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DO. TO CREATE.
BE. TO SHARE.
FLY. TO DREAM.

V roce 1958 jsem se setkal s jedním úžasným chlapcem, který snil o tom, že se stane pilotem a při tom snění se bavil konstrukcí modelů 
letadel a jejich vrtulí. Začal pilotovat malá turistická letadla, neboť miloval osobité kouzlo letectví a žil pro pocit svobody, který dokáže po-
skytovat let a snění o objevování a poznávání světa.
Byl pilotem od narození a díky svému zájmu o akrobatická letadla se stal známým v leteckém světě. Jednoho dne došlo k hroznému neštěstí a 
byl kontaktován, aby zachránil malou horskou komunitu před plameny. Byl to extrémní a nebezpečný úkol, ale jeho pocit svobody ho přiměl 
k tomu, aby ho přijal. Mezi plameny se mu podařilo zkrotit oheň a vrátit lidem svobodu.
Od té doby uplynulo již mnoho let, extrémní práce jsou intenzivní vzpomínkou, ale šarm, svobodný duch a snění i nadále žijí v tomto muži, 
který vášnivě brázdí oblohu s největšími dopravními letadly za poznáním světa.
A odtud pochází i značka Payper, která svým nezaměnitelným logem s vrtulí naplňuje jeho sen o kráse a o svobodě.

V roku 1958 som spoznal toto fantastické dieťa, ktorého snom bolo stať sa letcom, a vo vidine tohto sna staval modely lietadiel a ich vrtule. 
Stal sa pilotom malých turistických lietadiel, pretože miloval jedinečné čaro letectva, žil pre pocit slobody a sníval o objavovaní a spoznávaní 
sveta.
Narodil sa ako pilot a svojimi výkonmi s akrobatickými lietadlami sa stal známym v celom svete letectva. Jedného dňa sa stalo hrozné ne-
šťastie a jeho zavolali, aby pred plameňmi zachránil obyvateľov malej horskej osady. Jeho úloha bola výnimočná a nebezpečná, ale jeho 
zmysel pre povinnosť a pre pocit slobody ho primäl k tomu, aby súhlasil. Uhasil požiar a znovu daroval obyvateľom osady slobodu.
Odvtedy uplynulo veľa rokov, extrémne úlohy sú už iba minulosťou, ale on naďalej so šarmom, vedený slobodným duchom a svojím snom 
oduševnene riadi veľké linkové lietadlá a objavuje stále širší svet.
Toto všetko stálo na začiatku značky Payper, ktorá svojím nezameniteľným logom s vrtuľou zodpovedá snu o šarme a slobode.
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NÁŠ NÁŠ 
PPŘŘÍBÍBĚĚH.H.

POLOŽKY V KATALOGU POLOŽKY V KATALOGU 
POLOŽKY V KATALÓGUPOLOŽKY V KATALÓGU

NEPNEPŘŘÍMÍ SPOLUPRACOVNÍCI ÍMÍ SPOLUPRACOVNÍCI 
PRACOVNÍCI PARTNERSKÝCH VÝROBNÝCH PODNIKOVPRACOVNÍCI PARTNERSKÝCH VÝROBNÝCH PODNIKOV

PPŘŘÍMÍ ZAMÍMÍ ZAMĚĚSTNANCI STNANCI 
VLASTNÍ ZAMESTNANCIVLASTNÍ ZAMESTNANCI2.600 5.000190

Payper se zrodil z projektu rodiny Valentini, která se inspirovala příkladným životem přítele pilota zachránce a rozhodla se věnovat se výrobě oděvů workwe-
ar a corporate wear navržených tak, aby usnadňovaly pohyb osob, chránily je a poskytovaly jim vybavení s rafinovaným designem, typickým pro italský styl. 
Růst podniku a jeho specializace v čase vedly v roce 2003 k vytvoření Industrial Wear, s cílem industrializovat předchozí zkušenosti, rozšířit katalog výrobků, 
zlepšit služby a získat nové podíly na trhu. V roce 2006 po dosažení distribuce na celém italském území se společnost zaměřila na rozvoj exportu a během 
několika let se jí podařilo pokrýt všechny nejdůležitější evropské trhy. V současné době má k dispozici katalog s více než 2000 výrobky, o jejichž kvalitě svědčí 
patenty a četné certifikace a k nimž se každoročně přidává více než padesát nových kreací oddělení italského R&D, které stále hledá nová estetická a funkční 
řešení. Výroba je řízena a podrobována pečlivým kontrolám kvality přímo personálem společnosti pracujícím v dislokovaných technických odděleních v 
různých částech světa. V roce 2017 byl otevřeno nové sídlo, moderní ústředí, které vyrábí obnovitelnou energii, je vybavené showroomem o 800 m2, kde si 
můžete prohlížet celou kolekci společnosti Payper, a skladem s logistickými systémy poslední generace.

1980 
Přidává se obchodování 
s kvalitními látkami pro 
výrobu oděvů a pro 
domácnost.

Pribúda obchodná činnosť 
s kvalitnými tkaninami na 
odevy a pre domácnosť.

2006 
Distribuční pokrytí 
italského trhu.

Distribučné pokrytie 
talianskeho trhu.

2000 
Vytvoření vlastního oddělení 
R&D pro navrhování pracovních 
oděvů.

Vytvorenie vlastného oddelenia 
R&D na projektovanie 
pracovných odevov workwear.

1969 
Začíná obchodování s 
kůží a výroba pracovních 
rukavic.

Začína obchod s kožami 
a výroba pracovných 
rukavíc.

1990
Zintenzivňuje se 
mezinárodní obchod s 
průmyslovými podniky po 
celém světě.

Posilnenie medzinárodných 
obchodných vzťahov s 
priemyselnými podnikmi v 
celom svete.

2003 
Uvedení na trh první 
kolekce značky Payper.

Uvedenie prvej kolekcie 
so značkou Payper.

2010
Spuštění prvních webových 
stránek „business to 
business“.

Otvorenie prvej webovej 
stránky „business to 
business“.
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NÁŠ NÁŠ 
PRÍBEH.PRÍBEH.

KANCELÁKANCELÁŘŘE VE SVE VE SVĚĚTTĚĚ  
POBOPOBOČČKY VO SVETEKY VO SVETE

MM22 POVRCHU V ITÁLII  POVRCHU V ITÁLII 
PLOCHA V TALIANSKU V MPLOCHA V TALIANSKU V M22

DISTRIBUTODISTRIBUTOŘŘII
DISTRIBÚTORIDISTRIBÚTORI10 50.000 2.000

Značka Payper sa zrodila z myšlienky rodiny Valentiniových, ktorá sa inšpirovala výnimočným životom ich priateľa, pilota a záchrancu, a rozhodla sa pre 
výrobu pracovných odevov workwear a odevov so značkou zamestnaneckých firiem corporate wear navrhnutých tak, aby osobám poskytovalo pohodlie pri 
pohyboch pri práci, aby boli tieto odevy mimoriadne vkusné, módne a typické pre taliansky štýl. Postupný rozmach spoločnosti a špecializácia viedli v roku 
2003 k zrodeniu značky Industrial Wear, ktorej cieľom je industrializovať predchádzajúce skúsenosti, rozšíriť katalóg výrobkov, posilniť služby a získať nové 
podiely na trhu. V roku 2006, po rozšírení distribúcie na celé talianske územie sa spoločnosť začala rozširovať a exportovať, a už o niekoľko rokov neskôr sa 
dostala na všetky hlavné európske trhy. Dnes je v katalógu spoločnosti viac ako dvetisíc položiek chránených patentmi a na ktoré sa vzťahuje mnoho certi-
fikátov, ku ktorým každoročne pribúda viac ako päťdesiat nových kreácií talianskeho oddelenia R&D, ktoré vypracúva nové estetické a funkčné riešenia. Na 
výrobu dohliadajú a na výrobkoch vykonávajú prísne kontroly kvality pracovníci v technických oddeleniach rôznych pracovísk na svete. V roku 2017 bolo 
otvorené nové sídlo, moderné ústredie produkujúce energiu z obnoviteľných zdrojov, vybavené vlastným výstavným priestorom s plochou 800 m2, na ktorej 
je možné prezrieť si celú kolekciu Payper, a skladom vybaveným inteligentnými logistickými zariadeniami poslednej generácie.

2013 
Expanze na 
zahraniční trhy. 

Rozšírenie na 
zahraničné trhy.

2019
Uvedení na trh linie 
obuvi.

Uvedenie sortimentu 
obuvi.

2016 
Realizace nového 
automatizovaného 
logistického centra. 

Realizácia novej logistickej 
automatizovanej základne.

IN PROGRESS
Další novinky se připravují...

Prichádzajú ďalšie novinky...
2015
Otevření kanceláří s přímým 
personálem poblíž výrobních 
závodů umístěných v různých 
částech světa. 

Otvorenie pobočiek s vlastnými 
zamestnancami v blízkosti 
výrobných podnikov v rôznych 
častiach sveta. 

2017
Otevření nového ústředí 
a obchodních poboček v 
Evropě.

Otvorenie nového 
hlavného sídla a 
obchodných pobočiek
v Európe.

2021 
Start projektu Retail 
Experience pro zvýšení 
obchodní spolupráce s 
distributory.

Spustenie projektu Retail 
Experience s cieľom 
posilniť spoluprácu 
s distribútormi.
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PAYPER,

PAYPER,

KREATIVITA, VÝSKUM, VÝVOJ.
Payper je talianska a súčasne aj medzinárodná spoločnosť, ktorá získala veľké skúsenosti na poli vývoja modelov, záso-
bovania prvotnými surovinami a výroby profesionálnych pracovných odevov aj odevov na voľný čas s jasným cieľom: 
zaistiť vykonávanie úloh pracovníkov bezpečnejším, praktickejším a štýlovejším spôsobom. Každý krok podnikových 
činností je charakterizovaný voľbou kvality. Dokonalá kontrola celého výrobného procesu od projektovania až po 
logistiku umožňuje dosiahnuť dlhodobo zaručenú vysokú úroveň kvality. Kolekcie Payper vyvíja veľmi kreatívny a 
skúsený tím talianskeho oddelenia R&D . Od výskumu, cez štýl, vývoj, po výrobu, všetko je do najmenšieho detailu 
pod kontrolou. Výrobky sa vyrábajú v partnerských podnikoch v rôznych častiach sveta a sú certifikované podľa me-
dzinárodných parametrov pre ochranu, bezpečnosť a sociálnu zodpovednosť. Naše technické oddelenia, zložené z 
našich odborníkov, sú rozmiestnené v rôznych výrobných oblastiach a v úplnej súčinnosti s talianskym oddelením 
Lab&Quality zabezpečujú dodržiavanie výrobných štandardov a pracovných podmienok.

KREATIVITA, VÝZKUM, VÝVOJ.KREATIVITA, VÝZKUM, VÝVOJ.
Payper je italská a zároveň mezinárodní společnost, která získala velké zkušenosti v oblasti vývoje modelů, nákupu materi-
álů a výroby profesionálního a neformálního pracovního oblečení, s jasným cílem: dodat pracovnímu výkonu více bezpeč-
nosti, praktičnosti a šarmu. Každý krok podnikové činnosti je charakterizován volbou kvality. Vše od výzkumu, po návrh, 
po vývoj až po balení je kontrolováno v nejmenších detailech. Absolutní kontrola celého výrobního procesu, od návrhu 
až po logistiku, ve skutečnosti umožňuje dosahovat vysokých standardů zaručených v průběhu času. Kolekce Payper jsou 
vyvíjeny vysoce kreativním a zkušeným italským týmem R&D. Výroba je realizována v partnerských závodech v různých 
částech světa a je certifikována dle mezinárodních parametrů ochrany, bezpečnosti a společenské odpovědnosti. Naše 
technická oddělení složená z přímých kvalifikovaných zaměstnanců jsou dislokovaná v různých výrobních oblastech a v 
naprostém souladu s italským oddělením Lab&Quality zaručují dodržování výrobních standardů a pracovních podmínek.
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PAYPER,

PAYPER,

PRIEMYSEL 4.0PRIEMYSEL 4.0
Spoločnosť Payper venovala vždy pozornosť technologickej inovácii a preto sa umiestňuje medzi európ-

ske špičky v sektore. V novom sídle otvorenom v roku 2017 spoločnosť Payper zaviedla najnovšie riešenia 
v logistickom sektore, ktoré integrujú systémy riadenia s novými robotizovanými výrobnými technológiami, 

aby boli zaručená environmentálna kvalita zariadení a, súčasne, zlepšenie časov vybavovania objednávok a 
zvyšovanie produktívnosti. Celý proces je vysoko kodifikovaný, čím sa takto odstraňuje každá možnosť chyby.

PRPRŮŮMYSL 4.0MYSL 4.0
Payper odjakživa věnuje pozornost technologické inovaci a díky tomu se vždy řadí mezi ev-

ropské excelence ve svém sektoru. V novém sídle otevřeném v roce 2017 Payper zavedla nej-
modernější logistická řešení, která doplňují systémy řízení novými robotickými výrobními tech-

nologiemi, a zaručují tak environmentální kvalitu zařízení a pracovní well being zaměstnanců a 
zároveň zrychlují zpracovávání objednávky a zvyšují produktivitu. Celý proces je vysoce kodifiko-

vaný, čímž se vylučuje jakákoliv možnost chyb.

DOBA VYDOBA VYŘŘÍZENÍ OBJEDNÁVKYÍZENÍ OBJEDNÁVKY
DOBA VYBAVENIA OBJEDNÁVKYDOBA VYBAVENIA OBJEDNÁVKY

ODESLANÉ KUSY/ZA DENODESLANÉ KUSY/ZA DEN
POPOČČET ODEVOV EXPEDOVANÝCH ZA DEET ODEVOV EXPEDOVANÝCH ZA DEŇŇ

ODESLANÉ KRABICE/ZA DENODESLANÉ KRABICE/ZA DEN
POPOČČET ŠKATÚET ŠKATÚĽĽ EXPEDOVANÝCH ZA DE EXPEDOVANÝCH ZA DEŇŇ  

VYVYŘŘÍZENÉ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROKÍZENÉ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROK
POPOČČET RIADKOV OBJEDNÁVOK ET RIADKOV OBJEDNÁVOK 

VYBAVENÝCH ZA ROK VYBAVENÝCH ZA ROK 

POTENCIÁLNÍ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROKPOTENCIÁLNÍ POLOŽKY OBJEDNÁVEK/ZA ROK
POPOČČET RIADKOV POTENCIÁLNYCH ET RIADKOV POTENCIÁLNYCH 

OBJEDNÁVOK ZA ROK OBJEDNÁVOK ZA ROK 
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PAYPER,

PAYPER,

Look Selector

  
V SLUŽBÁCH V SLUŽBÁCH 

ZÁKAZNÍKOV.ZÁKAZNÍKOV.

  
K SLUŽBK SLUŽBĚĚ  

ZÁKAZNÍKZÁKAZNÍKŮŮM.M.

Payper je partnerem nejrůznějších podniků, a za tímto účelem má strukturované služby, které zlepšují a optimalizují veškerou komu-
nikaci se zákazníky. Zkušený tým pro lokální prodej, vícejazyčný zákaznický servis a oddělení marketingu a grafiky in-house se každý 
den věnují budování úzkého a trvalého vztahu se zákazníky. Webová platforma pro objednávání dostupná na adrese payperwear.com 
nabízí rychlý systém, který umožňuje ušetřit čas a okamžitě zkontrolovat zásoby zboží, které jsou v daném okamžiku k dispozici, dále 
zkontrolovat dávky, které přicházejí, a zpracovat objednávku do 24h. Webové stránky payperwear.com poskytují informace o všech 
novinkách, nabídkách či akcích a účinný Voliče Outfitů umožňuje jedinečnou službu: v reálném čase zobrazit konečný look zvolených 
kombinací.

