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Úroveň účinnosti (číslo od 0 do 6) je výsledkem zvláštní zkoušky. 
l „X“ – rukavice nebyla vyzkoušena, 
l „0“ rukavice má minimální náležitosti požadované od zkoušky, 
l vysoké číslo – vysoká úroveň účinnosti.

Mechanická rizika 
EN388

Tepelná rizika
EN407

a – odolnost vůči otěru (0 - 4)
b – odolnost proti proříznutí (0 – 5)
c – odolnost proti roztržení (0 – 4)
d – odolnost proti propíchnutí (0 – 4)

a – odolnost vůči hořlavosti
b – odolnost vůči kontaktnímu teplu
c – odolnost vůči proudům tepla
d – odolnost vůči sálavému teplu
e – odolnost vůči odstřikům malého množství roztaveného materiálu
f  – odolnost vůči velkému množství roztaveného materiálu

abcd

abcdef

Evropské normy upravující požadavky na bezpečnostní obuv - CE EN 345

S1 -  antistatičnost, schopnost absorpce energie v podpadku
S2 - základní náležitosti S1 doplněné o: hydrofobní úpravu svršku
S3 - základní náležitosti S2 doplněné o: protivpichovou planžetu a podrážku se zářezy

ocelová špice, která odolá energii 200 J, 

obuv s ocelovou  špicí S1 - ochrana 
před nárazem energií 200 J               
a stlačením silou 15 kN

obuv odolná proti propíchnutí                
do 1100 N

obuv olejivzdorná a odolná proti 
pohonným látkám

obuv antistatická
obuv s tlumením otřesů v patní části

obuv s protiskluznou podešví

obuv odolná proti působení vody

obuv odolná proti chladu

Vysvětlení použitých zkratek
podešev  PU.2D - polyuretanová s dvojitou tvrdostí
                PU/PU - dvouvrstvý polyuretan
                

Piktogramy a vysvětlivky

RUKAVICE

OBUV

ODĚVY

paropropustnost

voděodolnost

2

větruodolnost

ve tkanině je zapracována mřížka z postříbřených vláken, 
která chrání tkáně proti až 99% elektromagnetických vln, 
které vydávají př. mobilní telefony aj. rádiové přístroje.

s teflonovou impregnací tkaniny nejsou vlastnosti látky 
ovlivněny, materiál je voděodpudivý, špína se nedostává do 
látky a voda a olej zůstávají na povrchu v podobě kapek.

doporučuje svaz lesníkůvhodné pro práci      
s motorovou pilou

Rizika chladu                             
EN511             Označuje rukavice, na nichž byly zjišťovány vlastnosti odolnosti vůči chladu.



kombinované rukavice AB kvality
DOUBLE, KOMBIK, LUXOR, LUXOR BABY

kombinované rukavice BC kvality
DOUBLE ECO, PIGI, GRAY, KLASIK

kombinované rukavice 
MONTER, TECHNIK, PIGLET

celokožené rukavice AB kvality
PROFIK, HIDE, GOLDEN, P2, P3

zimní rukavice 
PROFIK WINTER, GOLDEN WINTER, L2 WINTER, P2 WINTER, MONTER WINTER, RASMUSSEN

svářecí rukavice
3210, WELD, LUXWELD

textilní rukavice
WHITE, ATLAS, IWANA, 5071    

rukavice pro práci, sport a volný čas
MASTER, NET GRIP, CARPENTER, TECHNICIAN, WONDER

obuv
SIRIUS, TAURUS, LUCKY S1, holínky válené, holínky gumofilcové

obuv outdoor
ARENA, ARCHA, ARROW, ACHER, ARIUS, ARMINIUS, ARDAS

obuv poloholeňová
ARKADA Policie, poloholeňová černá, písková, hnědá, SAAFELD S3

obuv bílá
 ARMEN, Sandál 980061, 960050, 030052

bundy
NEWCASTLE, BLACKPOOL

bundy pilot 
ANIAK, ROTT, RONDANE

oděvy pro volný čas - řada RUNNER 
bunda RAPTOR, kalhoty BOIRO

oděvy pro volný čas - řada RUNNER
REINES, TAINA

softshellové bundy 
HELIOS, OMEGA, SIGMA 

oděv PU, svetr
oděv do deště PU-FISH, ATROPOS

mikiny
HENRY, NORLAND, HORLAND

vesty
PAMIR, MARVIN, čepice OLE

oděvy s teflonovou úpravou
blůza, kalhoty, zahradníky TWILL

stretchové oděvy
blůza ZAGREB, kalhoty SPLIT, zahradníky MARIBOR

oděvy pro lesníky
blůza WALD, zahradníky LESNÍK, lesnický set v krabici

doplňky k obuvi a drogerie
protector, deodorant, renovátor, protizápachový zásyp, krém na obuv, kuličky do obuvi, 
vložky do obuvi, tkaničky, kolínská mast, čisticí prostředky RAMBO, CLIFF

velikostní tabulky
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE AB KVALITY

