-černá, zelená vel.S – XXXL
SPIRIT WINTER-zimní softshellová bunda, barvy černá, červená, vel.S
– XXXL

748,1
748,1
900,7

Softshell.bunda HELIOS (PES/Spandex) s fleece podšívkou, modro-modrá,
S-XXXXL

820,5

Softshell.vesta TOPEKA s fleece podšívkou, černá, unisex S-XXXL

395,9

BOSTON kalhoty do pasu, UNISEX Softshell, černé, nepodšité, vel. XXS-3XL

731,0

ZEBU kalhoty UNISEX Softshell, černé, zateplené podšívkou, vel. S-3XL AKCE

500,0

MONTPELIER kalhoty UNISEX Softshell, černé, zimní se šlemi, vel. XS-3XL

780,7

VESTY
DANNY vesta zateplená, ramena a límec prošité manšestrem, BA/PES, barvy
černá,zelená,modrá, M-XXXL

337,7

MF3-OHIO vesta zateplená, ramena a límec prošité manšestrem, BA/PES, barvy
černá,zelená,modrá, M-XXXL

346,3

SEATTLE vesta zateplená, výplň+podšívka 100%PES, reflexní doplňky, odolnost
proti vodě a paropropustnost 2000mm-g/m2, 3 barevné kombinace, S-3XL

403,4

EMERTON vesta zateplená, 100%PES mikrovlákno povrstvené PVC, fleece límec,
PES podšívka se zipem, S-XXXL

482,6

NYALA vesta zateplená nepromokavá, 100%PES povrstvený PVC, zateplení a
podšívka PES,
S-XXXL

439,6

BW VESTA vesta zateplená umělou kožešinou, na zip, dole stažená do
pružné manžety, barva šedozelená, velikosti S - XXXL

432,0

Z I M N Í DOPLNKY
Ušanka pracovní, vel.56-62

130,0

Kukla kominíček pletená DAN, černá, UNI

50,9

Kukla kominíček HANNES, hrubý úplet 100% AKRYL, černá, UNI

80,0

Kukla kominíček BALTIC-fleece, tmavěmodrá

170,2

Kulich MASCOT jemnější dvojitý úplet, 74g 100% akryl, černý, velikost UNI

41,5

Kulich CARL hrubší dvojitý úplet, 100%akryl, žebrovaný vzor, černý, UNI

39,3

OLEG fleecová čepice z polaru (100%PES) černá, velikost UNI

80,7

LONG JERSEY zimní čepice 95% hladká bavlna, 5% elastan, barvy
černá, neon zelená, oranžová, šedá, bílá

66,2

ZMIJOVKA modro-bílá UNI

192,0

Ledvinový pás s plyšovou podšívkou

92,0

Triko CAMBON s dlouhým rukávem bavlněné 160gr., barvy bílé,černé,stř.modré,
tm.modré,červené,šedý melír vel.S-XXXL

86,5

Triko GAMATREX s dlouhým rukávem, náplety okolo krku i na konci rukávů.
100%ba, 160gr., barvy bílé,černé,světlý-tmavý melír, zelená, tmavě-středně
modrá, červená, vel.S-XXXL

Triko-rolák, antracit, 160 gr.

102,0

112,7

Spodky pánské bavlněné šedé, 190 gr., vel.S-XXXL

7
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Flanelka košile, 100%BA, S-XXXL

192,9

TOM WINTER bunda zateplená flanelová s fleecovou kapucí, zesílená ramena a
lokty. Mat.100%BA, výplň 100%PES, podšívka 100%PES. Vel.M-3XL

371,1

THERMOPRÁDLO
ACHILE(MEN) / ASTRA(WOMEN) - thermotriko bez rukávů spodní, 97% SILTEXpopypropylene / 3% ELASTAN, bar. bílá , černá, vel. XXS-XS, S-M , L-XL, XXL

379,3

ABEL(MEN) / ALBA(WOMEN) - thermotriko krátký rukáv spodní, 97% SILTEXpopypropylene / 3% ELASTAN, bar. bílá , černá, vel. XXS-XS, S-M , L-XL, XXL

410,0

APOL(MEN) / ATALA(WOMEN) - thermotriko dlouhý rukáv spodní, 97% SILTEXpopypropylene / 3% ELASTAN, bar. bílá , černá, vel. XXS-XS, S-M , L-XL, XXL

432,3

ATEO(MEN) / AURA(WOMEN) - thermospodky spodní, 97% SILTEXpopypropylene / 3% ELASTAN, bar. bílá , černá, vel. XXS-XS, S-M , L-XL, XXL

361,6

ADAM(MEN) / AVION(WOMEN) - thermoboxerky spodní, 97% SILTEXpopypropylene / 3% ELASTAN, bar. bílá , černá, zel., vel. XXS-XS, S-M , L-XL,
XXL