Spoločnosť Payper si za partnerov vyberá podniky a preto vypracovala služby, ktoré zlepšujú a 
optimalizujú všetky výmeny služieb so zákazníkmi. Skúsený tím pre predaj na teritóriu, viacjazyč-
né služby pre zákazníkov, interné oddelenie marketingu a grafiky sa každý deň venujú budovaniu 
pevných a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Webová platforma objednávania, ktorá je k dispo-
zícii na adrese payperwear.com, ponúka rýchly systém, ktorý umožňuje ušetriť čas, pohotovo ove-
rovať dostupnosť tovaru v sklade, privážať šarže a spracovať objednávku do 24 h. Webová stránka 
payperwear.com poskytuje skutočne jedinečné služby a umožňuje vám získať všetky aktualizova-
né ponuky a informácie o reklamných aktivitách. Nástroj na Selektor Look vám umožní zobraziť 
konečný vzhľad zvolených odevov v reálnom čase.
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PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

ODPOVĚDNĚ.ODPOVĚDNĚ.
Pracovat a vytvářet / Být a sdílet / Létat a snít: to jsou hodnoty, kterými se řídí skupina Payper a které doprovázejí celý výrobní řetězec, neboť mít znalosti pro vytváře-
ní nových výrobků, sdílet je s ostatními a snít o neobjevené budoucnosti a budoucích výzvách je inkluzivní mise, která je realizována díky pozitivnímu a odpovědné-

mu přístupu všech zúčastněných osob a partnerů. Z tohoto důvodu se Payper již mnoho let zabývá tématy společenské odpovědnosti firem a nastoupil plodnou 
cestu mezinárodních certifikací a osvědčených postupů zaměřených na kvalitativní, udržitelný a etický rozvoj. Toto vše se promítá do schopnosti skloubit vlastní 

obchodní aktivity s respektem a ochranou zájmů komunit, s nimiž je ve styku, ale i s ochranou ekologických zdrojů a jejich zachováním pro budoucí generace.

ZODPOVEDNE.ZODPOVEDNE.
Pracovať a tvoriť / Byť a zdieľať / Lietať a snívať: to sú hodnoty, ktorými sa riadi skupina Payper a ktoré prestupujú celým výrobným reťaz-
com, pretože mať znalosti na vytváranie nových výrobkov, zdieľať ich s ostatnými a snívať o nevídanej a stále odvážnejšej budúcnosti, 

to je komplexná úloha, ktorá sa realizuje vďaka pozitívnemu a zodpovednému príspevku všetkých zapojených ľudí a skutočností. Preto 
Payper zaradila už pred niekoľkými rokmi do svojho riadenia témy Sociálnej zodpovednosti podniku a kráča plodnou cestou me-

dzinárodnej certifikácie a best practise (najlepšie postupy), ktoré sú zamerané na kvalitatívny, trvalo udržateľný a etický rozvoj. Toto 
všetko sa prejavuje v schopnosti spojiť vlastné obchodné aktivity s rešpektovaním a starostlivosťou o záujmy komunít, s ktorými je 

spojená, ale aj s ochranou zdrojov životného prostredia a ich zachovaním pre budúce generácie.

ETIKA
A KOMUNITY

ETIKA
A KOMUNITA

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE
A TRANSPARENTNOST

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA
A TRANSPARENTNOSŤ

ENVIRONMENTÁLNÍ
UDRŽITELNOST

EKOLOGICKÁ TRVALÁ
UDRŽATEĽNOSŤ

4 PILÍŘE PAYPER / 4 PILIERE PAYPER4 PILÍŘE PAYPER / 4 PILIERE PAYPER

VÝROBEK
A VÝROBA
VÝROBOK
A VÝROBA
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE A TRANSPARENTNOST

VOLBA A MONITOROVÁNÍ VOLBA A MONITOROVÁNÍ 
PARTNERŮ-DODAVATELŮ.PARTNERŮ-DODAVATELŮ.
Skupina Payper spolupracuje výhradně s dodavateli-výrobci vybranými na základě dvou 
faktorů: vysoké úrovni kvalitativních standardů výrobků a pozornosti věnované spraved-
livým a společensky odpovědným pracovním podmínkám. Technická oddělení průběžně 
sledují situaci prostřednictvím přímých kontrol a auditů, které zadávají nezávislým meziná-
rodním orgánům, což dodavatele nutí dodržovat vysoké standardy, které jsou uvedeny v 
certifikátech požadovaných společností Payper.

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA A TRANSPARENTNOSŤ

VÝBER A MONITOROVANIE VÝBER A MONITOROVANIE 
VÝROBNÝCH PARTNEROV.VÝROBNÝCH PARTNEROV.

Skupina Payper spolupracuje výlučne s dodávateľmi-výrobcami vybranými postupom času 
prostredníctvom vyhodnocovania dvoch faktorov: vysoká úroveň kvalitatívnych štandar-
dov výrobku a starostlivosť o spravodlivé a sociálne zodpovedné pracovné podmienky. 
Technické oddelenia neprestajne monitorujú situáciu prostredníctvom priamych kontrol a 
auditov zverených nezávislým medzinárodným organizáciám, aby výrobcovia dodržiavali 
vysoké štandardy uvedené v certifikáciách požadovaných skupinou Payper.

9



BIO BIO

PAYPER,PAYPER, PAYPER,PAYPER,
VÝROBEK A VÝROBA

100% ETICKÉ 100% ETICKÉ 
VÝROBY,VÝROBY,

0% ŠKODLIVÝCH 0% ŠKODLIVÝCH 
CHEMIKÁLIÍ.CHEMIKÁLIÍ.

Cílem společnosti ve střednědobém horizontu je do-
sažení 100% výroby eticky certifikovaných výrobků 
prostřednictvím řetězce, který je plně kontrolován, 
od surovin po výrobu, až k hotovému výrobku. 
Již dnes, díky připojení se k programu Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals, celá vý-
roba Payper splňuje parametry evropského 
nařízení REACH (ES č. 1907/2006), které za-
znamenává, hodnotí, schvaluje a omezuje 
používání chemikálií. Rovněž se plánuje uve-
dení na trh nových linií triček a mikin výhradně 
z bio bavlny vyrobené podle kritérií požadovaných 
neziskovou organizací Better Cotton Initiative (BCI), je-
jímž cílem je učinit celosvětovou produkci bavlny udr-
žitelnější pro životní prostředí a pro osoby zapojené do 
výrobního procesu.

VÝROBOK A VÝROBA

100 % ETICKÁ 100 % ETICKÁ 
VÝROBA,VÝROBA,
0 % CHEMICKÝCH 0 % CHEMICKÝCH 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK.ŠKODLIVÝCH LÁTOK.

Strednodobým podnikovým cieľom je dosiahnutie 100 
% výroby odevov s etickou certifikáciou prostredníctvom 

kompletne kontrolovaného výrobného reťazca od su-
rovín, cez procesy až po finálny výrobok. Už dnes 

vďaka programu Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals celá produkcia Payper spĺňa para-
metre európskeho nariadenia REACH (EÚ č. 
1907/2006), ktoré registruje, vyhodnocuje, 
schvaľuje a obmedzuje používanie chemic-

kých látok. Takisto sa plánuje uvedenie nového 
produktového radu tričiek a mikín vyrobených 

výlučne z biologickej bavlny, ktorá je produkovaná 
podľa kritérií neziskovej organizácie Better Cotton Initiative 
(BCI), ktorých cieľom je dosiahnuť globálnu produkciu ba-
vlny, ktorá bude udržateľnejšia pre životné prostredie a pre 
ľudí zapojených do procesu spracovania.

100%
CERTIFIKOVÁNO
CERTIFIKÁCIA

BIO

LINIE 
SUNSET
Trička

SORTIMENT
LINE
Tričká Trička 

Mikiny
Tričká 

Mikiny
 PŘIPRAVUJE SE / POKRAČUJE
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

MENŠÍ DOPAD NA MENŠÍ DOPAD NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Skupina Payper provedla rozhodnutí o snížení emisí CO2: sídlo 
podniku využívá na 100% obnovitelnou energii (solární) a byly 
zvoleny letecké a námořní dopravní společnosti nejnovější gene-
race s nízkou spotřebou energie a dopadem na životní prostředí.

EKOLOGICKÁ TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

MENŠÍ NEGATÍVNY MENŠÍ NEGATÍVNY 
VPLYV NA ŽIVOTNÉ VPLYV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE.PROSTREDIE.
Skupina Payper urobila rozhodnutia na zníženie emisií CO2: hlav-
né sídlo je totiž kompletne napájané z obnoviteľných zdrojov 
energie (slnečná) a zvolili sme najmodernejšie prepravné spo-
ločnosti pre leteckú a námornú prepravu s nízkou spotrebou 
energie a vplyvom na životné prostredie.

ENERGETICKÁ AUTONOMIE
ENERGETICKÁ SEBESTAČNOSŤ

ETIKA A KOMUNITY

POHODA A KULTURA.POHODA A KULTURA.
Osoby a pohoda komunity jsou ve středu odpovědné vize skupiny Payper, která odjak-

živa respektuje prosazování rovných příležitostí, multikulturalismu, ochrany zdraví a po-
hody pracovníků a jejich rodin. Každý rok společnost pomocí dobrovolného fondu přispívá 

na studium, školení a odbornou lékařskou péči. Rovněž poskytuje své vybavení pro iniciativy společenského a 
veřejného zájmu jako jsou vědecké výpravy, humanitární pomoc Červenému kříži a populacím postiženým pří-
rodními katastrofami, a sportovním osvětovým akcím věnovaným prevenci a lékařskému výzkumu.

ETIKA A KOMUNITA

PROSPERITA A KULTÚRA.PROSPERITA A KULTÚRA.
Ľudia a prosperita komunity sú v centre zodpovednej vízie skupiny Payper, ktorá vždy dodržiava princíp rovnosti 
príležitostí, multikultúrnosti, starostlivosti o zdravie a prosperitu zamestnancov a ich rodín. Podnik každoročne 
prispieva z dobrovoľného fondu na výdavky spojené so štúdiom, vzdelávaním a špecializovanou lekárskou lieč-
bou. Okrem toho ponúka svoje vybavenie na iniciatívy so sociálnym a verejným zameraním, ako sú vedecké ex-
pedície, humanitárna pomoc Červenému krížu a obyvateľstvu postihnutému prírodnými kalamitami a športové 
podujatia slúžiace na zvyšovanie citlivosti v oblasti lekárskej prevencie a výskumu.

WELFARE / PROSPERITAWELFARE / PROSPERITA

STUDIUM
A ŠKOLENÍ
ŠTÚDIUM

A VZDELÁVANIE

LÉKAŘSKÁ
PÉČE

LEKÁRSKA 
STAROSTLIVOSŤ

KOMUNITAKOMUNITA

VÝZKUM
VÝSKUM

SOLIDARITA
A ANGAŽOVANOST

SOLIDARITA
A ANGAŽOVANOSŤ

MANIFESTACE
A OSVĚTOVÉ AKCE

MANIFESTÁCIE 
A PODUJATIA 

NA ZVYŠOVANIE 
CITLIVOSTI
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MÁČENÉ RUKAVICE
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POREZANIU

RUKAVICE K OCHRANĚ PŘED 
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RUKAVICE  
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JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

VYSOKÁ VIDITELNOST
VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ

PROTIŘEZNÉ DOPLŇKY
DOPLNKY PROTI POREZANIU

1313

> 14 > 100

> 140

> 42

> 112> 110

> 150 > 154> 148

> 50

> 114

> 84

> 122

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

http://www.payperwear.com


 Worker
TECH-NIK LINE
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[001464-0438]

M
an

165 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tech-nik line Tech-nik line 

Corporate
Tričko dvoubarevné, kapsička na hrudi s očkem na tužku, skryté prošití límečku a postranní vyztu-
žovací páska.

Dvojfarebné tričko, náprsné vrecko s úchytkou na perá, prekryté šitie goliera a bočná zosilňujúca 
páska.

Látka 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, ŽERZEJ

Tkanina 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, DŽERSEJ

Červená / Kouřová
Červená / Dymová

Bílá / Kouřová
Biela / Dymová

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Královská modrá / Námořnická modrá
Kráľovská modrá / Námornícka modrá

Černá / Kouřová
Čierna / DymováZadní strana / Zozadu

1515
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M
an

230 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001465-0440]

 Tech-nik line Tech-nik line

Company
Pánská dvoubarevná polokošile s krátkým rukávem s 3 barevně sladěnými knoflíky, kapsička na 
hrudi s očkem na tužku, žebrované manžety, postranní rozparky, skryté prošití límečku.

Dvojfarebná polokošeľa s krátkymi rukávmi s 3 gombíkmi rovnakej farby, náprsné vrecko s úchyt-
kou na perá, rebrované okraje rukávov, bočné odvetrávacie prvky, prekryté šitie goliera.

Látka 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, PIKÉ

Tkanina 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, PIKET

Červená / Kouřová
Červená / Dymová

Bílá / Kouřová
Biela / Dymová

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Královská modrá / Námořnická modrá
Kráľovská modrá / Námornícka modrá

Černá / Kouřová
Čierna / DymováZadní strana / Zozadu
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[001382-0001]

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tech-nik line Tech-nik line 

Work 2.0
Pánská mikina s plastovým celozipem SBS s kovovým jezdcem s aretací "autolock", dvě kapsy na 
zip, víceúčelová kapsa na hrudi se skrytým pouzdrem na jmenovku a uzavírací klopou LOCK SYS-
TEM, reflexní pruhy na ramenou, manžety a pas s elastickým žebrováním, dvojité prošití na límci, 
rukávech a v pase, límeček vyztužen páskou. Látka ošetřena water repellent.

Pánska mikina so zipsom po celej dĺžke SBS z plastu s kovovým bežcom „autolock“, dve vrecká so 
zipsom, jedno multifunkčné náprsné vrecko s výsuvnou úchytkou na služobnú visačku a klopa s 
uzáverom LOCK SYSTEM, reflexné pásy na pleciach, pružný lem na manžetách a v páse, dvojité 
štepovanie na krku, na rukávoch a v páse a zosilnený lem okolo krku. Ošetrenie tkaniny na odpu-
dzovanie vody. 

Látka 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 70% BAVLNA + 30% POLYESTER, CESANÝ FLÍS

Zadní strana / Zozadu

Červená
Červená

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

1717
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M
an

330 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001473-0053]

Breathable

 Tech-nik line Tech-nik line

Performer 2.0
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánská ergonomická bunda, vyštíhlený rukáv, plastový 
celozip SBS s kovovým jezdcem s aretací autolock, dvě postranní kapsy na zip, víceúčelová kapsa 
na hrudi se skrytým pouzdrem na jmenovku a uzavírací klopou LOCK SYSTEM, reflexní pruhy 3M 
na ramenou, manžety s páskem na suchý zip, odnímatelná kapuce a stahovací šňůrka se zarážkou.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánska bunda s pohodlným strihom, vsadený rukáv, zips 
po celej dĺžke z SBS s kovovým bežcom „autolock“, dve bočné vrecká so zipsom, jedno multifunkč-
né náprsné vrecko s výsuvným držiakom na služobnú menovku a klopou s uzatváraním LOCK SYS-
TEM, reflexné pásiky 3M na pleciach, gumička a zapínanie manžiet na suchý zips, odoberateľná 
kapucňa a gumená nastaviteľná zaťahovacia šnúrka s brzdičkou.