110011   Rukavice DOUBLE

113011   Rukavice KOMBIK

l

l

l

   kombinované rukavice,                                                        
dlaň z kvalitní štípené hovězinové usně se zesílením,                                                            
hřbet z bavlněné šedo-červené tkaniny,                                   
silná pogumovaná manžeta    

   velikost 10,5

   balení 96 párů/karton

l

l

l

   
dlaň z kvalitní štípené hovězinové usně,                                 
hřbet z bavlněné šedo-červené tkaniny,                                    
silná pogumovaná manžeta

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton

kombinované rukavice,                                                         

111011   Rukavice LUXOR

l

l

l

   
dlaň z velmi kvalitní pevné lícové hovězinové usně,          
hřbet z hustě tkané šedo-červené bavlny 

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton 

kombinované rukavice,                                                

111005   Rukavice LUXOR Baby

l

l

l

   dětské reklamní rukavice,                                                  
dlaň z velmi jemné kvalitní lícové umělé kůže,                 
hřbet z hustě tkané bavlny

   velikost 7 (do 5 let) a 7,5 (do 10 let)

   balení 120 párů/karton  
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE BC KVALITY

110111   Rukavice DOUBLE ECO

114011   Rukavice PIGI

113111   Rukavice GRAY

113211   Rukavice KLASIK

l

l

l

   kombinované rukavice,                                                      
dlaň ze žluté štípené vepřovice,                                       
hřbet z bavlněné tkaniny,                                                       
textilní manžeta

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton

l

l

l

   kombinované rukavice, 
     zdvojená dlaň ze štípené hovězinové usně,                              

hřbet z hustě tkané světlé bavlny,                           
pogumovaná manžeta 

   velikost 10,5

   balení 96 párů/karton 

l

l

l

   kombinované rukavice,                                                          
dlaň z šedé štípené hovězinové usně,                              
hřbet z bavlněné tkaniny,                                                      
textilní manžeta

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton 

5

l

l

l

   kombinované rukavice,                                                          
dlaň ze žluté štípené hovězinové usně,                            
hřbet a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny                                                  

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton 



112007 - 10   Rukavice MONTER

l   
kvalita usně AB
rukavice určené pro drobné montážní práce, dlaň z kvalitní vepřové lícové usně, hřbet z kvalitního pružného textilu, 

l

l

   velikost 10 (pánská) kód 112010 - černý textil
   velikost 11 (pánská) kód 112011 - bílý textil

l

l

l

   velikost 7  (dámská) kód 112007 - zelený textil
   velikost 8  (dámská) kód 112008 - červený textil
   velikost 9  (pánská) kód 112009 - modrý textil

l   balení 120 párů/karton

6

KOMBINOVANÉ RUKAVICE 

112207 - 10  Rukavice TECHNIK

111511   Rukavice PIGLET

l

l

l

   
dlaň z lícové jehnětiny,                                  
hřbet ze světlého bavlněného textilu

   velikost  7, 8, 9,10

   balení  240 párů/karton

kombinované rukavice,                                   

l

l

l

   
dlaň z lícové vepřové usně,                          
hřbet ze světlého bavlněného textilu

   velikost  10,5

   balení  120 párů/karton

kombinované rukavice,                                   
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE AB KVALITY

120011   Rukavice PROFIK

124011   Rukavice GOLDEN

123007 - 10   Rukavice P2

123108 - 11   Rukavice P3

l

l

l

   celokožené rukavice,                                                  
kvalitní jemná žlutá lícová hovězí useň,                                   
hřbet z jemné štípenky,                                                     
pružinka v zápěstí

   velikost 10,5

   balení 120 párů/karton    

l

l

l

   celokožené rukavice,                                                
kvalitní lícová jemná hovězina,                                        
pružinka v zápěstí

    velikost  7, 8, 9, 10

    balení 120 párů/karton

l

l

l

   
dlaň z lícové jemné hověziny,                                                         
hřbet ze štípené hověziny,                                         
pružinka v zápěstí

   velikost  8, 9, 10, 11 

   balení 120 párů/karton

celokožené rukavice,                                                     

l    
kvalitní štípená hovězinová useň,                                       
bez podšívky,                                                                  
pružinka  v zápěstí

l    velikost 10,5

l    balení 120 párů/karton

celokožené rukavice,                                                         

121011   Rukavice HIDE

l    
výběrová nábytková lícová useň,                                           
manžeta z hovězinové štípenky,                                
pružinka v zápěstí

l    velikost 10,5

l    balení 120 párů/karton 

celokožené rukavice,                                                         

3122

3122

7



ZIMNÍ RUKAVICE 

160011   Rukavice PROFIK

164009   Rukavice GOLDEN

               Rukavice P2 W

8

l

l

l

   celokožené rukavice,                                                  
kvalitní jemná žlutá lícová hovězí useň,                                   
hřbet z jemné štípenky,                                                     
zateplené bonekanem                            
pružinka v zápěstí

   velikost 9 (dámské)

   balení 60 párů/karton

l

l

l

   celokožené rukavice,                                                
kvalitní jemná lícová hovězina,                                    
zateplené flanelem                                           
pružinka v zápěstí