236,0

FRAM SET-pánský komplet spodní funkční termoprádlo triko s dlouhým
rukávem+spodky, barva:černá/modrá, šedá/oranžová, 100%PES, S-XXL

425,0

FREY SET-dámský komplet spodní funkční termoprádlo triko s dlouhým
rukávem+spodky, barva:černá/lososová neon, 100%PES, S-XXL

425,0

TRIP bambusové funkční TRIKO DLOUHÝ RUKÁV černé,
65%bambus/tencel/spandex, 170g/m2, vel.S-XXXL

339,0

TRIP bambusové funkční SPODKY DLOUHÉ černé, 65%bambus/tencel/spandex,
170g/m2, vel.S-XXXL

317,0

SOFT 3/4 funkční ponožky, mat:46%BA,30%Siltex,21%PAD,3%elast., barva
bílá,černá,modrá,zelená,červená,vel.38-48

60,8

Bennon TREK 3/4 funkční ponožky, mat:89%PP,8%PAD,3%elast., barva
bílá,černá, vel.36-49
WSM ponožky zimní vlněné s ionty stříbra Siltex, 85% MERINO VLNA, 10%
SILTEX, 5% LYCRA
NEJLEPŠÍ ZIMNÍ PONOŽKY
TRIKA - MIKINY - FLEECE
Tričko TEESTA kulatý krk s krátkým rukávem, materiál 100% bavlna, 160 g/m2,
velikost XS - XXL, BARVY: bílá, černá, šedá, tm.modrá, stř.modrá, nebesky
modrá, tm.zelená, stř.zelená, limetková, červená, fialová, oranžová, žlutá
Tričko TEESTA velikost : 3XL
Tričko Adler BASIC kulatý krk s krátkým rukávem, materiál 100% bavlna,
silikonová
úprava,
velikost XS
33 barev
Tričko
Adler
BASIC160
3XLg/m2,
( 4XL-111,9
), -( 5XL,
5XL-120,3
)

100,7

Tričko Adler BASIC dámské XS-3XL ( 3XL-95,1 )

79,7

Tričko GARAI kulatý krk s krátkým rukávem, materiál 100% bavlna,
190
g/m2, velikost XS - XXL), BARVY: bílá, černá, šedá, tm.modrá, stř.modrá,
tm.zelená, stř.zelená, limetková, červená, oranžová, žlutá
Tričko GARAI velikost : XXXL

67,0
183,4

53,3
59,2
74,1

70,1
79,6

Triko VÉČKO GAMATREX, Xfer s krátkým rukávem, hladký (jerzey) úplet,
160g/m2 100% bavlna poločesaná, velikost S - 3XL. BARVY: bílá, černá,
tm.modrá, stř.modrá, tm.zelená, červená

74,1

Triko SURMA dámské s krátkým rukávem, hladký (jerzey) úplet, 170g/m2 95%
bavlna, 5% elastan, velikost XS - 2XL, BARVY: černá, tm.modrá, tm.růžová,
stř.zelená, tyrkysová, fialová, žlutá, bílá, červená

86,1

Polokošile POLO PIQUE 175 s krátkým rukávem a límečkem, pique úplet,
materiál 60%PES / 40%BA, 175g/m2, velikost S - XXL, BARVY: bílá, černá, melír,
zinek, písek, stř.mod., sv.mod., tm.mod., červená, vínová, tm.zel., stř.zel., žlutá,
oranž., olivová, čokolád., tm.šedá
Polokošile POLO PIQUE 175 vel. XXXL
Polokošile POLO PIQUE 175 DÁMSKÁ
Polokošile STAR 100%BA, 190g/m2, úplet Pique, 20 barev, PÁNSKÁ S-XXXL,
DÁMSKÁ S-XXL, DĚTSKÁ (XXXL-173,6)
Fleecová mikina Adler JACKET pánský 280 g/m2, 100% PES, celopropínací s
límečkem, 2 lištové kapsy na zip, antipillingová úprava, S-4XXXL, barvy: bílá,
šedá, ebony gray, černá, tm.modrá, stř.modrá, zelená, limetková, military,
oranžová, marlboro červená ( 3XL-313,5 )
Fleecová mikina Adler JACKET dámský, XS-2XL

8

155,4
162,4
119
145,6

300,9

286,9
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NEXT fleece vesta unisex, 100% PES, 280 g/m2, celopropínací na zip se
stojáčkem, 2 lištové kapsy na zip, antipillingová úprava, XS-XXXL, barvy: bílá,
ocelově šedá, ebony gray, černá, tm.modrá, stř.modrá, azurově modrá, trávově
zelená, limetková, marlboro červená, fuchsia red