Látka 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Tkanina 93% POLYESTER + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Červená / Černá
Červená / Čierna

Bílá / Černá
Biela / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Královská modrá / Černá
Kráľovská modrá / Čierna

Černá / Černá
Čierna / ČiernaZadní strana / Zozadu
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001404-0405]

Tech-nik line Tech-nik line 

Cargo 2.0
Vícekapsové kalhoty s elastickým páskem a poutky v pase, zapínání na zip a knoflík, trojjehlo-
vé prošití v rozkroku a na vnitřní straně nohavice, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna levá 
postranní kapsa s klopou, jedna s bezpečnostním zipem a krycí klopou, jedna pravá postranní 
kapsa s klopou rozdělená na dvě části na svinovací metr, dvě zadní kapsy, z nichž jedna s uzavírací 
klopou.

Nohavice s viacerými vreckami s pútkami a pružným pruhom v páse, zapínanie na zips a gombík; 
štepovanie na vnútornej strane sedu a nohy trojitou ihlou, dve predné vrecká klasického strihu, 
bočné vrecko vľavo s klopou a s bezpečnostným zipsom a krycou klopou, bočné vrecko vpravo 
rozdelená na dve časti na meter, dve zadné vrecká, z toho jedno s uzatváracou klopou.

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPR

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPER

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Červená
Červená

1919
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 Cargo 2.0

2020
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 Canyon, Canyon
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265 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000321-0084]

 Tech-nik line Tech-nik line

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER

Canyon
Pánské kalhoty, celoroční, elastické pásky na bocích a poutka v pase, zapínání na zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna dvojitá 
kapsa na levé straně na svinovací metr, dvě zadní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s klopou 
na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na zadní kapse, prošití na vnitřní straně 
nohavice.

Viacsezónne unisex nohavice s elastickými bočnými stranami a uškami na opasok na páse. Zapí-
nanie na zips s kovovým gombíkom, dve klasické predné vrecká a vrecko na zips, bočné vrecko s 
uzatváraním LOCK SYSTEM, dvojité vrecko na meracie pásmo na ľavej strane, dve zadné vrecká, 
jedno otvorené a jedno s prekrytím a suchým zipsom. Kontrastné prvky a šitie, reflexné pásiky na 
zadnom vrecku, trojité švy na vnútornej strane nôh.

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Královská modrá / Námořnická modrá
Kráľovská modrá / Námornícka modrá

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Zadní strana / Zozadu

2222
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000928-0331]

M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001204-0067]

Tech-nik line Tech-nik line 

Worker
Unisexové kalhoty, celoroční, elastické pásky 
na bocích a poutka v pase, zapínání na plas-
tový zip a na kovový knoflík, dvě přední kapsy 
klasického střihu, jedna postranní kapsa LOCK 
SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, dvě 
postranní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá 
s klopou na suchý zip, kontrastní vsadky a pro-
šití, reflexní pruhy na zadní kapse, trojí prošití.

Unisex nohavice pre všetky ročné obdobia s elas-
tickými bočnými stranami a uškami na opasok na 
páse. Zapínanie na zips s plastovým gombíkom, dve 
klasické predné vrecká, bočné vrecko s uzatváraním 
LOCK SYSTEM, vrecko na meracie pásmo, dve zadné 
vrecká, jedno otvorené a jedno s prekrytím a suchým 
zipsom, trojité švy v rozkroku a na vnútornej strane 
nôh. Kontrastné prvky a šitie, reflexné pásiky na zad-
nom vrecku, trojité švy na vnútornej strane nôh.

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Černá
Čierna

Královská modrá
Kráľovská modrá

Kouřová
Dymová

Khaki
Kaki

Zadní strana / Zozadu

Caracas

Pánské bermudy, elastické pásky na bocích a 
poutka v pase, zapínání na plastový zip a na ko-
vový knoflík, dvě přední kapsy klasického stři-
hu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna 
kapsa na svinovací metr, dvě postranní kapsy, z 
nichž jedna otevřená a druhá s klopou na suchý 
zip, kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy 
na zadní kapse, trojí prošití.

Pánske bermudy, bočné gumičky a pútka v 
páse, zapínanie na plastový zips a gombík, dve 
predné vrecká klasického strihu, jedno bočné 
vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve 
zadné vrecká, jedno otvorené a druhé s klopou 
uzavretou na suchý zips, kontrastné vložky a 
štepovenie, reflexné prúžky na zadnom vrecku, 
švy prešité trojitou ihlou.

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Khaki / Kaki

2323
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M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001199-0376]

260 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000929-0331]

 Tech-nik line Tech-nik line

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Worker Stretch
Unisexové kalhoty, strečové, celoroční, elastic-
ké pásky na bocích a poutka v pase, zapínání 
na plastový zip a na knoflík, dvě přední kapsy 
klasického střihu, jedna postranní kapsa LOCK 
SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, dvě 
zadní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s 
klopou na suchý zip, švy v rozkroku a na vnitřní 
straně nohavice s trojjehlovým prošitím. Kon-
trastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na zadní 
kapse, trojí prošití.

Elastické nohavice unisex, prechodné, bočné 
gumičky a pútka v páse, zapínanie na plastový 
zips a gombík, dve predné vrecká klasického 
strihu, jedno bočné vrecko s LOCK SYSTEM, 
vrecko na meter, dve zadné vrecká, jedno otvo-
rené a druhé s klopou na suchý zips, štepova-
nie na vnútornej strane sedu a nohy trojitou 
ihlou. Kontrastné vložky a štepovanie, reflexné 
prúžky na zadnom vrecku, trojité švy.

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUŽNÝ KEPER

Zadní strana / Zozadu

Khaki / Kaki

Safe
Lehká bunda s kontrastním prošitím, reflex-
ní pruhy na ramenou a na zádech; vyštíhlený 
džínový střih a přední zapínání na skryté plas-
tové knoflíky; kapsa na smartphone, kapsa na 
odnímatelné a zavírací pouzdro na jmenovku a 
očko na tužku na kapse na hrudi s klopou na 
suchý zip. Zapínání na zápěstí na knoflík a sta-
hovací pas na suchý zip.

Ľahká unisex bunda pre všetky ročné obdobia, 
predné zapínanie s plastovými gombíkmi a 
prekrytím, manžety s gombíkom, nastaviteľný 
pás so suchým zipsom, kontrastné šitie, vrec-
ko na smartfón, snímateľný držiak na visačku 
a držiak pera v náprsnom vrecku s prekrytím 
a suchým zipsom. Reflexné diely na pleciach a 
chrbte, riflový obtiahnutý model.

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Zadní strana / Zozadu
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M
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210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001195-0067]

M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001709-0067]

N
ew

Tech-nik line Tech-nik line 

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Černá / Čierna

Worker Summer

Unisexové kalhoty, letní, elastické pásky na bo-
cích a poutka v pase, zapínání na plastový zip a 
na kovový knoflík, dvě přední kapsy klasického 
střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, 
jedna kapsa na svinovací metr, dvě postranní 
kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s klopou 
na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití, reflex-
ní pruhy na zadní kapse, trojí prošití.

Letné nohavice unisex, bočné gumičky a pútka 
v páse, zapínanie na plastový zips a gombík, 
dve predné vrecká klasického strihu, jedno 
bočné vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, 
dve zadné vrecká, jedno otvorené a druhé s 
klopou na suchý zips, kontrastné vložky a šte-
povanie, reflexné prúžky na zadnom vrecku, 
trojité švy.

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP

Látka 100% BAVLNA, RIPSTOP

Tkanina 100% BAVLNA, RIPSTOP

Worker Summer Reflex
Pánské unisexové kalhoty, letní, s reflexními 
pruhy kat.1, elastické pásky na bocích a pout-
ka v pase, zapínání na plastový zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jed-
na postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa 
na svinovací metr, dvě postranní kapsy, z nichž 
jedna otevřená a druhá s klopou na suchý zip, 
kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na 
zadní kapse, trojí prošití.

Letné nohavice unisex, s reflexnými pásmi v 
kat. 1, bočné gumičky a pútka v páse, zapínanie 
na plastový zips a gombík, dve predné vrecká 
klasického strihu, jedno bočné vrecko s LOCK 
SYSTEM, vrecko na meter, dve zadné vrecká, 
jedno otvorené a druhé s klopou na suchý zips, 
kontrastné vložky a štepovanie, reflexné prúž-
ky na zadnom vrecku, trojité švy.

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Zadní strana / Zozadu
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350 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001078-0082]

M
an

350 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001079-0082]

 Tech-nik line Tech-nik line

Safe Winter
Lehká zimní bunda s kontrastním prošitím, re-
flexní pruhy na ramenou a na zádech; vyštíh-
lený džínový střih a přední zapínání na skryté 
plastové knoflíky; kapsa na smartphone, jedna 
kapsa na odnímatelné a zavírací pružné pouz-
dro na jmenovku a očko na tužku na kapse na 
hrudi s klopou na suchý zip. Zapínání na zápěs-
tí na knoflík a stahovací pas na suchý zip.

Ľahká unisex zimná bunda, predné zapínanie 
s plastovými gombíkmi a prekrytím, manže-
ty s gombíkom, nastaviteľný pás so suchým 
zipsom, kontrastné šitie, vrecko na smartfón, 
snímateľný držiak na visačku a držiak pera v ná-
prsnom vrecku s prekrytím a suchým zipsom. 
Reflexné diely na pleciach a chrbte, riflový ob-
tiahnutý model.

Látka 100% BAVLNA, SATÉN BRUSHED

Tkanina 100% BAVLNA, ČESANÝ SATÉN

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / Dymová

Worker Winter
Unisexové kalhoty, zimní, elastické pásky na 
bocích a poutka v pase, zapínání na plastový 
zip a na kovový knoflík, dvě přední kapsy klasic-
kého střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYS-
TEM, jedna kapsa na svinovací metr, dvě po-
stranní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s 
klopou na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití, 
reflexní pruhy na zadní kapse, dvojité prošití.

Zimné nohavice unisex, bočné gumičky a pút-
ka v páse, zapínanie na plastový zips a gombík, 
dve predné vrecká klasického strihu, jedno 
bočné vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, 
dve zadné vrecká, jedno otvorené a druhé s 
klopou na suchý zips, kontrastné vložky a šte-
povanie, reflexné prúžky na zadnom vrecku, 
dvojité švy.

Látka 100% BAVLNA, SATÉN BRUSHED

Tkanina 100% BAVLNA, ČESANÝ SATÉN

Zadní strana / Zozadu
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLBIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001365-0082][001258-0331]

Tech-nik line Tech-nik line 

Látka 100% BAVLNA, SATÉN BRUSHED

Tkanina 100% BAVLNA, ČESANÝ SATÉN

Worker Winter Reflex
Pánské unisexové kalhoty, zimní, s reflexními 
pruhy kat.1, elastické pásky na bocích a pout-
ka v pase, zapínání na plastový zip a na kovový 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jed-
na postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa 
na svinovací metr, dvě postranní kapsy, z nichž 
jedna otevřená a druhá s klopou na suchý zip, 
kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na 
zadní kapse, dvojité prošití.

Worker Reflex
Pánské unisexové kalhoty, celoroční, s reflex-
ními pruhy kat.1, elastické pásky na bocích a 
poutka v pase, zapínání na plastový zip a na ko-
vový knoflík, dvě přední kapsy klasického stři-
hu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna 
kapsa na svinovací metr, dvě postranní kapsy, z 
nichž jedna otevřená a druhá s klopou na suchý 
zip, kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy 
na zadní kapse, trojí prošití.

Zimné nohavice unisex, s reflexnými pásmi v 
kat. 1, bočné gumičky a pútka v páse, zapínanie 
na plastový zips a gombík, dve predné vrecká 
klasického strihu, jedno bočné vrecko s LOCK 
SYSTEM, vrecko na meter, dve zadné vrecká, 
jedno otvorené a druhé s klopou na suchý zips, 
kontrastné vložky a štepovanie, reflexné prúž-
ky na zadnom vrecku, dvojité švy.

Prechodné nohavice unisex, s reflexnými pásmi 
v kat. 1, bočné gumičky a pútka v páse, zapí-
nanie na plastový zips a gombík, dve predné 
vrecká klasického strihu, jedno bočné vrecko 
s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve zadné 
vrecká, jedno otvorené a druhé s klopou na su-
chý zips, kontrastné vložky a štepovanie, reflex-
né prúžky na zadnom vrecku, trojité švy.

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Námořnická modrá / Námornícka modráNámořnická modrá / Námornícka modrá

Kouřová / DymováKouřová / Dymová

Zadní strana / ZozaduZadní strana / Zozadu
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[001403-0405]

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

N
ew

 Tech-nik line Tech-nik line

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPR

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPER

Worker Pro

Unisexové kalhoty, celoroční, elastické pásky na bocích a poutka v pase, zapínání na plastový zip a 
na kovový knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna 
kapsa na svinovací metr, dvě postranní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s klopou na suchý 
zip, prošití ve sladěné barvě, reflexní pruhy na zadní kapse, trojí prošití.

Prechodné nohavice unisex, bočné gumičky a pútka v páse, zapínanie na plastový zips a gombík, 
dve predné vrecká klasického strihu, jedno bočné vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve 
zadné vrecká, jedno otvorené a druhé s klopou na suchý zips, štepovanie rovnakej farby, reflexné 
prúžky na zadnom vrecku, trojité švy.

Černá
Čierna

Kouřová
Dymová

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Bílá
Biela
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[001405-0406]

R

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

N
ew

Tech-nik line Tech-nik line 

Worker Tech
Pánské unisexové kalhoty, s držákem kolenní podložky, elastické pásky na bocích a poutka v pase, 
zapínání na plastový zip a knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna postranní kapsa LOCK 
SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr a jedna na smartphone, dvě postranní kapsy, z nichž jedna 
otevřená a druhá s klopou na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na zadní kapse, 
trojí prošití.

Celoročné nohavice unisex s držiakom kolennej podložky, bočné gumičky a pútka v páse, zapína-
nie na plastový zips a gombík, dve predné vrecká klasického strihu, jedno bočné vrecko s LOCK 
SYSTEM, jedno vrecko na meter a jedno na smartfón, dve zadné vrecká, jedno otvorené a druhé 
s klopou na suchý zips, kontrastné vložky a štepovanie, reflexné pásiky na zadnom vrecku, trojité 
švy.

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
KEPR MECHANICAL STRETCH

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
KEPER MECHANICKÝ PRUZNÝ

Zadní strana / Zozadu

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Bílá / Černá
Biela / Čierna
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[S00072-P025]

280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

N
ew

 Tech-nik line Tech-nik line

Zadní strana / Zozadu

Khaki / Černá
Kaki / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Zelená / Černá
Zelená / Čierna

Látka 50% POLYESTER + 30% BAVLNA,
+ 20% ELASTOMULTIESTER, KEPR STRETCH

Tkanina 50% POLYESTER + 30% BAVLNA,
+ 20% ELASTOMULTIESTER, KEPER PRUZNÝ

Next 400
Unisexové kalhoty, stretch, celoroční, gumičky na bocích a poutka na 
pásek v pase, zapínání na zip a přizpůsobený knoflík. Na přední straně 
kalhoty mají dvě tvarované kapsy, na pravé straně kapsičku na mince a 
na levé straně bezpečnostní kapsičku na zip. Na přední straně levé no-
havice je kapsa s klínkem, klopa na suchý zip a pouzdro na jmenovku. 
Na přední straně pravé nohavice je kapsička na telefon s reflexním le-
mem a kapsička s klínkem. Obě nohavice mají připevnění pro chrániče 
kolen z kontrastní látky (s rozepínáním zezdola) a reflexní pásky, které 
signalizují rozepnutí. Na zadní straně je kapsa s malou klopou na suchý 
zip a kapsa bez klopy se 2 reflexními páskami, kapsička na svinovací 
metr (pravá nohavice), reflexní vložky ve výšce kolen (obě nohavice), 
patní chrániče z kontrastní látky (obě nohavice). Prošívání trojjehlou v 
rozkroku, na vnitřní a vnější straně nohavic a kontrastní výztuže na růz-
ných místech. Italské prostřední velikosti 48-50-52 mají běžnou vnitřní 
délku nohavic 82 cm. 