   
    velikost 11

    balení 60 párů/karton

l    
kvalitní štípená hovězinová useň,                                      
zateplené bonekanovou vložkou                                                              
pružinka v zápěstí

l    velikost 10,5

l    balení 60 párů/karton

celokožené rukavice,                                                         

3122

 W

 W

162008 - 10   Rukavice MONTER W

l

l

l

l

l

   rukavice montážní, 
     kvalitní lícová kozinka,
     hřbet z kvalitní pružné bavlny,
     zateplené textilní vložkou
   

   velikost 8 (dámská) kód 162008 - červený textil
   velikost 9 (dámská) kód 162009 - modrý textil 
   velikost 10 (pánská) kód 162010 - černý textil
l   velikost 11 (pánská) kód 162011 - bílý textil

    balení 120 párů/karton

165011  Rukavice RASMUSSEN 

l

l

l

   rukavice úpletové, materiál akryl, bezešvé, 
     dlaňová strana, palec a špičky prstů povrstvené latexem,
     zdrsnělý povrch, velmi dobré úchopové a protiskluzové    

vlastnosti, izolují proti chladu a vodě
   

    velikost 10

    60 párů/karton

163011   

163011   Rukavice L2 W

l

l

   velikost 9 (dámské) - ve žluté barvě
   velikost 11 (pánské) - ve žluté barvě                                            

2144



SVÁŘECÍ RUKAVICE 

125014    Rukavice WELD

126011    Rukavice LUXWELD

9

126510    Rukavice 3210 

l

l

l

   celokožené svářecí rukavice                                                 
z bílé lícové kozinky,                                                       
15-ti cm štípenková manžeta

   velikost 10

   balení 150 párů/karton 

l   
ze silné hovězinové štípené usně,                                       
s podšívkou, kryté švy,                                                    
délka 35 cm

l   velikost 11

l   balení 60 párů/karton 

celokožené kvalitní svářečské rukavice,                                      

l   
z nejkvalitnější hovězí lícové usně v dlani,                                        
hřbet z kvalitní štípené hovězinové usně,                                        
šité kevlarovou nití, 15 cm tuhá manžeta,                                      
bez podšívky

l   velikost 11

l   balení 60 párů/karton

špičkové svářečské rukavice,                                                          

3344

412x4x

3122

2011

41xx4x

125114    Rukavice WELD LEVÉ

l   pouze levý kus 
                                    
l   velikost 11

l   balení 120 ks/karton 

413x45



 TEXTILNÍ A POLOMÁČENÉ RUKAVICE 

130008 - 12   Rukavice WHITE

131006 - 13   Rukavice ATLAS

10

l

l

l

  bílé bavlněné rukavice bez manžety, možnost praní

  velikost 8, 10, 12

  balení 600 párů/karton

l

l

l

  bílé bavlněné rukavice dlouhé, atlasová vazba, možnost praní

  velikost 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

  balení 300 párů/karton

132006 - 08   Rukavice IWANA

l

l

l

  bílé nylonové rukavice      

  velikost 18, 19, 20

  balení 1000 párů/karton

133508 - 10   Rukavice 5071

l

l

l

  rukavice z pružného nylonového úpletu, polomáčené v latexu, 
barva čern?

  velikost  M, L, XL

  balen? 144 p?rů/karton 



RUKAVICE PRO PRÁCI A VOLNÝ ČAS

1910 - XX   Rukavice NETGRIP

1930 - XX   Rukavice TECHNICIAN

1900 - XX   Rukavice MASTER 

l

l

l

  anatomicky tvarované rukavice,                                        
hřbet z elastického, prodyšného materiálu,                        
dlaň a palec z jemné umělé kůže,                                 
klouby chráněné neoprenem

  velikost 7, 8, 9, 10, 11

  balení jednotlivě po páru (60 párů/karton)                                                            

l

l

l

  
hřbet z elastického, prodyšného materiálu,                             
dlaň a palec z jemné umělé kůže,                                 
klouby chráněné neoprenem,                                                                      
antivibrační polštářky v dlani

  velikost  7, 8, 9, 10, 11

  balení jednotlivě po páru (60 párů/karton)     

anatomicky tvarované rukavice,                                            

l

l

l

   
hřbet z elastického, prodyšného materiálu,                                 
dlaň a palec z jemné umělé kůže,                                         
barva černo-červená

   velikost  7, 8, 9, 10, 11

   balení jednotlivě po páru (60 párů/karton)      

anatomicky tvarované rukavice,                                             

l

l

l

   anatomicky tvarované sportovní rukavice,                      
z umělé kůže/spandex, zesílená dlaň,                   
chybějící tři články prstů pro dokonalou citlivost,                           
vhodné pro pokrývače, mechaniky, ozbrojené složky 
apod.

   velikost  9, 10, 11

   balení jednotlivě po páru (60 párů/karton)      

4242

4131

3121

1920 - XX   Rukavice CARPENTER

11

1950 - XX   Rukavice WONDER

l  ochranné rukavice se suchým zipem,                                
hřbet z šedého spandexu,                                                   
dlaň z pevné umělé kůže,                                                     
lze prát na 30°C         

l  velikost  8, 9, 10, 11

l  balení jednotlivě po páru (60 párů/karton)      