240,7

Mikina CLASICA-vnitřní strana počesaná 65%PES / 35%BA, 280gr/m2,
kulatý krk, dole s patentem, S-XXL, XXXL-218,4 Kč

205,8

MS09 Lambeste-mikina dvouvrstvá s se stahovací kapucí přes hlavu,
klokaní kapsa na břichu, konce rukávů a spodní lem z nápletu, 285g/m2
80%BA-20%PES, S-XXL, šedá,červená,azurová,tmavěmodrá,černá

274,7

Svetr NATO PORTVEST Véčko, černý ze 100% acrylu, doplňky ze směsi
65%PES/35%BA, pro strážní služby

663,2

Svetr K930 TOMMY-celopropínací na zip se stojáčkem, barvy černá, šedá, vel.MXXL (strážní služby)

488,0

RUČNIKY - UTĚRKY
Ručník TOM keprový pracovní kostka modrá, 100%BA, 50x100cm
Ručník froté SOFT, 100% bavlna - -400 g/m2, 50x90cm, praní na 60°C, barvy:
bílý, hnědý, žlutý, oranžový, světle zelený,středně modrý

CENA

24,5
41,0

Ručník froté CLASSIC, bordura 3 proužky, 100% bavlna - -400 g/m2,
50x100cm, praní na 60°C, barvy: bílý, béžovo-hnědý, hnědý, žlutý, oranžový,
červený, světle zelený, tyrkysově modrý, tmavě modrý

51,0

Ručník froté COMFORT - 500 g/m2, barva tmavě zelená, ….

68,8

Osuška froté CLASSIC, bordura 3 proužky, 100% bavlna - 400 g/m2,
70x140cm, praní na 60°C, barvy: bílý, béžovo-hnědý, hnědý, žlutý, oranžový,
červený, světle zelený, tyrkysově modrý, tmavě modrý

103,0

Osuška froté COMFORT - 500 g/m2

138,0

Utěrka bavlněná

KARIN 45x65 kostka MONA 50x70 mřížka

Utěrka VIRGO bílá s proužky, 100%BA, 43x71 cm

21,6
31,5

LOVECKÉ KOŠILE

Košile letní s krátkým rukávem, 65%PES-35%BA, tm.zelená, vel.39-47

259,0

Košile letní s dlouhým rukávem, 65%PES-35%BA, tm.zelená, vel.39-47

280,0

NEW Košile 100% BA letní s dlouhým rukávem, 140 g/m2, tm.zelená, vel.3947

318,0

Košile zimní s dlouhým rukávem, 65%PES-35%BA, khaki-zelená, vel.39-47

322,0

LOVECKÉ SVETRY

Svetr ARMY pletenina + textil, barva tmavězelená, vel.50, 54, 58

419,0

Svetr FOREST hrubá pletenina, uvnitř zateplený bonekanem, barva
tmavězelená, vel.50, 54, 58

1042,0

Svetr JAGER jemná pletenina, uvnitř zateplený bonekanem, barva tmavězelená,
vel.50, 54, 58

884,0

SvetrTroyer jemná pletenina, roláček na zip, barva tmavězelená,tmavěmodrá,
100%polyakryl, vel.48-64

300,0
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KALHOTY
Kalhoty Fides pro volný čas. Materiály:
dyftýn s vodoodpudivou úpravou - 835,-Kč,
GES-TEX, kanfas100%BA - 707,-Kč,
100%BA-keprová vazby-300gr. - 707,-Kč
Kalhoty maskáče LUX mat.100% BA 270 g/m2, boční kapsy, zdvojený sed,
vel.48-64

8738 STRETCH ON KALHOTY multi kapsa, 100% bavlněné plátno s elastickou
tkaninou, vel. S-3XL, barvy šedá, modrá, zelená. Zn.ISSA Itálie

707,0

527,0

1006,0

LOVECKÉ KLOBOUKY
13020 Les.norka tesil s umělou kožešinou, tm.zelená, vel.55-62

422,0

10010 Les.norka tesil s přírodní kožešinou, tm.zelená, vel.55-62

722,0

13030 Les.norka hubertus (loden) s umělou kožešinou, khaki zelená, vel.5562

398,0

10165 Reflexní pásek s proužkem

117,0

11517 Sportovka s klimamembránou, mat.loden tm.zelená, vel.55-62

479,0

10175 Klobouk s reflex.hlavou / dyftýn, vel.55-62

489,0

70140,70170 Klobouk 100% králičí srst lovecký zelený, vel.55-62

814,0

70150,70160 Klobouk 100% králičí srst lovecký zelený, vel.55-62

841,0

ponožky
klasické letní

29,4

klasické letní 100% BAVLNA
pracovní zimní

35,8
37,8

thermo klasické

58,0

thermo podkolenky

109,3
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