Nohavice unisex, strečové, celoročné, s gumičkami na boku a viazač-
kou v páse, zatváranie na zips a gombíkom s logom. Vpredu majú dve 
tvarované vrecká, malé vrecko na mince vpravo, bezpečnostné vrecko 
zatvorené na zips vľavo. Na prednej strane ľavej nohy je vrecko so zá-
ševkom, pätkou so suchým zipsom a držiakom na osobný preukaz. Na 
prednej strane pravej nohy sú: vrecko na telefón s odrazovým lemom 
a vrecko so záševkom. Na oboch nohách sú držiaky na chrániče kolien 
z tkaniny kontrastnej farby (s otvorom zdola) a odrazovými vložka-
mi, ktoré označujú otvor. Na zadnej strane sú: jedno vrecko s pätkou 
so suchým zipsom, jedno vrecko bez pätky, ale s dvoma odrazovými 
pásikmi, jedno vrecko na meter (pravá noha), odrazové vsuvky vo výš-
ke kolena (obe nohy), zosilnený spodný lem kontrastnej farby (obe 
nohy). Na nohaviciach sú aj: trojité štepovanie v rozkroku, na vnútor-
ných aj vonkajších švoch nohy - zosilnené švíky kontrastnej farby v 
rôznych miestach. Stredné veľkosti (talianske) 48-50-52 majú vnútro 
nohy pohodlného strihu 82 cm. 
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[S00019-P007]

260 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

N
ew

 Tech-nik line Tech-nik line

Zadní strana / Zozadu

Antracitová / Černá
Antracitová / Čierna

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Zelená / Černá
Zelená / Čierna

Látka 90% NYLON + 10% ELASTAN,
HIGH TECH NYLON

Tkanina 90% NYLON + 10% ELASTAN,
VYSOKOTECHNOLOGICKÝ NYLON

Next 4W
Unisexové kalhoty „4 way stretch“, celoroční, gumičky na bocích a 
poutka na pásek v pase, zapínání na zip a přizpůsobený knoflík. Na 
přední straně kalhoty mají dvě zakulacené kapsy, na pravé straně 
kapsičku na mince a na levé straně bezpečnostní kapsičku na zip. Na 
přední straně levé nohavice jsou tři kapsy: vodorovná kapsa se zapí-
náním na zip, kapsa s tvarovanou klopou na suchý zip a pouzdrem na 
jmenovku, malá svislá kapsa se zapínáním na zip. Na přední straně 
pravé nohavice je reflexní páska. Obě nohavice mají připevnění pro 
chrániče kolen s rozepínáním seshora. Na zadní straně je kapsa s ma-
lou klopou na suchý zip a kapsa bez klopy se 2 reflexními páskami, 
kapsička na kladivo (pravá nohavice), otevřená kapsička na svinova-
cí metr (pravá nohavice) a kapsička na telefon s klopou na suchý zip 
(pravá nohavice), reflexní vložky ve výšce kolen (obě nohavice), patní 
chrániče z kontrastní látky (obě nohavice). Boční prošívání a kontrast-
ní výztuže na různých místech. Italské prostřední velikosti 48-50-52 
mají běžnou vnitřní délku nohavic 82 cm. 

Nohavice unisex, „4 way stretch“, celoročné, s gumičkami na boku a via-
začkou v páse, zatváranie na zips a gombíkom s logom. Vpredu majú 
dve zaoblené vrecká, malé vrecko na mince vpravo, bezpečnostné 
vrecko zatvorené na zips vľavo. Na prednej strane ľavej nohy sú 3 vrec-
ká: jedno vodorovné zatvorené na zips, jedno s tvarovanou pätkou so 
suchým zipsom a držiakom na osobný preukaz, malé vertikálne vrecko 
so zipsom. Na prednej strane pravej nohy je odrazový pás. Na oboch 
nohách sú držiaky na chrániče kolien s otvorom zhora. Na zadnej strane 
sú: jedno vrecko s pätkou so suchým zipsom a jedno vrecko bez pätky, 
ale s dvoma odrazovými pásikmi, jeden krúžok na kladivo (pravá noha), 
jedno otvorené vrecko na meter (pravá noha) a jedno vrecko na telefón 
s pätku a suchým zipsom (pravá noha), odrazové vsuvky vo výške kole-
na (obe nohy), zosilnený spodný lem kontrastnej farby (obe nohy). Na 
nohaviciach sú aj bočné štepovanie a zosilnené švíky kontrastnej farby 
v rôznych miestach. Stredné veľkosti (talianske) 48-50-52 majú vnútro 
nohy pohodlného strihu 82 cm. 
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315 g 1/15 pcs

BIG SIZESize - 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

[000436-0104]

1 * to wear with
art. KNEE TECH

EN14404:2004
+A1:2010*

Tech-nik line Tech-nik line 

Viking
Pánské kalhoty, celoroční, nákoleník z cordury, elastické pásky na bocích a poutka v pase, zapínání 
na zip a na kovový knoflík, dvě přední kapsy s vnitřkem ze stejného materiálu jako kalhoty, dvě 
postranní víceúčelové kapsy s odnímatelným a zavíracím pouzdrem na jmenovku, jedna kapsa na 
zip, dvě otevřené zadní kapsy, jedna kapsa na kladivo. Kontrastní vsadky a prošití, trojité prošití.

Pánske nohavice pre všetky ročné obdobia so zosilnenými nákolenníkmi z materiálu Cordura, 
elastickými bočnými stranami a uškami na opasok na páse. Zapínanie na zips s kovovým gombí-
kom, dve predné vrecká z rovnakého materiálu ako nohavice, dve multifunkčné bočné vrecká s 
odpojiteľným, vyklápacím držiakom na visačku, jedno vrecko na zips, dve otvorené predné vrec-
ká, držiak kladiva, kontrastné diely a šitie, trojité švy na vnútorných a vonkajších nohách.

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
CANVAS SMĚS POLYESTERU

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA,
ZMES CANVAS POLYESTER

Námořnická modrá / Černá
Námornícka modrá / Čierna

Zadní strana / Zozadu

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Černá / Černá
Čierna / Čierna

Certifikováno pro Knee Tech
Certifikované pre Knee Tech
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250 g 1/20 pcs

[000961-0340]

 Tech-nik line Tech-nik line

Promotech

Dvoubarevné pracovní montérky, přední zapínání na zip, límeček, elastický pásek a stahovací pás-
ka na zápěstí na knoflík, dvě přední kapsy s klopami LOCK SYSTEM s vyztuženou spodní částí, 
jedna velká víceúčelová kapsa na hrudi, jedna kapsa na smartphone a skryté pružné pouzdro 
na jmenovku, dvě zadní kapsy, z nichž jedna s uzavírací klopou, jedna s dvěma reflexními pruhy, 
reflexní lemování na hrudi a zádech a dvojí klínek na zádech pro větší volnost pohybu.

Kombinézy v dvoch odtieňoch, predné zatváranie so zipsom, elastické manžety a zapínanie man-
žiet na gombík, dve predné vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM zosilnené v spodnej časti, jedno 
priestranné multifunkčné náprsné vrecko, vrecko na smartfón a vyklápateľný držiak na visačku, 
dve zadné vrecká, jedno s prekrytím a jedno s dvomi reflexnými pásikmi, reflexná lemovka na 
prsiach a chrbte, zadný elastický diel a záhyby pre lepšiu pohyblivosť.

Látka 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPR

Tkanina 65% POLYESTER + 35% BAVLNA, KEPER

Královská modrá / Námořnická modrá
Kráľovská modrá / Námornícka modrá

Gelová zelená / Žlutá
Gélová zelená / Žltá

Ocelově šedá / Červená
Oceľová sivá / Červená

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Zadní strana / Zozadu
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 Promotech
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 Tucson, Arizona
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250 g 250 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000317-0064] [000319-0064]

Tech-nik line Tech-nik line 

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER

Tucson
Vesta s vsadkami a dvoubarevným prošitím, 
vyštíhlený džínový střih, přední zapínání na zip, 
dvě přední klokaní kapsy s klopami LOCK SYS-
TEM a kovovým knoflíkem, dvě kapsy na hrudi, 
z nichž jedna s LOCK SYSTEMem, jedna kapsa s 
odnímatelným a zavíracím pouzdrem na jme-
novku, jedna kapsa na mobilní telefon, reflexní 
pruhy na zádech pro větší bezpečnost a viditel-
nost, vnitřní podšívka z materiálu dry-tech.

Pánska vesta v dvoch odtieňoch, predné zapí-
nanie s plastovým zipsom, zapínanie pása na 
gombík, tri predné vrecká s uzatváraním LOCK 
SYSTEM, dve klokanie vrecká s prekrytím a s 
kovovým gombíkom, odpojiteľný, vyklápací dr-
žiak na visačku, multifunkčné náprsné vrecko, 
reflexné pásiky na pleciach, riflový obtiahnutý 
model, kontrastná rýchloschnúca podšívka, 
otvorené na jednoduchšiu tlač a vyšívanie.

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Černá / Kouřová
Čierna / DymováZadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER

Arizona
Lehká celoroční bunda s vsadkami a dvou-
barevným prošitím, vyštíhlený džínový střih, 
přední zapínání na zip a klopu na knoflíky, sta-
hovací manžety a pásek s knoflíkem, dvě před-
ní klokaní kapsy s klopou LOCK SYSTEM a ko-
vovým knoflíkem, dvě kapsy na hrudi, z nichž 
jedna s LOCK SYSTEMem, jedna kapsa s odní-
matelným a zavíracím pouzdrem na jmenovku, 
jedna kapsa na mobilní telefon, reflexní lemo-
vání na zádech, reflexní pruhy na ramenou pro 
větší bezpečnost a viditelnost.

Krátka unisex prechodná bunda s predným 
zapínaním na zips a s klopou na zapínanie 
kovovými patentnými gombíkmi, nastavenie 
manžiet a pásu gombíkmi, tri predné vrecká s 
uzatváraním LOCK SYSTEM, z toho dve sú klo-
kanie vrecká s klopou a s kovovým gombíkom, 
oddeliteľná zatváracia úchytka na služobnú 
menovku, viacúčelové náprsné vrecko. Reflex-
né pásiky na pleciach, tvarovaný strih v štýle 
džínsov.

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Černá / Kouřová
Čierna / DymováZadní strana / Zozadu
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 Texas  Texas
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000320-0064] [000318-0064]

Tech-nik line Tech-nik line 

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Černá / Kouřová
Čierna / Dymová

Texas
Pánské kalhoty, celoroční, elastické pásky na 
bocích a poutka v pase, zapínání na zip a na ko-
vový knoflík, dvě přední kapsy džínového stři-
hu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna 
kapsa na zip, jedna víceúčelová kapsa, dvě po-
stranní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s 
klopou na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití, 
reflexní pruhy na zadní kapse.

Viacsezónne unisex nohavice s elastickými 
bočnými stranami a uškami na opasok na páse. 
Zapínanie na zips s kovovým gombíkom, tri 
klasické predné vrecká, jedno bočné vrecko s 
uzatváraním LOCK SYSTEM a jedno vrecko na 
zips, jedno multifunkčné vrecko, dve zadné 
vrecká, jedno otvorené a jedno s prekrytím a 
suchým zipsom. Kontrastné prvky, reflexné pá-
siky na zadnom vrecku.

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER

Zadní strana / Zozadu

Kouřová / Černá
Dymová / Čierna

Námořnická modrá / Královská modrá
Námornícka modrá / Kráľovská modrá

Černá / Kouřová
Čierna / Dymová

Sandiego
Pánské bermudy, elastické pásky na bocích a 
poutka v pase, zapínání na zip a na kovový kno-
flík, dvě přední šikmé kapsy, jedna postranní 
kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa na zip, jedna 
víceúčelová kapsa, dvě postranní kapsy, z nichž 
jedna otevřená a druhá s klopou na suchý zip, 
kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy na 
zadní kapse.

Bermudy s elastickými bočnými stranami a uš-
kami na opasok na páse. Zapínanie na zips s ko-
vovým gombíkom, tri klasické predné vrecká, 
jedno bočné vrecko s uzatváraním LOCK SYS-
TEM a jedno vrecko na zips, jedno multifunkč-
né vrecko, dve zadné vrecká, jedno otvorené a 
jedno s prekrytím a suchým zipsom. Kontrast-
né prvky, reflexné pásiky na zadnom vrecku.

Látka 100% BAVLNA, KEPR

Tkanina 100% BAVLNA, KEPER

Zadní strana / Zozadu
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 Protector 2.0  Defender 2.0
MULTIPRO
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[001489-0086]

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/20 pcs

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

Multipro Multipro 

Zadní strana / Zozadu

Safety 2.0
Džínová bunda z antistatické, kyselinám odolné a ohnivzdorné bavlny, odolná proti elektrickému 
oblouku, vhodná pro svářeče. Kontrastní dvojité prošití, zesílené na rukávech a na boku. Náprsní 
kapsička na pravé straně s očkem na pero zakrytá klopou na suchý zip. Tvarovaná zadní spodní 
část pro lepší pokrytí, nastavitelná pomocí suchého zipu, všívané rukávy s elastickou manžetou a 
suchým zipem pro další stažen. Zip na přední straně s klopou na suchý zip. Příchytka na jmenovku.

Bunda džínsového typu z  antistatickej bavlny, odolná voči kyselinám, nehorľavá, odolná proti 
elektrickému oblúku a vhodná pre zváračov, s dvojitým farebným štepovaním a zosilnená na ruká-
voch, na bokoch. Náprsné vrecko na pravej strane s držiakom na perá zakryté chlopňou so suchým 
zipsom. Tvarovaný chrbát na spodku zaručuje lepšie zakrytie, pričom sa tvar dá nastaviť pomocou 
suchého zipsu, rukávy s pružnou manžetou a suchým zipsom na ďalšie nastavenie. Predný zips 
s lemom so suchým zipsom. Háčik na držiak na kartu.

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Námořnická modrá
Námornícka modrá

4343
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/15 pcs

[001486-0086]

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

 Multipro Multipro

Zadní strana / Zozadu

Protector 2.0

Džínová bunda z antistatické, kyselinám odolné a ohnivzdorné bavlny, odolná proti elektrickému 
oblouku, vhodná pro svářeče. Kontrastní dvojité prošití, zesílené na rukávech, boku a na zádech. 
Dvě velké kapsy v pase a náprsní kapsička na pravé straně s očkem na pero, všechny zakryté klo-
pou na suchý zip. Tvarovaná zadní spodní část pro lepší pokrytí, nastavitelná pomocí suchého 
zipu, všívané rukávy s elastickou manžetou a suchým zipem pro další stažení. Zip na přední straně 
s klopou s patentkami. Na ramenou a na dolní straně zad jsou připevněny 3M reflexní pruhy. Od-
nímatelné plastové pouzdro na jmenovku.