OBUV

12

25130   Obuv kotníková TAURUS O1

25230   Polobotka SIRIUS O1

l

l

l

svršek z lícové hovězinové usně,                              

stélka anatomická vkládací plstěná, absorbující vlhkost,  
podešev certifikovaná SRC - splňuje nejvyšší 
požadavky na protiskluzovost 

také s ocelovou špicí                                                     
(Sirius S1- kód 25231, Taurus S1- kód 25131)

 39 - 48

podšívka Cambrelle (prodyšná pevná tkanina s výbornou 
absorbcí potu a rychlým vysycháním),                                     

PU.2D, 

velikost 

l

l

svršek z šedé semišové kůže, modrá textilní vložka, 
reflexní pásky na bocích, ergonomicky tvarované,  
rychlé šněrování, vyjímatelná antistatická vložka,                                      
ocelová špice, polstrovaný jazyk,
podešev 

 38 - 47

                                                    
PU/PU, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová

velikost 

2150xx   Obuv kotníková LUCKY S1

2250xx   Polobotka LUCKY S1

l

l

svršek z kaučukové směsi, 
       podšívka bavlněná,                                                                

stélka Holtex (polyester/polypropylenová textilie                      
se zvýšenými izolačními vlastnostmi, pevností v tahu                      
a oděruodolností),                                                          
podešev gumová

velikost  39 - 48

25505   Holínky válené pánské 25551   Holínky gumofilcové

l

l

svršek z kaučukové směsi,                                                             
podšívka Jenapo (tepelná filcová vložka),                                                  
stélka Holtex

,                                                                
podešev gumová, 

velikost  38 - 48

 (polyester/polypropylenová textilie                         
se zvýšenými izolačními vlastnostmi, pevností v tahu              
a oděruodolností)

válená



OBUV  řada OUTDOOR

13

l

l

svršek z lícové hovězinové usně Pull-up Crazy,                             
podšívka Tebox (polyamidový úplet zajišťující 
cirkulaci vzduchu a vysokou odolnost proti oděru), 
stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, 
absorbující vlhkost,                                               

velikost  36 - 48

podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

25222   Polobotky  ARENA hnědé O1
25127   Obuv kotníková  ARCHA  hnědá O1

25221   Polobotky  ARENA  zelená O1
25126   Obuv kotníková  ARCHA  zelená O1

lsvršek z lícové hovězinové usně Nubuk, tloušťka    
2 - 2,2 mm),                                                         
podšívka Tebox (polyamidový úplet zajišťující 
cirkulaci vzduchu a vysokou odolnost proti oděru), 
stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, 
absorbující vlhkost,                                               

lvelikost  36 - 48

podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

25223   Polobotky  ARROW O1
25123   Obuv kotníková  ARCHER O1

l

l

svršek z broušené hovězinové usně (2 - 2,2 mm), 
podšívka 

, 
stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, 
absorbující vlhkost,                                              

velikost  36 - 48

Tebox (polyamidový úplet zajišťující 
cirkulaci vzduchu a vysokou odolnost proti oděru)

podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

25225   Polobotky  ARIUS O2
25120   Obuv kotníková  ARMINIUS O2

lsvršek z lícové hydrofobní hovězinové usně (2 - 2,2 
mm), podšívka 

,                    
stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, 
absorbující vlhkost,                                                                             

lvelikost  36 - 48

Tebox (polyamidový úplet zajišťující 
cirkulaci vzduchu a vysokou odolnost proti oděru)

podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

25229   Polobotky  ARDAS O1

l

l

svršek z polyamidové hydrofóbní textilie Birex 
(materiál s vysokou prodyšností a pevností v tahu) / 
mikrofibrální velurová useň Rima (oděruvzdornost, 
prodyšnost), 

        podšívka Politex zajišťující cirkulaci vzduchu, 
absorbci potu a odolnost proti oděru,

        stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, 
absorbující vlhkost,                                                  
podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

velikost  36 - 48



OBUV POLOHOLEŇOVÁ

25195   Obuv poloholeňová ARKADA Policie

lsvršek z lícové hovězinové usně ,                         
podšívka Tebox (polyamidový úplet zajišťující cirkulaci vzduchu       
a vysokou odolností proti oděru),                                                  

lvelikost  39 - 48

(tloušťka 2 - 2,2 mm)

stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, absorbující vlhkost, 
podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

25198   Obuv poloholeňová černá

lsvršek z lícové hovězinové usně Crazy Horse,  
podšívka Cambrelle (prodyšná tkanina s výbornou 
absorbcí potu a rychlým vysycháním)/ bavlna,       

                                                          
podešev masivní

stélka vlepovací Cambrelle/ Eva (prodyšná tkanina       
s výbornou absorbcí potu a rychlým vysycháním 
kombinovaná se speciálním materiálem odolným proti 
tvorbě trhlin),