Bunda džínsového typu z  antistatickej bavlny, odolná voči kyselinám, nehorľavá, odolná proti 
elektrickému oblúku a vhodná pre zváračov, s dvojitým farebným štepovaním a zosilnená na ru-
kávoch, na bokoch a na chrbte. Dve vrecká v páse a náprsné vrecko na pravej strane s držiakom 
na perá, všetko zakryté chlopňou so suchým zipsom. Tvarovaný chrbát na spodku zaručuje lepšie 
zakrytie, pričom sa tvar dá nastaviť pomocou suchého zipsu, rukávy s pružnou manžetou a su-
chým zipsom na ďalšie nastavenie. Predný zips s lemom s patentnými gombíkmi. Na pleciach a na 
spodnom okraji vzadu aplikované odrazové 3M pruhy. Pripínací plastový držiak na kartu.

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Námořnická modrá
Námornícka modrá
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[001488-0086]

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/20 pcs

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

Multipro Multipro 

Protection 2.0

Kalhoty z antistatické, kyselinám odolné a ohnivzdorné bavlny, odolné proti elektrickému oblou-
ku, vhodné pro svářeče. Tvarovaný pásek vzadu zvýšený pro lepší krytí, s postranními gumičkami 
na bocích a s poutky v pase, vepředu se zipem a s patentkou. Kontrastní dvojité prošití zesílené na 
vnitřní nohavici, vnější nohavici a vzadu. Přední kapsy klasického střihu, jedna víceúčelová kapsa 
po straně pravé nohavice, dvě zadní kapsy, všechny s klopou na suchý zip. Reflexní 3M pruhy při-
pevněné na zadní kapsičce.

Nohavice z antistatickej bavlny, odolnej voči kyselinám, nehorľavé, odolné voči elektrickému ob-
lúku a vhodné pre zváračov. Tvarovaný pás, vyšší vzadu, aby lepšie kryli chrbát, s gumičkami na 
boku a pásikom v páse, vpredu so zipsom a patentkou. Dvojité farebné štepovanie a zosilnenie na 
vnútornej, vonkajšej a zadnej strane nohy. Predné vrecká klasického strihu, multifunkčné vrecko 
na boku pravej nohy, dve zadné vrecká, všetky s chlopňou a suchým zipsom. Na zadnom vrecku 
aplikované odrazové 3M pruhy.

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu
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M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 280 g1/15 pcs 1/20 pcs

[001487-0086] [001575-0086]

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

 Multipro Multipro

Defender 2.0
Kalhoty z antistatické, kyselinám odolné a oh-
nivzdorné bavlny, odolné proti elektrickému 
oblouku, vhodné pro svářeče. Tvarovaný pásek 
vzadu zvýšený pro lepší krytí, s postranními gu-
mičkami na bocích a s poutky v pase, vepředu 
se zipem a s patentkou. Kontrastní dvojité pro-
šití zesílené na vnitřní nohavici, vnější nohavici 
a vzadu. Přední kapsy klasického střihu, dvě 
víceúčelové kapsy a jedna kapsa na zip, dvě 
zadní kapsy, všechny s klopou na suchý zip. Re-
flexní 3M pruhy připevněné na zadní kapsičce.

Defender Reflex 2.0
Kalhoty z antistatické, kyselinám odolné a oh-
nivzdorné bavlny, odolné proti elektrickému 
oblouku, vhodné pro svářeče,s dvojitým reflex-
ním pruhem. Tvarovaný pásek vzadu zvýšený 
pro lepší krytí, s postranními gumičkami na bo-
cích a s poutky v pase, vepředu se zipem a s pa-
tentkou. Kontrastní dvojité prošití zesílené na 
vnitřní nohavici, vnější nohavici a vzadu. Přední 
kapsy klasického střihu, dvě víceúčelové kapsy 
a jedna kapsa na zip, dvě zadní kapsy, všechny s 
klopou na suchý zip. Reflexní 3M pruhy připev-
něné na zadní kapsičce.

Nohavice z antistatickej bavlny, odolnej voči ky-
selinám, nehorľavé, odolné voči elektrickému 
oblúku a vhodné pre zváračov. Tvarovaný pás, 
vyšší vzadu, aby lepšie kryli chrbát, s gumička-
mi na boku a pásikom v páse, vpredu so zipsom 
a patentkou. Dvojité farebné štepovanie a zo-
silnenie na vnútornej, vonkajšej a zadnej strane 
nohy. Predné vrecká klasického strihu, dve mul-
tifunkčné vrecká a vrecko so zipsom, dve zadné 
vrecká, všetky s chlopňou a suchým zipsom. Na 
zadnom vrecku aplikované odrazové 3M pruhy.

Nohavice z antistatickej bavlny, odolné voči 
kyselinám, nehorľavé, odolné proti elektrické-
mu oblúku a vhodné pre zváračov, s dvojitým 
reflexným pásikom, tvarovaný pás, vyšší vzadu, 
aby lepšie kryl chrbát, s gumičkami na boku a 
pútkami na bruchu, vpredu so zipsom a patent-
kou. Dvojité farebné štepovanie a  zosilnenie 
na vnútornej, vonkajšej a zadnej strane nohy. 
Predné vrecká klasického strihu, dve multi-
funkčné vrecká a jedno vrecko na zips, dve zad-
né vrecká, všetky s chlopňou a suchým zipsom. 
Na zadnom vrecku našité reflexné pásiky 3M.

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/10 pcs

[001485-0086]

APC 1

IEC/EN
61482-2:2018

Multipro Multipro 

Total-pro 2.0

Kombinéza z antistatické, kyselinám odolné a ohnivzdorné bavlny, odolná proti elektrickému ob-
louku, vhodná pro svářeče. Přední zip s dvojitým jezdcem, zakrytý klopou na suchý zip, všívané 
rukávy s elastickou manžetou a suchým zipem pro další stažení, vzadu s gumičkou v pase a záhyby 
pro usnadnění pohybů. Kontrastní dvojité prošití zesílené na rukávech, boku a na zádech. Dvě 
velké kapsy v pase, náprsní kapsička na pravé straně s očkem na pero a dvě zadní kapsy, všechny 
zakryté klopou na suchý zip. Na ramenou, na zadním sedle a na zadní kapse jsou připevněny 3M 
reflexní pruhy. Odnímatelné plastové pouzdro na jmenovku.

Kombinéza z  antistatickej bavlny, odolná voči kyselinám, nehorľavá, odolná proti elektrickému 
oblúku a vhodná pre zváračov. Zips vpredu s dvojitým bežcom zakrytý lemom so suchým zipsom, 
rukavice s pružnou manžetou a prúžkom so suchým zipsom na ďalšiu úpravu, vzadu s gumičkou 
v páse a záhybmi uľahčujúcimi pohyb. Dvojité farebné štepovanie a zosilnenie na rukávoch, na 
bokoch a na chrbte. Dve vrecká v páse, náprsné vrecko na pravej strane s držiakom na perá a dve 
zadné vrecká, všetko zakryté chlopňou so suchým zipsom. Na pleciach, na sedle a na zadnom 
malom vrecku aplikované odrazové 3M pruhy. Pripínací plastový držiak na kartu.

Látka 98% BAVLNA + 2% DISIPATIVNÍ VLÁKNO,
KEPR MULTI-PRO

Tkanina 98% BAVLNA + 2% VODIVÉ VLÁKNO,
KEPER VIACFUNKČNÝ

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

220 g 1/10 pcs

Comfort Fit

[000442-0108]

EN 343:2019

3
1
X

0624

Multipro Multipro 

Shield

Dvoubarevná parka s vysokou viditelností s 8mm plastovým zipem s kovovým jezdcem a klopou 
na suchý zip, odepínatelná tvarovaná kapuce se stahovací šňůrkou, pružné nastavitelné manžety, 
velké přední kapsy s klopou na knoflík, skryté/odnímatelné pružné pouzdro na jmenovku. Vnitřek: 
zateplení.

Parka v dvoch odtieňoch s vysokou viditeľnosťou, s 8 mm plastovým zipsom, kovovým uškom 
a prekrytím so suchým zipsom, odpojiteľná, obtiahnutá ergonomická kapucňa so zaťahovacou 
šnúrkou, strečové nastaviteľné manžety, priestranné predné vrecká s prekrytím a gombíkom, dve 
so zipsom, odpojiteľný/vyklápací držiak na visačku, s vypchávkou.

Látka 98% POLYESTER MÁČENÝ PU + 2% UHLÍKOVÉ VLÁKNO,
 OXFORD 300D MULTI-PRO MÁČENÝ PU

Tkanina 98% POLYESTER S POVLAKOM PU + 2% UHLÍKOVÉ VLÁKNO,
OXFORD 300D VIACFUNKČNÝ S POVLAKOM PU

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

4949

» Index

http://www.payperwear.com


 Shine, Vision  Charter, Guard+  Charter

VYSOKÁ VIDITELNOST
VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ

5050

» Index

http://www.payperwear.com


Breathable

M
an

150 g 150 g1/50 pcs 1/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

[000342-0028] [001483-0028]

La
dy

Breathable

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Avenue
Tričko s kulatým výstřihem s krátkým rukávem, 
s reflexními pruhy, skryté švy na límečku.

Avenue Lady
Dámské tričko s kulatým výstřihem s krátkým 
rukávem, s reflexními pruhy, skryté švy na lí-
mečku.

Tričká s okrúhlym výstrihom s krátkym ruká-
vom a vysokou viditeľnosťou, s reflexnými 
pruhmi a zakrytými švami na krku.

Dámske tričká s okrúhlym výstrihom s krátkym 
rukávom a vysokou viditeľnosťou, s reflexnými 
pásikmi, prekryté šitie goliera.

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

5151

» Index

http://www.payperwear.com


150 g 150 g1/50 pcs 1/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

M
an

Breathable Breathable

[001028-0028] [001484-0028]

La
dy

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Guard+

Pánská dvoubarevná polokošile s krátkým ru-
kávem, s vysokou viditelností, s reflexními pru-
hy, s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
kontrastní jemně lemovaný žebrovaný límeček 
a rukávy, postranní rozparky, skryté prošití lí-
mečku.

Guard+ Lady

Dámská dvoubarevná polokošile s krátkým ru-
kávem, s vysokou viditelností, s reflexními pru-
hy, s 4 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
kontrastní jemně lemovaný žebrovaný límeček 
a manžety, postranní rozparky, skryté prošití 
límečku.

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi v dvoch 
odtieňoch, s dobrou viditeľnosťou s reflexnými 
pásikmi, s tromi gombíkmi v rovnakej farbe s 
perleťovým efektom, kontrastný jemne rebro-
vaný golier a okraje rukávov, bočné odvetráva-
cie prvky, prekryté šitie goliera.

Dámska dvojfarebná polokošeľa s krátkymi 
rukávmi s dobrou viditeľnosťou s reflexnými 
pásikmi, so 4 gombíkmi v rovnakej farbe s per-
leťovým efektom, kontrastný jemne rebrovaný 
golier a okraje rukávov, bočné odvetrávacie 
prvky, prekryté šitie goliera.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

5252

» Index

http://www.payperwear.com


150 g 150 g1/30 pcs 1/30 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

M
an

Breathable Breathable

[001077-0028] [001482-0028]

La
dy

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Guard+ Winter

Pánská dvoubarevná polokošile s dlouhým ru-
kávem, s vysokou viditelností, s reflexními pru-
hy, s 3 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
kontrastní jemně lemovaný žebrovaný límeček 
a manžety, postranní rozparky, skryté prošití 
límečku.

Guard+ Winter Lady

Dámská dvoubarevná polokošile s dlouhým ru-
kávem, s vysokou viditelností, s reflexními pru-
hy, s 4 barevně sladěnými perleťovými knoflíky, 
kontrastní jemně lemovaný žebrovaný límeček 
a manžety, postranní rozparky, skryté prošití 
límečku.

Pánska polokošeľa s dlhými rukávmi v dvoch 
odtieňoch, s dobrou viditeľnosťou s reflexnými 
pásikmi, s tromi gombíkmi v rovnakej farbe s 
perleťovým efektom, kontrastný jemne rebro-
vaný golier a okraje rukávov, bočné odvetráva-
cie prvky, prekryté šitie goliera.

Dámska dvojfarebná polokošeľa s dlhými ru-
kávmi s dobrou viditeľnosťou s reflexnými pá-
sikmi, so 4 gombíkmi v rovnakej farbe s perle-
ťovým efektom, kontrastný jemne rebrovaný 
golier a okraje rukávov, bočné odvetrávacie 
prvky, prekryté šitie goliera.

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

5353

» Index

http://www.payperwear.com


Breathable

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001457-0439]

240 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

Breathable

[000345-0018]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Leader
Pánská mikina s vysokou viditelností, s kapucí a 
s reflexními pruhy, s plastovým celozipem SBS s 
kovovým jezdcem s aretací autolock, manžety a 
pas s elastickým žebrováním, dvě přední kapsy se 
skrytým zipem, jedna víceúčelová kapsa na hrudi 
s kroužkem na jmenovku a uzavírací klopa LOCK 
SYSTEM.

Pánska mikina s dobrou viditeľnosťou s ka-
pucňou a reflexnými pásikmi, zips po celej dĺž-
ke z SBS s kovovým bežcom „autolock“, pružné 
rebrované manžety a pás, dve predné vrecká s 
prekrytým zipsom, multifunkčné náprsné vrec-
ko s krúžkom na prichytenie služobnej menov-
ky a klopou s uzatváraním LOCK SYSTEM.

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 100% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Látka 100% POLYESTER, GÁZOVINA

Tkanina 100% POLYESTER, ČESANÝ FLÍS

Vision
Pánská mikina s vysokou viditelností s reflex-
ními pruhy 3M, nylonový polozip s kovovým 
jezdcem, manžety a pas s elastickým žebrová-
ním, dvě přední kapsy se skrytým zipem, jedna 
kapsa na hrudi s klopou LOCK SYSTEM s odní-
matelným a zavíracím pružným pouzdrem na 
jmenovku, jedna kapsa na zip se zesílenými švy.

Pánska mikina s dobrou viditeľnosťou s pásmi 
3M, nylonový polovičný zips s kovovým uškom, 
strečové rebrované manžety a pás, dve pred-
né vrecká s prekrytým zipsom, jedno náprsné 
vrecko s uzatváraním LOCK SYSTEM s odpoji-
teľným, vyklápacím držiakom na visačku a jed-
no vrecko na zips so zosilnenými švami.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

5454

» Index

http://www.payperwear.com


280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[000344-0069]

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER, FLÍS

Tkanina 100% POLYESTER, FLÍS

Light
Pánská flísová bunda s pruhy 3M, s plastovým celozipem, stahovací šňůrka v pase, elastické staho-
vací manžety na zápěstí, dvě kapsy na zip, jedna přední kapsa na zip, zesílené švy.

Pánska flísová bunda s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M a plastovým zipsom, nastaviteľná zaťa-
hovacia šnúrka na páse, elastické manžety, dve vrecká s prekrytým zipsom, jedno predné vrecko 
na zips, zosilnené švy.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

5555

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

Size - - - M - XL - - - -

120 g 1/100 pcs

[000910-0088]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Reflex+
Vesta s vysokou viditelností s reflexními pruhy, zapínání na suchý zip, plně lemovaná. Vesta s dobrou viditeľnosťou s reflexnými pásikmi, zapínanie na suchý zips, obšitá po celom ob-

vode.

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

5656

» Index

http://www.payperwear.com


120 g 1/50 pcs

Size - - - M L XL - - - -

M
an

[000335-0088]

240 g 1/40 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[000333-0087]

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER, DRY-TECH

Tkanina 100% POLYESTER, DRY-TECH

Expert
Vesta s vysokou viditelností s reflexními pruhy 
3M, zapínání vepředu na zip, dvě přední kloka-
ní kapsy s klopou lock system a suchý zip, jedna 
kapsa na hrudi na zip.

Vesta s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, pred-
né zapínanie so zipsom, dve predné klokanie 
vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM, odpojiteľ-
ný, vyklápací držiak na visačku, jedno náprsné 
vrecko so zipsom.

Zadní strana / Zozadu

Látka 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, SATÉN

Tkanina 60% BAVLNA + 40% POLYESTER, SATÉN

Master

Vesta s vysokou viditelností vyštíhleného džíno-
vého střihu s reflexními pruhy 3M, zapínání vep-
ředu na zip, dvě přední klokaní kapsy se zavírací 
klopou LOCK SYSTEM s kovovým knoflíkem, dvě 
kapsy na hrudi, z nichž jedna s lock systemem, 
odnímatelné a zavírací pružné pouzdro na jme-
novku, jedna kapsa na mobilní telefon.

Vesta s dobrou viditeľnosťou s 3M pruhmi, pred-
né zapínanie s prekrytým zipsom, utiahnutie v 
páse pomocou gombíkov, dve predné klokanie 
vrecká s uzatváraním LOCK SYSTEM s kovovým 
gombíkom, dve multifunkčné náprsné vrecká, 
odpojiteľná a zatváracia úchytka na služobnú 
menovku, tvarovaný strih v štýle džínsov.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

5757
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310 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001449-0090]

Breathable Breathable

M
an

310 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000343-0090]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 100% POLYESTER, SOFT-SHELL 3/1 KEPR 75D

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT-SHELL 3/1 KEPER 75D

Traffic
WP 8000 mm H2O, MVP 800 g/m2 24h. Pánská 
ergonomická dvoubarevná vesta s vysokou 
viditelností s reflexními pruhy 3M, utěsněný 
celozip SBS, dvě postranní kapsy na zip, jedna 
kapsa na hrudi, odnímatelné a zavírací pružné 
pouzdro na jmenovku.

WP 8000 mm H2O, MVP 800 g/m2 24h. Pánska 
dvojfarebná vesta s pohodlným strihom s dob-
rou viditeľnosťou s pásmi 3M, dlhý zips z SBS 
s páskou, dve bočné vrecká so zipsom, jedno 
náprsné vrecko, odoberateľný a zapínací držiak 
služobnej menovky.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Shine
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánská ergo-
nomická dvoubarevná bunda s vysokou viditelností 
s reflexními pruhy 3M, raglánové rukávy, tvarovaná 
kapuce s dvojitým prošitím a stahovací šňůrkou, utěs-
něný celozip SBS, stahovací manžety na suchý zip s 
páskami na zápěstí, dvě postranní kapsy na zip, jedna 
kapsa na hrudi, odnímatelné a zavírací pružné pouzd-
ro na jmenovku a jedna kapsa na levém rukávu.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánska 
bunda s pohodlným strihom s dobrou viditeľ-
nosťou s pásmi 3M v dvoch odtieňoch, raglánové 
rukávy, tvarovaná kapucňa s dvojito prešívanými 
švami a zaťahovacou šnúrkou, dlhý zips z SBS s 
páskou, nastaviteľné manžety so zapínaním na 
suchý zips, dve bočné vrecká so zipsom, jedno 
náprsné vrecko a vrecko na ľavom ramene.

Látka 100% POLYESTER, SOFT-SHELL 3/1 KEPR 75D

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT-SHELL 3/1 KEPER 75D

Zadní strana / Zozadu

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

5858
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180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001221-0379]

330 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001450-0053]

Breathable

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Yard
Parka dvoubarevná, vysoká viditelnost, reflexní 
pruhy, skrytý celozip, kapuce v límci, elastické 
žebrované manžety, dvě přední kapsy s klopou, 
kapsa na mobilní telefon a závěsný kroužek pro 
pružné pouzdro na jmenovku. Vnitřek: zateple-
ný, vnitřní kapsa na suchý zip, tepelně podle-
pené švy.

Dvojfarebná parka s vysokou viditeľnosťou s 
reflexnými pruhmi, zips po celej dĺžke zakrytý 
légou, kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, 
pružné rebrované manžety, dve predné vrecká 
s klopou, vrecko na mobilný telefón a krúžok 
na zavesenie služobnej menovky. Vnútro: s vý-
plňou, jedno vnútorné vrecko so suchým zip-
som, švy zosilnené tepelným lemom.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER, SOFT-SHELL

Tkanina 100% POLYESTER, SOFT-SHELL

Screen
WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pánská 
ergonomická dvoubarevná bunda s vysokou 
viditelností s reflexními pruhy 3M, utěsněný 
celozip SBS, stahovací pásky na suchý zip na zá-
pěstí, dvě postranní kapsy na zip, kapuce v lím-
ci, jedna kapsa na hrudi, odnímatelné a zavírací 
pružné pouzdro na jmenovku a jedna kapsa na 
levém rukávu.

WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m2 24h. Pán-
ska dvojfarebná bunda s pohodlným strihom 
s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, dlhý zips 
z SBS s páskou, nastaviteľné manžety so zapí-
naním na suchý zips, skladacia kapucňa, dve 
bočné vrecká so zipsom, jedno náprsné vrecko, 
odoberateľný a zapínací držiak služobnej me-
novky a vrecko na ľavom ramene.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

5959
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180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001219-0379]

EN 343:2019

3
1
X

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Paddock
Dvoubarevná lehká bunda, vysoká viditelnost, reflexní pruhy, skrytý celozip, kapuce v límci, elas-
tický pas e manžety, dvě velké přední kapsy s klopou na suchý zip, kapsa na mobilní telefon a 
závěsný kroužek pro pružné pouzdro na jmenovku. Vnitřek: zateplený, kapsa na suchý zip, tepelně 
podlepené švy.

Dvojfarebná krátka bunda s vysokou viditeľnosťou s reflexnými pruhmi, zips po celej dĺžke zakrytý 
légou, skladacia kapucňa, ktorá sa dá vsunúť do goliera, elastický pás a manžety, dve veľké predné 
vrecká s klopou a suchým zipsom, vrecko na mobilný telefón a krúžok na zavesenie služobnej menov-
ky. Vnútro: s výplňou, jedno vrecko so suchým zipsom, švy zosilnené termoprúžkami.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

6060
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190 g 190 g1/5 pcs 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL - - - -

M
an

[000347-0091] [001546-0091]

La
dy

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Látka 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Hispeed
Pánská dvoubarevná bunda s vysokou viditel-
ností s reflexními pruhy 3M, plastový zip s ko-
vovým jezdcem s klopou na suchý zip, kapuce 
v límci, elastické stahovací manžety, dvě skryté 
přední kapsy, jedna kapsa na hrudi s pružným 
pouzdrem na jmenovku. Vnitřek: zateplení, flí-
sový límec a ramena, jedna vnitřní kapsa, tepel-
ně podlepené švy.

Hispeed Lady
Dámská dvoubarevná bunda s vysokou viditel-
ností s reflexními pruhy 3M, plastový zip s ko-
vovým jezdcem s klopou na suchý zip, kapuce 
v límci,elastické stahovací manžety, dvě skryté 
přední kapsy, jedna kapsa na hrudi s pružným 
pouzdrem na jmenovku. Vnitřek: zateplení, flí-
sový límec a ramena, jedna vnitřní kapsa, tepel-
ně podlepené švy.

Pánska bunda v dvoch odtieňoch s dobrou vi-
diteľnosťou s pásmi 3M, plastový zips s kovo-
vým uškom s prekrytím a suchým zipsom, skla-
dacia kapucňa, elastické nastaviteľné manžety, 
dve prekryté predné vrecká, jedno náprsné 
vrecko s držiakom visačky, s vypchávkou, flí-
sová vnútorná strana goliera, vnútorné vrecko, 
švy prekryté tepelne lepenou páskou.

Dámska bunda v dvoch odtieňoch s dobrou vi-
diteľnosťou s pásmi 3M, plastový zips s kovovým 
bežcom s légou a suchým zipsom, skladacia ka-
pucňa, elastické nastaviteľné manžety, dve prekry-
té predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držia-
kom na služobnú menovku, vnútro s výstelkou, 
flísová vnútorná strana goliera a plecia, vnútorné 
vrecko, švy prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

6161

» Index

http://www.payperwear.com


190 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

Breathable

[000346-0091]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER, OXFORD 300D

Hiway
Pánská dvoubarevná lehká bunda s vysokou viditelností, s pruhy 3M, odepínací rukávy, plastový 
zip s kovovým jezdcem, elastické manžety, dvě přední kapsy, jedna kapsa na hrudi na zip, kapsa 
na mobilní telefon. Vnitřek: zateplení, flísový límec, jedna vnitřní kapsa.

Pánska ľahká bunda v dvoch odtieňoch s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, odpojiteľné rukávy, 
plastový zips s kovovým uškom, elastické manžety, dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko so 
zipsom a vrecko na mobilný telefón, s vypchávkou, flísová vnútorná strana goliera, jedno vnútor-
né vrecko, švy prekryté tepelne lepenou páskou.

Zadní strana / Zozadu

Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

6262

» Index
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M
an

285 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

BreathableComfort Fit

[000348-0092]

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Street
Lehká bunda s vysokou viditelností s reflexními pruhy 3M, 8mm plastový zip s dvojitým kovovým 
jezdcem, elastické manžety a pas, dvě přední kapsy na zip, dvě kapsy na hrudi na zip, jedna kapsa 
na mobilní telefon, vnější zip na hrudi pro snadnější potisk a vyšívání, jedna víceúčelová kapsa na 
rukávu. Vnitřek: flísový, vnitřní kapsa, zip pro snadnější potisk a vyšívání.

Pánska ľahká bunda s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, 8 mm plastový zips s dvojitým kovovým 
uškom, elastické manžety a pás, dve predné vrecká so zipsom, dve náprsné vrecká so zipsom, 
vrecko na mobilný telefón, jeden vonkajší zips na prsiach na jednoduchšiu tlač/vyšívanie, jedno 
multifunkčné vrecko na rukáve. Podšívka z vlasovej tkaniny, jedno vnútorné vrecko, zips na jed-
noduchšiu tlač a vyšívanie

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TAFT POLYESTER/BAVLNA

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
TAFT POLYESTER/BAVLNA

Zadní strana / Zozadu

Oranžová fluo 
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

 Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov

6363
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 Freeway  Charter  Interstate  Charter Winter

6464
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190 g 190 g1/5 pcs 1/5 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

Breathable

[000439-0106] [000440-0106]

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
OXFORD 300D

Freeway
Dvoubarevná bunda s vysokou viditelností s 
reflexními pruhy 3M, plastový zip s kovovým 
jezdcem s klopou na suchý zip, odepínatelná 
tvarovaná kapuce v límci se stahovacími šňůr-
kami, elastický pásek, stahovací manžety, 4 vel-
ké přední kapsy, z nichž 2 se zipem, jedna kapsa 
na hrudi s očkem na tužku a skrytým pružným 
pouzdrem na jmenovku, jedna kapsa na skrytý 
zip. Vnitřek: zateplený, mikroflísový límec a ra-
mena, vnitřní zip pro snadnější potisk a vyšívá-
ní. Tepelně podlepené švy.

Pánska bunda s dobrou viditeľnosťou v dvoch 
odtieňoch s pásmi 3M, plastový zips s kovovým 
uškom, s prekrytím a suchým zipsom, sklada-
cia alebo snímateľná kapucňa so zaťahovacou 
šnúrkou, elastický pás, nastaviteľné manžety, 
štyri priestranné predné vrecká, dve so zip-
som, jedno náprsné vrecko s držiakom pera a 
vyklápacím držiakom na visačku, jedno vrecko 
s prekrytým zipsom, s vypchávkou, flísová vnú-
torná strana goliera a pliec, vnútorné vrecko, 
švy prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
OXFORD 300D

Interstate
Dvoubarevná lehká bunda s vysokou viditel-
ností s reflexními pruhy 3M, odepínací rukávy, 
plastový zip s kovovým jezdcem s klopou na 
suchý zip, odepínatelná tvarovaná kapuce v 
límci se stahovacími šňůrkami, elastický pá-
sek, stahovací manžety, 4 velké přední kapsy, z 
nichž 2 se zipem, jedna kapsa na hrudi s očkem 
na tužku a skrytým pružným pouzdrem na 
jmenovku, jedna kapsa na skrytý zip. Vnitřek: 
zateplený, mikroflísový límec a ramena, vnitř-
ní zip pro snadnější potisk a vyšívání. Tepelně 
podlepené švy.

Pánska bunda s dobrou viditeľnosťou v dvoch 
odtieňoch s pásmi 3M, odpojiteľné rukávy, 
plastový zips s kovovým uškom, s prekrytím 
a suchým zipsom, skladacia alebo snímateľná 
kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, elastický 
pás, nastaviteľné manžety, štyri priestranné 
predné vrecká, dve so zipsom, jedno náprsné 
vrecko s držiakom pera a vyklápacím držiakom 
na visačku, jedno vrecko s prekrytým zipsom, 
s vypchávkou, flísová vnútorná strana goliera 
a pliec, vnútorné vrecko, švy prekryté tepelne 
lepenou páskou.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

6565
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M
an

180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001220-0379]

EN 343:2019

3
1
X

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Dockyard
Parka, dvoubarevná, vysoká viditelnost, skládá se z: vnější bunda bez podšívky, skrytý celozip, 
kapuce v límci, dvě přední kapsy s klopou, kapsa na mobilní telefon a závěsný kroužek pro pružné 
pouzdro na jmenovku, vnitřní kapsa na suchý zip. Odnímatený vnitřek: zateplená bunda, odní-
matelné rukávy s žebrovanými manžetami, dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, 
tepelně podlepené švy.

Dvojfarebná trojúčelová parka s vysokou viditeľnosťou, ktorú tvoria: vonkajšia bunda bez výplne s kry-
tým zipsom po celej dĺžke, skladacia kapucňa, dve predné vrecká s chlopňou, vrecko na mobilný tele-
fón a krúžok na zavesenie služobnej visačky, jedno vnútorné vrecko na suchý zips. Vnútorná, odobera-
teľná vrstva: krátka bunda s podšívkou, odoberateľné rukávy s pružnými rebrovanými manžetami, švy 
zosilnené tepelne aplikovaným prúžkom, dve predné vrecká so zipsom, vnútorné vrecko so zipsom.

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFT

Zadní strana / Zozadu

Vnitřní bunda
Vnútorná krátka bunda 

Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

6666
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M
an

170 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

Comfort Fit

[000349-0093]

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Airplus

Parka s vysokou viditelností s reflexními pruhy 3M, složená z: vnější plášť bez podšívky s plasto-
vým zipem s kovovým jezdcem s klopou na knoflíky, tvarovaná kapuce v límci, elastické stahovací 
manžety, dvě velké přední kapsy se zipem a s klopou, kapsa na mobilní telefon, tepelně podlepe-
né švy. Vnitřní bunda zateplená, odepínací rukávy, plastový zip s kovovým jezdcem, tři přední kap-
sy s klopou na suchý zip, elastické manžety, dvě přední kapsy na zip, kapsa s pružným pouzdrem 
na jmenovku, mikroflísový límec, vnitřní zip.