, monolitá, gumová, protiskluzová, 
vhodná pro náročnější terén

25196   Obuv poloholeňová písková
25197   Obuv poloholeňová hnědá

2190xx   Obuv poloholeňová SAALFELD S3

lsvršek z lícové hydrofóbní hovězinové usně                
podšívka kožešinová,                                                    
podešev dvouvrstvá 

lvelikost  39 - 48

,

PUR, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná, 

       ocelová špice a planžeta
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l   pouze v černé barvě

l   velikost  39 - 48

25199   Obuv poloholeňová ZIMNÍ

l     velikost 39 - 48 



OBUV BÍLÁ 

25940   Sandál ARMEN bílý

l

l

svršek z lícové hovězinové usně (tloušťka 2 - 2,2 mm),           
podšívka 

,                             
stélka anatomická, vkládací, antibakteriální, absorbující 
vlhkost,                                                                            
podešev lehká, PU.2D, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná

velikost  36 - 48

Cambrelle (prodyšná tkanina s výbornou 
absorbcí potu a rychlým vysycháním)

25821   Sandál 980061

l

l

svršek z hovězinové usně,                                           
podšívka Cambrelle/hovězinová useň,                             
stélka vlepovací Cambrelle/Eva 

,                                                                  
podešev lehká, monolitá z termoplastického kaučuku, 
protiskluzová

velikost  39 - 48

(prodyšná tkanina              
s výbornou absorbcí potu a rychlým vysycháním 
kombinovaná se speciálním materiálem odolným proti 
tvorbě trhlin)

25815    Sandál 960050

25816   Sandál 030052

lsvršek z hovězinové usně,                                                 
stélka ortopedicky tvarovaná,                                           
podešev lehká, monolitá z termoplastického kaučuku, 
ergonomicky tvarovaná s klínkem, protiskluzová

l     velikost  35 - 42

lsvršek z hovězinové usně,                                          
podšívka Cambrelle (prodyšná tkanina s výbornou 
absorbcí potu a rychlým vysycháním),                                               
stélka ortopedicky tvarovaná,                                             
podešev lehká, monolitá z termoplastického kaučuku, 
ergonomicky tvarovaná s klínkem, protiskluzová

l     velikost  35 - 42

15
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BUNDY

l

l

l

l

termobunda navy/černá s reflexním proužkem, 
vodoodpudivá a paropropustná,  dvoucestný 
zip, fleecová podšívka v horní části, 
odepínatelná visačka na ID karty,              
vnitřní kapsa, kapsa na mobil,            
odepínatelná kapuce

vnější materiál: 100% polyamid, 
       podšívka: 

velikost  M - XXXXL

odolnost vůči průniku vody: 8 000 mm H2O,   
2paropropustnost: 5000 g/m /24hod

100% polyester/polar-fleece

386002 - 07  Bunda zimní NEWCASTLE

386102 - 07   Bunda zimní BLACKPOOL

vnitřní kapsa

vnitřní kapsa na mobil

zip pro vyšití loga na zádech

lcharakteristika viz bunda NEWCASTLE



BUNDY PILOT
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389002 - 07  Bunda ROTT

389102 - 07  Bunda ANIAK

l

l

l

bunda do pasu šedá s červenými doplňky,     

,   
možné prát při vysokých teplotách, 

odepínatelné 
rukávy, vnitřní strana límce podšitá fleecem,       
reflexní proužky vpředu i vzadu, dvoucestný zip, 
pružné pletené manžety,                                                               
náprsní kapsy na zip, 2 boční kapsy, kapsa na rukávu 
na zip, vnitřní kapsa na mobil, náprsní kapsa na vnitřní 
vestě

vnější materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 265 , 
vnitřní materiál: 

velikost  M - XXXXL

povrchová úprava Tex-Protector zajišťující 
oděruvzdornost, odpuzování vody, oleje a špíny

                      
oddělitelná vnitřní prošívaná vesta, 

2g/m
100% polyester,                        

podšívka: 100% polyester

lbunda do pasu zelená s oranžovými doplňky, 
povrchová úprava Tex-Protector zajišťující 
oděruvzdornost, odpuzování vody, oleje a špíny,  
možné prát při vysokých teplotách,  oddělitelný límec     
a rukávy, odnímatelná vnitřní kožešinová vložka    
ve formě vesty, vnitřní strana límce podšitá kožešinou, 
dvoucestný zip, pružné pletené manžety,                      
2 náprsní kapsy na zip, 2 boční kapsy, kapsa na rukávu 
na zip, vnitřní kapsa na mobil

    
l

lvelikost  M - XXXXL

2vnější materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 265 g/m , 
vnitřní materiál: 100% polyester,                        
podšívka: 100% polyester

389202 - 07  Bunda RONDANE

lbunda do pasu černá, 
, 

možné prát při vysokých teplotách,  oddělitelný límec            
a rukávy, odnímatelná vnitřní kožešinová vložka           
ve formě vesty, vnitřní strana límce podšitá fleecem, 
dvoucestný zip,  pružné pletené manžety,                                                       
2 náprsní kapsy na zip, 2 boční kapsy, kapsa na rukávu  
na zip, vnitřní kapsa na mobil

l

lvelikost  M - XXXXL

povrchová úprava Tex-Protector 
zajišťující oděruvzdornost, odpuzování vody, oleje a špíny