Pánska multifunkčná parka s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, skladá sa z vonkajšej bundy bez 
vypchávky s plastovým zipsom s kovovým uškom alebo s prekrytím a gombíkmi, obtiahnutej, skla-
dacej kapucne so zaťahovacou šnúrkou, elastické, nastaviteľné manžety, dve priestranné predné 
vrecká so zipsom a prekrytím, vrecko na mobilný telefón, švy prekryté tepelne lepenou páskou. Bun-
da s odpojiteľnými rukávmi, s vypchávkou, plastový zips s odpojiteľnými rukávmi, elastické manžety, 
dve predné vrecká so zipsom, držiak na visačku, mikroflísová vnútorná strana goliera, vnútorný zips.

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
TAFT POLYESTER MÁČENÝ PU 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
TAFT POLYESTER S POVLAKOM PU 300D

Zadní strana / Zozadu

Vnitřní bunda
Vnútorná krátka bunda 

Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov 

Oranžová fluo
Oranžová fluo

6767
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M
an

170 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

Comfort Fit

[000350-0093]

EN 343:2019

3
1
X

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Security

Parka s vysokou viditelností s reflexními pruhy 3M, složená z: vnější plášť bez podšívky s plasto-
vým zipem s kovovým jezdcem s klopou na knoflíky, tvarovaná kapuce v límci, elastické stahovací 
manžety, dvě velké přední kapsy se zipem a s klopou, kapsa na mobilní telefon, tepelně podlepe-
né švy. Vnitřní bunda zateplená, odepínací rukávy, plastový zip s kovovým jezdcem, tři přední kap-
sy s klopou na suchý zip, elastické manžety, dvě přední kapsy na zip, kapsa s pružným pouzdrem 
na jmenovku, mikroflísový límec, vnitřní zip.

Pánska multifunkčná parka s dobrou viditeľnosťou s pásmi 3M, skladá sa z vonkajšej bundy bez 
vypchávky s plastovým zipsom s kovovým uškom alebo s prekrytím a gombíkmi, obtiahnutej, skla-
dacej kapucne so zaťahovacou šnúrkou, elastické, nastaviteľné manžety, dve priestranné predné 
vrecká so zipsom a prekrytím, vrecko na mobilný telefón, švy prekryté tepelne lepenou páskou. Bun-
da s odpojiteľnými rukávmi, s vypchávkou, plastový zips s odpojiteľnými rukávmi, elastické manžety, 
dve predné vrecká so zipsom, držiak na visačku, mikroflísová vnútorná strana goliera, vnútorný zips.

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
TAFT POLYESTER MÁČENÝ PU 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
TAFT POLYESTER S POVLAKOM PU 300D

Zadní strana / Zozadu

Vnitřní bunda
Vnútorná krátka bunda 

Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

6868

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

190 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000441-0106]

3
1
X

EN 343:2019
OUTER JACKET
INNER JACKET

3
3
X

EN 343:2019
OUTER JACKET
WITHOUT INNER

EN 14058:2004

3
X
X
WP

N
ew

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Pánska multifunkčná parka s dobrou viditeľnosťou v dvoch odtieňoch s pásmi 3M, vonkajšia bun-
da bez vypchávky, plastový zips s kovovým uškom, s prekrytím a suchým zipsom, skladacia alebo 
snímateľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, elastické nastaviteľné manžety, štyri priestranné 
predné vrecká, dve so zipsom, jedno náprsné vrecko s držiakom pera a vyklápacím držiakom na 
visačku, jedno vrecko s prekrytým zipsom, flísová vnútorná strana goliera zips na jednoduchšiu 
tlač a vyšívanie. Ľahká bunda s odpojiteľnými rukávmi, s vypchávkou, plastový zips s kovovým 
uškom, elastické manžety, tri predné vrecká s prekrytím a suchým zipsom, odpojiteľný, vyklápací 
držiak na visačku, jedno vrecko s prekrytým zipsom, mikroflísová vnútorná strana goliera a pliec, 
vnútorný zips na jednoduchšiu tlač a vyšívanie. Švy prekryté tepelne lepenou páskou.

Hisafe
Dvoubarevná parka s vysokou viditelností s reflexními pruhy 3M, složená z: vnější plášť bez pod-
šívky s plastovým zipem s kovovým jezdcem s klopou na suchý zip, odepínatelná tvarovaná kapu-
ce v límci se stahovacími šňůrkami, elastické stahovací manžety, 4 velké přední kapsy, 2 se zipem, 
jedna kapsa na hrudi s očkem na tužku a skrytým pružným pouzdrem na jmenovku, jedna kapsa 
se skrytým zipem, mikroflísový límec, zip pro snadnější potisk a vyšívání. Vnitřní bunda zateplená, 
odepínací rukávy, plastový zip s kovovým jezdcem, elastické manžety, tři přední kapsy s klopou 
na suchý zip, odnímatelné a zavírací pružné pouzdro na jmenovku, jedna kapsa se skrytým zipem, 
mikroflísový límec a ramena, vnitřní zip pro snadnější potisk a vyšívání. Tepelně podlepené švy.

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
OXFORD 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
OXFORD 300D

Zadní strana / Zozadu

 Vnitřní bunda
Vnútorná krátka bunda 

 Vnitřní bunda bez rukávů
Vnútorná krátka bunda bez rukávov

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Ocelově šedá
Žltá fluo / Oceľová sivá

6969
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[000946-0336]

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/20 pcs

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Charter
Pánské kalhoty, celoroční, s vysokou viditelností s reflexními pruhy, elastické pásky na bocích a 
poutka v pase, zapínání na plastový zip a na knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna 
postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, dvě zadní kapsy, z nichž jedna 
otevřená a druhá s klopou na suchý zip. Kontrastní prošití, v rozkroku a na vnitřní straně nohavice 
s trojjehlovým prošitím.

Pánske nohavice pre všetky ročné obdobia v dvoch odtieňoch s dobrou viditeľnosťou, s reflex-
nými pásmi, bočné elastické diely a ušká na opasok okolo pása. Zapínanie na zips s plastovým 
gombíkom, dve klasické predné vrecká, jedno bočné vrecko s uzatváraním LOCK SYSTEM, vrecko 
na meracie pásmo, dve zadné vrecká, jedno otvorené a jedno s prekrytím a suchým zipsom. Kon-
trastné šitie, trojité švy v rozkroku na vnútornej strane nôh.

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

Žlutá fluo
Žltá fluo

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Ocelově šedá
Žltá fluo / Oceľová sivá

Oranžová fluo / Ocelově šedá
Oranžová fluo / Oceľová sivá

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

Zadní strana / Zozadu

7070
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Size - XS S M L - - - - -

[001461-0336]

250 g 1/20 pcs

La
dy

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Charter Lady
Dámské kalhoty, celoroční, s vysokou viditelností s reflexními pruhy, elastické pásky na bocích 
a poutka v pase, zapínání na plastový zip a na knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jedna 
postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, dvě zadní kapsy, z nichž jedna 
otevřená a druhá s klopou na suchý zip. Kontrastní švy, trojjehlové prošití v rozkroku a na vnitřní 
straně nohavice.

Dámske nohavice, celoročné, s dobrou viditeľnosťou s reflexnými pásikmi, s bočnými elastickými 
dielmi a pútkami v páse, zapínanie na plastový zips a gombík, dve predné vrecká klasického stri-
hu, bočné vrecko s uzatváraním LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve zadné vrecká, jedno otvorené 
a druhé s klopou na suchý zips. Kontrastné šitie, trojité švy v rozkroku na vnútornej strane nôh.

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

7171

» Index

http://www.payperwear.com


 Hisafe  Charter, Freeway  Charter

7272

» Index
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 Interstate  Charter, Safe Hi-Vi  Charter

7373

» Index

http://www.payperwear.com


250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[001231-0336]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

Safe Hi-Vi

Unisexová lehká bunda, celoroční, přední zapínání na plastové knoflíky a klopu; zapínání manžet 
na knoflík, stahovací pásek v pase na suchý zip, kontrastní prošití, jedna kapsa na smartphone, 
jedna kapsa na odepínací pružné pouzdro na jmenovku a očko na tužku na kapse na hrudi s klo-
pou na suchý zip. Vyštíhlený džínový střih.

Krátka pánska bunda, vysoká viditeľnosť s reflexnými pruhmi, zapínanie vpredu na plastové gom-
bíky s krycou légou, manžety s gombíkmi, úprava šírky v páse na suchý zips. štepovanie v kon-
trastnej farbe, odpínacia úchytka na služobnú menovku a na pero vo vrecku na hrudi s klopou so 
suchým zipsom, tvarovaný strih v štýle džínsov.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Zelená
Žltá fluo / Zelená

Zadní strana / Zozadu

7474

» Index

http://www.payperwear.com


BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001406-0407]

M
an

250 g 1/20 pcs

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Charter Tech
Pánské kalhoty s chrániči kolen, celoroční, s vysokou viditelností s reflexními pruhy, elastické pás-
ky na bocích a poutka v pase, zapínání na plastový zip a na knoflík, dvě přední kapsy klasického 
střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, kapsa na smartphone, 
dvě zadní kapsy, z nichž jedna otevřená a s reflexními páskami a druhá s klopou na suchý zip. 
Kontrastní prošití, v rozkroku a na vnitřní straně nohavice trojjehlové prošití.

Pánske prechodné nohavice s držiakmi na chrániče na kolená s vysokou viditeľnosťou s reflex-
nými pásmi, bočné gumičky a pútka v páse, zapínanie na plastový zips a gombík, dve predné 
vrecká klasického strihu, bočné vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve zadné vrecká, jedno 
otvorené a druhé s klopou uzavretou na suchý zips. Kontrastné švy na vnútre sedu a vnútorné švy 
nohavíc prešité trojitou ihlou.

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Certifikováno pro Knee Tech
Certifikované pre Knee Tech

7575
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http://www.payperwear.com


295 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[001381-0348]

M
an

295 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001018-0348]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
SATÉNOVÝ BARCHET

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
SATÉN BARCHET

Safe Hi-Vi Winter

Unisexová lehká zimní bunda, přední zapínání 
na plastové knoflíky a klopu; zapínání manžet 
na knoflík, stahovací pásek na suchý zip, kon-
trastní prošití, jedna kapsa na smartphone, 
jedna kapsa na odepínací pružné pouzdro na 
jmenovku a očko na tužku na kapse na hrudi 
s klopou na suchý zip. Vyštíhlený džínový střih.

Krátka zimná bunda unisex, zapínanie vpredu 
na plastové gombíky s krycou légou, manžety 
s gombíkmi, úprava šírky v páse na suchý zips; 
štepovanie v kontrastnej farbe, odopínacia 
úchytka na služobnú menovku a na pero vo 
vrecku na hrudi s klopou so suchým zipsom. 
Tvarovaný strih v štýle džínsov.

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Charter Winter
Pánské kalhoty, zimní, s vysokou viditelností, 
dvoubarevné, s reflexními pruhy, elastické pás-
ky na bocích a poutka v pase, zapínání na plas-
tový zip a na knoflík, dvě přední kapsy klasické-
ho střihu, jedna postranní kapsa LOCK SYSTEM, 
jedna kapsa na svinovací metr, dvě zadní kapsy, 
z nichž jedna otevřená a druhá s klopou na su-
chý zip. Kontrastní prošití, v rozkroku a na vnitř-
ní straně nohavice s trojjehlovým prošitím.

Pánske zimné nohavice v dvoch odtieňoch s 
dobrou viditeľnosťou, s reflexnými pásmi, bočné 
elastické diely a ušká na opasok okolo pása. Zapí-
nanie na zips s plastovým gombíkom, dve klasic-
ké predné vrecká, jedno bočné vrecko s uzatvára-
ním LOCK SYSTEM, vrecko na meracie pásmo, dve 
zadné vrecká, jedno otvorené a jedno s prekrytím 
a suchým zipsom. Kontrastné šitie, trojité švy v 
rozkroku na vnútornej strane nôh.

Látka 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
SATÉNOVÝ BARCHET

Tkanina 80% POLYESTER + 20% BAVLNA,
SATÉN BARCHET

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Ocelově šedá
Oranžová fluo / Oceľová sivá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

7676

» Index
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001043-0354]

M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001281-0336]

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Charter Polar
Pánské kalhoty, zimní, s podšívkou z bavlněného fla-
nelu (gramáž 150 g/m2), s vysokou viditelností, dvou-
barevné, s reflexními pruhy, elastické pásky na bocích 
a poutka v pase, zapínání na zip a plastový knoflík, 
dvě přední kapsy klasického střihu, jedna postranní 
kapsa LOCK SYSTEM, jedna kapsa na svinovací metr, 
dvě zadní kapsy, z nichž jedna otevřená a druhá s klo-
pou na suchý zip. Kontrastní prošití, v rozkroku a na 
vnitřní straně nohavice s trojjehlovým prošitím.

Pánske zimné nohavice, podšité bavlneným flane-
lom (hmotnosť 150  g/m2), dvojfarebné, s dobrou 
viditeľnosťou, s reflexnými pásmi, bočné elastické 
diely a pútka na opasok. Zapínanie na zips a plasto-
vý gombík, dve klasické predné vrecká, jedno boč-
né vrecko s uzatváraním LOCK SYSTEM, vrecko na 
meracie pásmo, dve zadné vrecká, jedno otvorené 
a jedno s chlopňou a suchým zipsom. Kontrastné 
šitie, trojité švy v rozkroku na vnútornej strane nôh.

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER,
KEPR, VNITŘEK FLANEL

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER,
KEPER, VNÚTRO FLANEL

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Oranžová fluo / Ocelově šedá
Oranžová fluo / Oceľová sivá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Oranžová fluo / Námořnická modrá
Oranžová fluo / Námornícka modrá

Žlutá fluo / Námořnická modrá
Žltá fluo / Námornícka modrá

Craft

Pánské bermudy, s vysokou viditelností s re-
flexními pruhy, elastické pásky na bocích a 
poutka v pase, zapínání na plastový zip a na 
knoflík, dvě přední kapsy klasického střihu, jed-
na postranní kapsa LOCK SYSTEM, jedna kap-
sa na svinovací metr, dvě zadní kapsy, z nichž 
jedna otevřená a druhá s klopou na suchý zip. 
Kontrastní prošití, v rozkroku a na vnitřní straně 
nohavice s trojjehlovým prošitím.

Pánske bermudy s vysokou viditeľnosťou s 
reflexnými pásmi, bočné gumičky a pútka v 
páse, zapínanie na plastový zips a gombík, 
dve predné vrecká klasického strihu, bočné 
vrecko s LOCK SYSTEM, vrecko na meter, dve 
zadné vrecká, jedno otvorené a druhé s klopou 
uzavretou na suchý zips. Kontrastné švy, vnút-
ro sedu a vnútorné švy nohavíc prešité trojitou 
ihlou.

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

Zadní strana / Zozadu

7777
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/15 pcs

[001316-0336]

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Skill

Laclové kalhoty s vysokou viditelností s reflexními pruhy, s širokou 
ochranou ledvin, elastické ramenní popruhy s přezkami s automatic-
kým zapínáním, postranní zapínání na knoflíky, elastický pásek v pase v 
zadní části. Trojité výztužné prošití v rozkroku a na vnitřní straně noha-
vice. Zdvojená kapsa na hrudi, z nichž jedna na zip se závěsným krouž-
kem na pružné pouzdro na jmenovku, druhá kapsa s klopou a očkem 
na tužku. Dvě velké přední kapsy, z nichž jedna s kapsičkou na mince, 
zadní kapsa s klopou a pravá postranní kapsa na svinovací metr.