2vnější materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 265 g/m , 
vnitřní materiál: 100% polyester,                                  
podšívka: 100% polyester



ODĚVY PRO VOLNÝ ČAS
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312001 - 06  Kalhoty BOIRO381002 - 05  Bunda RAPTOR

l

l

l

l

l

pánská bunda 2 v 1,  sportovní střih,                         
odvětrávání v podpaží pro maximální komfort,

       podlepené švy, vícesměrně nastavitelná odepínatelná 
kapuce, stahování na spodním okraji bundy, stahování na 
rukávech, vnitřní odepínací fleecová vložka s podšívkou, 
samostatně nositelná, 

odolnost vůči průniku vody: 11 000 mm H2O, 
paropropustnost: 4000 g/ /24hod

materiál: bunda: svrchní vrstva: 100% nylon s membránou           
Rap-tex, vnitřní vrstva: 100% polyester, 
vložka: 100% polyester fleece  

velikost  M - XXL

                                                      
ideální oděv pro celoroční použití

2m

barva: svrchní bunda: červeno-černá, fleecová vložka: černá

l    pánské černé softshellové kalhoty v moderním střihu              
s elastickým pasem a praktickými bočními kapsami, 
díky vnitřní fleecové vrstvě a stretchovému materiálu 
velmi pohodlné a příjemné na nošení

l odolnost vůči průniku vody: 10 000 mm H2O, 
2paropropustnost: 5000 g/m /24hod

l materiál: 95% polyester, 5% spandex

l barva černá

lvelikost  S - XXXL

RUNNER - 
NOVÁ ŘADA ODĚVŮ PRO VOLNÝ ČAS
VYZNAČUJÍCÍCÍ SE KVALITNÍMI MATERIÁLY, 
ATRAKTIVNÍM VZHLEDEM A PROPRACOVANÝMI STŘIHY

RU
N

N
ER

Y  LIK  IAS OU E T



ODĚVY PRO VOLNÝ ČAS
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382500 - 05  Bunda TAINA  D

l

l

l

dámská softshellová bunda s kapucí,     
vodoodpudivá a paropropustná, 

       praktická kapsa na rukávu, 3 vnitřní kapsy,    
stahování v pase a na koncích rukávů, u kapuce 
regulovatelná velikost

růžovo - černá

velikost  XS - XXL

odolnost vůči průniku vody:10 000 mm H2O,   
2paropropustnost: 3000 g/m /24hod

l    materiál: 95% polyester, 5% spandex

l    barva: 

l

l

l

l

l

pánská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 
vodoodpudivá a paropropustná,                  
stahování v pase a na koncích rukávů, u kapuce 
regulovatelná velikost, 

odolnost vůči průniku vody: 10 000 mm H2O, 
paropropustnost: 3000 g/m

materiál: 95% polyester, 5% spandex

velikost  M - XXXL

                                       
praktická kapsa na rukávu, 3 vnitřní kapsy, 

2/24hod

barva: černo - šedá s červenými doplňky

382002 - 06  Bunda REINES  P

19



387001 - 07  Bunda HELIOS

l

l

l

l

prodyšná, větru a voděodolná softshellová bunda,  
elastická, vysoce oděruvzdorná,                                 
vnitřní fleecová  úprava, nastavitelné manžety,        
konec zipu s ochranou brady,                                          
2 boční kapsy na zip, 1 náprsní kapsa na zip, kapsa     
na rukávu na zip, vnitřní kapsa na mp3 a na mobil

materiál: 100% polyester - 3 - vrstvý softshell,           

velikost  S - XXXXL

barva: navy/královsky modrá

20

SOFTSHELLOVÉ BUNDY

l   barva: červeno- černá - bunda OMEGA
l   barva: zeleno-černá - bunda SIGMA

l   velikost: S - XXXXL

388001 - 07  Bunda OMEGA

388101 - 07  Bunda SIGMA

l   prodyšná, větru a voděodolná softshellová bunda,   
elastická, vysoce oděruvzdorná,                                          
s odepínatelnými rukávy,                                               
vodotěsné zipy (kromě zipů na rukávech),
reflexní lem na přední části,
nastavitelné rukávy a spodní okraj bundy,
stahovatelný límec s ochranou brady,
4 vnější a 4 vnitřní kapsy

lmateriál: svrchní vrstva: 100% polyester softshell,  
3 - vrstvý laminát, podšívka: 100% polyester Oxford



357502 - 06  Oděv PU FISH

l    oblek do deště ze stretchového nylonu s vrstvou 
polyuretanu 

l bunda s kapucí v límci, 2 spodní kapsy, ventilační 
otvory na zádech, zapínání na zip a druky 

l kalhoty s elastickou gumou v pase

l    barva zelená

l velikost  M - XXXL

1921

OBLEK PU, SVETR

305001 - 04  Svetr ATROPOS

l

l

l

černý svetr se zelenými proužky na rukávech, 
vepředu na krátký zip, levá náprsní kapsa na zip, 
guma ke stažení v pase

materiál|: 100% bavlna

velikost  S - XL



MIKINY, BUNDY FLEECE

385001 - 06   Mikina HENRY

l

l

l

l

oboustranná mikina s kapucí bundového střihu

2vnější materiál: 100% polyester 210 g/m ,         
barva antracit

vnitřní materiál: 

velikost  S - XXXL

2100% polyester/fleece 200 g/m , 
protižmolková úprava, barva modro-šedé káro

383001 - 06  Bunda NORLAND 

383101 - 06  Bunda HORLAND

l

l

l

l

fleecová bunda s vnitřní kožešinovou úpravou, 
2 boční kapsy, kapsa na mobil uvnitř

2materiál: dvouvrstvý 100% polyester, 540 g/m , 
vnější vrstva: silný Polar fleece,                
vnitřní vrstva: polyester s úpravou “beránek”

barva NORLAND - černá
                 HORLAND - šedá

velikost  S - XXXL

22
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VESTY

390001 - 06   Vesta PAMIR černá l

l

víceúčelová pracovní vesta z kvalitního směsového                                                          
materiálu s velkým množstvím praktických kapes, 
silně zateplená, stahování na spodním okraji

velikost S - XXXL

395002 - 06   Vesta MARVIN

390201 - 06   Vesta PAMIR zelená
390101 - 06   Vesta PAMIR modrá

l

l

l

vesta šedo-černá s reflexními pruhy, stažitelné průramky,            
2 náprsní kapsy, 1 kapsa na mobil, 2 postranní kapsy

materiál: 100% polyester

velikost  M - XXXL

l

l

l

100% polyakryl,           
vložka 100% Thinsulate

velikost  univerzální

balení po 12 ks

585000   Čepice OLE



ODĚVY S TEFLONOVOU ÚPRAVOU
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3160XX  Montérkové kalhoty TWILL

3165XX   Zahradníky TWILL

3260XX   Montérková blůza TWILL

l

l

l

montérkové kalhoty 

,                                                          
velmi pohodlné, umožňují volný pohyb, vyztužená kolena, 
kapsa na nákoleníky, poutka na opasek,                             
2 boční kapsy, 2 vyztužené  kapsy na hřebíky,                         
1 kombinovaná kapsa na stehně s poutkem na kladivo

materiál: 65 % polyester, 35 %  260  
       povrstvené teflonem

z vysoce odolného materiálu                
s teflonovou úpravou zajišťující odolnost proti roztržení, 
vodě, oleji a špíně

2bavlna,  g/m

barva modro - černá

l    velikost  46 - 64

l

l

l

l

montérková blůza z vysoce odolného 
materiálu s teflonovou úpravou zajišťující 
odolnost proti roztržení, vodě, oleji a špíně, 
velmi pohodlné, umožňují volný pohyb,           
krytý zip, nastavitelné manžety,                                                             
2 boční kapsy, 2 kombinované náprsní kapsy, 
kapsa na mobil s ochranou e-care, kapsa na 
rukávu, vnitřní kapsy

materiál: 65 % polyester, 35 %  260  
       povrstvené teflonem

velikost  46 - 64

2bavlna,  g/m

barva modro - černá

l

l

l

montérkové kalhoty s náprsenkou 

,                            
velmi pohodlné, umožňují volný pohyb, vyztužená 
kolena,  kombinovaná náprsní 
kapsa s kapsou na mobil s ochranou  e-care,             
2 boční kapsy, 2 zadní kapsy, 1 kombinovaná kapsa 
na stehně s poutkem na kladivo

materiál: 65 % polyester, 35 %  260  
povrstvené teflonem

z vysoce odolného 
materiálu s teflonovou úpravou zajišťující odolnost 
proti roztržení, vodě, oleji a špíně

kapsa na nákoleníky,

2bavlna,  g/m

barva modro - černá

l    velikost  46 - 64
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3150XX   Montérkové kalhoty SPLIT

l

l

l

l

montérková blůza z pružného materiálu,                      
kryté zapínání na 5 knoflíků, kryté švy,                    
nastavitelné manžety na rukávech,                                      
2 náprsní kapsy s klopami (pravá kombinovaná 
s kapsou na mobil), 2 boční kapsy,                        
1 vnitřní kapsa

materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex, 260  

barva tmavě modrá / středně modrá

velikost  46 - 64

2 g/m

3155XX   Zahradníky MARIBOR

3250XX   Montérková blůza ZAGREB

l

l

l

montérkové kalhoty , vyztužená kolena, 
poutka na opasek, 2 boční kapsy, 2 zadní Velcro kapsy,           
1 skládaná kapsa na stehně s poutkem na kladivo

materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex, 260  

z pružného materiálu

2 g/m

barva tmavě modrá / středně modrá

l     velikost  46 - 64

l

l

l

montérkové kalhoty s náprsenkou , 
elastická vložka na zádech, kšandy  s plastovými přeskami, 
na bocích 3 knoflíky, vyztužená kolena,                                          
náprsní kombinovaná kapsa na zip, 2 boční kapsy, 2 zadní 
kapsa, 1 skládaná kapsa na stehně s poutkem na kladivo

materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex, 260  

z pružného materiálu

2 g/m

barva tmavě modrá / středně modrá

l     velikost  46 - 64

STRETCHOVÉ ODĚVY



ODĚVY PRO LESNÍKY

l

l

l

l

kalhoty s náprsenkou s protipořezovou vložkou,   
povrchová úprava odpuzuje vodu a špínu, elastické šle 
umožňují volný pohyb, náprsní kapsa s klopou,                        
2 postranní kapsy,1 zadní kapsa

materiál: 65 % polyamid, 35 % bavlna 

barva zeleno - oranžová

velikost  46 - 64

3190XX  Kalhoty lacl LESNÍK

l

l

l

l

montérková blůza odolná proti roztržení,                      
velká zadní ventilační kapsa, skrytý velmi odolný zip,                                                            
2 náprsní kapsy s klopami, 2 postranní kapsy s klopami,   
1 vnitřní kapsa

materiál: 50 % polyamid, 50 % bavlna
       podšívka: 100% polyester 

barva zeleno - oranžová

velikost  S - XXL

3290XX  Montérková blůza WALD 

l

l

l

l

oboustranné rukavice, vhodné pro práci s kluzkými 
předměty, odolné proti roztržení, pletené zápěstí,      
PVC mřížka CRISS-CROSS
dodání pouze v lesnickém setu 5050xx

materiál: 100 % acryl

velikost 10

lkomplet pro práci s motorovou pilou -  sada obsahuje: 
kalhoty WALD,                 

       přilbu se štítem a sluchátky                            
       a pletené rukavice s PVC mřížkou

doporučuje svaz lesníků

26

389002 - 07   Bunda ROTT

5050XX   Lesnický set v krabici

lviz str.17 - pilotka zeleno-oranžová, také vhodná pro lesníky

l

l

l

přilba - materiál ABS, 
drátěný zorník - odnímatelný, pohyblivý - lze 
zvednout
mušlové chrániče -  útlum 22 dB 

505000   Přilba WALD



90165   Renovátor obuvi
             Moneta 100 ml

90160   Kuličky 
do obuvi Moneta 

90171   Deodorant
             Moneta 200 ml

90170   Protector obuvi
             Moneta 300 ml

90150   Krém na obuv
              Moneta 50 ml 

90195  Protizápachový             
     zásyp Moneta 100 g 

l

l

l

samoleštící krém na bázi emulzí vosku 
chrání a leští kůži

bezbarvý -  kód 90150
černý -        kód 90152

losvěžující deodorant do obuvi

l

l

bezbarvý renovátor, 
zabraňuje pronikání vlhkosti, 
osvěžuje barvy
pro semišovou a nubukovou 
obuv a doplňky

luniverzální, 
impregnačn? extremně 
voděodolný sprej proti 
vlhkosti, špíně a prachu

l protizápachový 
antibakteriální 
deodorant na obuv 

lzásyp obsahuje přípravek 
BIOSTAT ®,  který aktivním 
stříbrem likviduje bakterie              
a zápach v obuvi a rukavicích

Tkaničky do obuvi kulaté
l

l

černé, hnědé, béžové 90 cm - kód 90111
černé, hnědé, béžové 110 cm - kód 90112

DOPLŇKY K OBUVI A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ 
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90121   Vložky do obuvi SUPER GEL

90125   Vložky do obuvi CARBON UNI

90122   Vložky do obuvi JUSTAR

l

l

l

univerzální stélka, vyrobená z netkaného PES/PP 
textilu, určen? do pracovn? a turistické obuvi, v?borné 
tepelné i absorpčn? vlastnosti, dlouhodob? komfort i při 
intenzivn? n?maze
velikost  36 - 47
balené jednotlivě

l

l

l

stříhací protizápachová stélka pro každodenní nošení, 
perforovaná kombinace PE tkaniny a latexové pěny s přísadou 
aktivního uhlí, vzdušná, vynikající deodoračn? vlastnosti
velikost univerz?ln?
balené jednotlivě

l

l

l

anatomicky tvarovaná stélka do obuvi, gelová vložka v patě, 
vynikající absorpčn? vlastnosti
velikost  36 - 47
balené jednotlivě

l

l

ochranný pracovní krém s vysokým obsahem hojivých 
bylinných výtažků a glycerinu, po aplikaci vytváří na pokožce 
rukou ochrannou dlouhodobě působící vrstvu, která chrání 
namáhanou pokožku rukou
neobsahuje silikon

l  balení: PE tuba o objemu 100ml/50 ks/karton

65210   Kolínská mast

65310   RAMBO 650 g

l

l

čistic? mléko pro myt? silně znečištěných 
rukou, vysoce účinné zejména na znečištění 
od motorových zařízení, obsahuje velmi jemné 
a k pokožce šetrné abrasivo, svěží vůně
balení o hmotnosti 650 g/12 ks/karton

65610   CLIFF 650 g

luniverzální čistic? prostředek s možností mytí 
pokožky rukou

lbalení o hmotnosti 650 g/12 ks/karton



mm

TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÝCH ODĚVŮ

A

TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ

TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI

280 285 29