Vesta s vysokou viditeľnosťou s reflexnými pásmi a s ochranou v ob-
lasti krížov, elastické popruhy a pracka s automatickým zapínaním, 
bočné zapínanie na gombíky, gumička v páse vzadu. Trojité zosilnené 
štepovanie na vnútornej strane sedu a na vnútornej strane nohy. Dvo-
jité náprsné vrecko, z toho jedno so zipsom a krúžkom na pripnutie 
úchytky na služobnú menovku, jedno s klopou a úchytkou na perá. Dve 
priestranné predné vrecká, z toho jedno s malým vreckom na mince, 
jedno zadné vrecko zatvorené klopou a úchytkou na meter vpravo.

Zadní strana / Zozadu

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

7878
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/10 pcs

[001315-0336]

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Ship

Montérky s vysokou viditelností s reflexními pruhy, centrální skrytý 
zip s dvojitým jezdcem, elastický pásek v pase a v zadní části. Trojité 
výztužné prošití v rozkroku a na vnitřní straně nohavice. Dvě velké na-
šité kapsy, dvě kapsy na hrudi, z nichž jedna s klopou a se závěsným 
kroužkem pro pouzdro na jmenovku, očko na tužku, zadní kapsa s 
klopou, kapsa na svinovací metr. Manžety s elastickým páskem.

Kombinéza s vysokou viditeľnosťou s reflexnými pásmi, centrálny kry-
tý zips s dvojitým bežcom, gumička v páse vzadu. Trojité zosilnené 
štepovanie na vnútornej strane sedu a na vnútornej strane nohy. Dve 
priestranné aplikované vrecká, dve náprsné vrecká, z toho jedno s 
klopou a krúžkom na pripnutie úchytky na služobnú menovku, jedno 
s úchytkou na perá, jedno bočné na meter vpravo. Pružné manžety.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPR

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, KEPER

7979
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 Hurricane-Jacket  Hurricane-Pants, River-Jacket  River-Pants

8080
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130 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001228-0380]

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Hi-Vi Rainset

Nepromokavý komplet, vysoká viditelnost, reflexní pruhy, skládá se z 
bundy na zip s kapucí v límci, rovnými rukávy a síťovinou na zádech a 
z kalhot s elastickým pasem a dvěma kapsami, jednou přední kapsou 
na zip. Jediný obal na zip.

Súprava do dažďa s dobrou viditeľnosťou, reflexné pásiky, bunda so 
zipsom, skladacia kapucňa, rovné rukávy, sieťka na chrbte. Nohavice 
s elastickým pásom a dvomi vreckami, predná časť z jedného dielu 
so zipsom.

Látka 100% POLYESTER,
OXFORD POLYESTER/PU 150D

Tkanina 100% POLYESTER,
OXFORD POLYESTER/PU 150D

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

8181
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170 g 170 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000354-0093] [000355-0093]

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

 Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost  Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN,
TAFT POLYESTER MÁČENÝ PU 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
TAFT POLYESTER S POVLAKOM PU 300D

Hurricane-Jacket
Pláštěnka s vysokou viditelností s reflexními 
pruhy 3M, raglánové rukávy, nylonový celozip 
s klopou na druky, kapuce v límci, stahovací 
šňůrka v pase, rovné rukávy s vnitřními elastic-
kými manžetami, dvě kapsy ve tvaru psaníčka s 
klopou, tepelně podlepené pruhy a švy.

Bunda do dažďa s dobrou viditeľnosťou s pás-
mi 3M, raglánové rukávy, plný nylonový zips a 
prekrytie so zacvakávacími gombíkmi, sklada-
cia kapucňa, pás so zaťahovacou šnúrkou, rov-
né rukávy s elastickými vnútornými stranami 
manžiet, dve vrecká s prekrytím, pásiky a švy 
prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN, TAFT POLYESTER 
RECUBIERTOS POR POLYURETAN PU 300D

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
TAFT POLYESTER S POVLAKOM PU 300D

Hurricane-Pants
Nepromokavé kalhoty s vysokou viditelností s 
pruhem 3M, elastický pas, dvě postranní kapsy 
ve tvaru psaníčka na knoflík, spodní část noha-
vic lze stáhnout a zapnout na patentky, tepelně 
podlepené švy.

Nohavice do dažďa s dobrou viditeľnosťou s 
pásmi 3M, elastický pás, dve bočné vrecká s 
prekrytím a gombíkom, nastaviteľná spodná 
časť nohavíc so zacvakávacím gombíkom, švy 
prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu
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180 g 180 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000352-0094] [000353-0094]

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

Vysoká viditeľnosť Vysoká viditeľnosť  Vysoká viditelnost  Vysoká viditelnost 

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

River-Jacket
Pláštěnka s vysokou viditelností s reflexními 
pruhy 3M, raglánové rukávy, nylonový celozip 
s klopou na druky, kapuce v límci, stahovací 
šňůrka v pase, rovné rukávy s vnitřními elastic-
kými manžetami, dvě kapsy ve tvaru psaníčka s 
klopou, tepelně podlepené pruhy a švy.

Bunda do dažďa s dobrou viditeľnosťou s pás-
mi 3M, raglánové rukávy, plný nylonový zips a 
prekrytie so zacvakávacími gombíkmi, sklada-
cia kapucňa, pás so zaťahovacou šnúrkou, rov-
né rukávy s elastickými vnútornými stranami 
manžiet, dve vrecká s prekrytím, pásiky a švy 
prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

River-Pants
Nepromokavé kalhoty s vysokou viditelností s 
pruhem 3M, elastický pas, dvě postranní kapsy 
ve tvaru psaníčka na knoflík, spodní část noha-
vic lze stáhnout a zapnout na patentky, tepelně 
podlepené švy.

Nohavice do dažďa s dobrou viditeľnosťou s 
pásmi 3M, elastický pás, dve bočné vrecká s 
prekrytím a gombíkom, nastaviteľná spodná 
časť nohavíc so zacvakávacím gombíkom, švy 
prekryté tepelne lepenou páskou.

Oranžová fluo
Oranžová fluo

Žlutá fluo
Žltá fluo

Zadní strana / Zozadu
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INDUSTRY

8484
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130 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001107-0366]

130 g 1/20 pcs

Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[001108-0366]

Industry Industry 

Specialist

Pánská košile, mírně vyštíhlená, italský límeček, 
oboustranně prošitá léga s bílým perleťovým 
knoflíkem, tvarované manžety s 2 knoflíky a 
knoflíkovou dírkou. Zadní strana: zádové sedlo 
a svislé záševky, technická kapsa na hrudi s klo-
pou na knoflík a dvě očka na tužku.

Pohodlná pánska košeľa, mierne priliehavá, 
golier talianskeho strihu, vpredu s viditeľne 
zašitou záložkou a s gombíkom rovnakej farby. 
Vzadu sedlo a záševky. Jedno funkčné vrecko 
na hrudi zatvorené klopou s gombíkom a s 
dvoma úchytkami na pero.

Látka 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Světle modrá
Jasná modrá

Specialist Lady

Dámská košile, mírně vyštíhlená, italský líme-
ček, oboustranně prošitá léga s bílým perleťo-
vým knoflíkem, tvarované manžety s 2 knoflíky 
a knoflíkovou dírkou. Zadní strana: zádové sed-
lo a svislé záševky, technická kapsa na hrudi s 
klopou na knoflík a dvě očka na tužku.

Dámska košeľa, mierne tvarovaná, záševky 
vpredu aj vzadu, golierik talianskeho strihu, tva-
rované manžety s dvoma gombíkmi a jednou 
dierkou, vpredu s viditeľne zašitou záložkou a s 
gombíkom rovnakej farby, jedno funkčné vrec-
ko na hrudi zatvorené klopou s gombíkom a s 
dvoma úchytkami na pero. Vzadu hladké sedlo.

Látka 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Světle modrá
Jasná modrá

8585

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 1/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001260-0331]

130 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001280-0366]

 Industry Industry

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Engine
Kalhoty s poutky a s elastickým páskem v pase, 
zapínání na zip a knoflík, prošití dvojjehlou 
v rozkroku a na vnitřní straně nohavice, dvě 
přední kapsy klasického střihu, pravá postranní 
kapsa na svinovací metr, zadní kapsa s klopou 
na suchý zip.

Nohavice s pútkami a pružným pruhom v páse, 
zapínanie na zips a gombík, štepovanie na vnú-
tornej strane sedu a nohy dvojitou ihlou, dve 
predné vrecká klasického strihu, bočná úchyt-
ka na meter vpravo, zadné vrecko s klopou a 
suchým zipsom.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Kouřová
Dymová

Specialist Summer

Pánská košile s krátkým rukávem, mírně vy-
štíhlená, italský límeček, na přední straně 
oboustranně prošitá léga s bílým perleťovým 
knoflíkem, tvarované manžety s 2 knoflíky a 
knoflíkovou dírkou. Zadní strana: zádové sedlo 
a svislé záševky. Technická kapsa na hrudi s klo-
pou na knoflík a dvě očka na tužku.

Pohodlná pánska košeľa s krátkymi rukáv-
mi, mierne priliehavá, golier talianskeho stri-
hu,vpredu s viditeľne zašitou záložkou a s gom-
bíkom rovnakej farby. Vzadu sedlo a záševky.
Jedno funkčné vrecko na hrudi zatvorené klo-
pou s gombíkom a s dvoma úchytkami na pero.

Látka 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, CHAMBRAY SANFORIZOVANÝ

Světle modrá
Jasná modrá

8686
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260 g 300 g1/25 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001261-0331] [001547-0376]

Industry Industry 

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Power
Kalhoty s poutky a s elastickým páskem v pase, 
zapínání na zip a knoflík, prošití dvojjehlou 
v rozkroku a na vnitřní straně nohavice, dvě 
přední kapsy klasického střihu, kapsička na 
mince, pravá postranní kapsa na svinovací 
metr, levá postranní kapsa s uzavírací klopou 
LOCK SYSTEM, dvě zadní kapsy, z nich jedna s 
klopou na suchý zip.

Power Stretch
Kalhoty s poutky a s elastickým páskem v pase, 
zapínání na zip a knoflík, zpevněné prošití troj-
jehlou v rozkroku a na vnitřní straně nohavice, 
prošití na boku dvojjehlou, dvě přední kapsy 
klasického střihu, kapsička na mince, pravá po-
stranní kapsa na svinovací metr, levá postranní 
kapsa s uzavírací klopou LOCK SYSTEM, dvě 
zadní kapsy, z nich jedna s klopou na suchý zip. 

Nohavice s pútkami a pružným pruhom v páse, 
zapínanie na zips a gombík, štepovanie na 
vnútornej strane sedu a nohy dvojitou ihlou, 
dve predné vrecká klasického strihu, vrecko na 
mince, bočná úchytka na meter vpravo, boč-
né vrecko vľavo s klopou a uzatváraním LOCK 
SYSTEM, dve zadné vrecká s klopou a suchým 
zipsom.

Nohavice s pútkami a gumou v páse, zapína-
nie na zips a gombík. Zosilnené štepovanie na 
vnútornej strane sedu a nohy trojitou ihlou, na 
bokoch dvojitou ihlou, dve predné vrecká kla-
sického strihu, vrecko na mince, bočná úchytka 
na meter vpravo, bočné vrecko vľavo s klopou 
a uzatváraním LOCK SYSTEM, dve zadné vrecká 
s klopou a suchým zipsom.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

Kouřová
Dymová

Kouřová
Dymová

Černá
Čierna

Khaki
Kaki

Látka 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, KEPR STRETCH

Tkanina 98% BAVLNA + 2% ELASTAN, PRUZNÝ KEPER 

8787

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 1/25 pcs

BIG SIZE

260 g 1/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLSize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001264-0331][001265-0331]

 Industry Industry

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Wing
Bunda s rozhalenkou, elastický pásek na zápěs-
tí, zapínání na skryté knoflíky; dvě našité kapsy 
a jedna kapsa na hrudi na smartphone, pružné 
pouzdro na jmenovku, očko na tužku s uzavíra-
cí klopa na suchý zip.

Bunda s rozhalenkou, pružnými manžetami, so 
zapínaním na gombíky, dve aplikované vrecká 
a jedno náprsné vrecko na smartfón, úchytka 
na služobnú menovku, úchytka na pero a uza-
tváracia klopa so suchým zipsom.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Cabin
Lehká bunda ve vyštíhleném džínovém střihu, 
přední zapínání na skryté plastové knoflíky; 
dvě kapsy na hrudi, z nichž jedna je kapsa na 
smartphone, druhá je na pružné pouzdro na 
jmenovku a očko na tužku s uzavírací klopou 
na suchý zip. Zapínání na zápěstí na knoflík a 
stahovací pas na suchý zip.

Krátka priliehavá bunda džínsového typu, 
predné zapínanie so zakrytými plastovými 
gombíkmi. Dve náprsné vrecká, z toho jedno 
na smartfón, úchytka na služobnú menovku, 
úchytka na pero a klopa so suchým zipsom. 
Manžeta na zapínanie gombíkom a nastaviteľ-
ný pás so suchým zipsom.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Kouřová
Dymová

Kouřová
Dymová

8888
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260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001266-0331]

Industry Industry 

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Shell

Pracovní plášť zs rozhalenkou, elastický pásek na zápěstí, zapínání na skryté knoflíky; dvě našité 
kapsy a jedna kapsa na hrudi na smartphone, pružné pouzdro na jmenovku, očko na tužku s uza-
vírací klopa na suchý zip.

Plášť s rozhalenkou, pružnými manžetami, so zapínaním na gombíky, dve vrecká aplikované a 
jedno náprsné vrecko na smartfón, úchytka na služobnú menovku, úchytka na pero a uzatváracia 
klopa so suchým zipsom.

Zadní strana / Zozadu

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Kouřová
Dymová

8989
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175 g 1/20 pcs

[S00003-P002]

BIG SIZESize - 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

M
an

N
ew

 Industry Industry

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, 
HLADKÝ POPELÍN

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, 
JEDNODUCHÝ POPELÍN

Zadní strana / Zozadu

Lab
Pánský plášť s klasickým rubovým límcem, krytým zapínáním vepředu na kovové druky, našitou 
kapsou na hrudi s pouzdrem na pero, dvěma našitými kapsami v pasu, kapsičkou na smartphone, 
hladkým zadním sedlem, rozparkem na zadní straně pro usnadnění pohybu, dlouhými rukávy s elas-
tickými stahovacími manžetami. 

Pánsky plášť s klasickou fazónkou, zapínanie vpredu na automatické gombíky, zapínanie je zakryté, 
jedno našité vrecko na hrudi s držiakom na pero, dve vrecká našité v páse, jedno malé vrecko na 
smartfón, hladké sedlo na chrbte, rozparok na zadnom diele na uľahčenie pohybu, dlhé rukávy s 
gumičkami na zápästí. 

Červená 
Červená 

Bílá 
Biela 

Kouřová 
Dymová 

Námořnická modrá 
Námornícka modrá 

Královská modrá 
Kráľovská modrá 

Černá 
Čierna 

Gelová zelená
Gélová zelená

9090
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175 g 1/20 pcs

[S00004-P002]

BIG SIZESize - 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

La
dy N

ew

Industry Industry 

Látka 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, 
HLADKÝ POPELÍN

Tkanina 50% BAVLNA + 50% POLYESTER, 
JEDNODUCHÝ POPELÍN

Lab Lady
Dámský plášť s klasickým rubovým límcem, krytým zapínáním vepředu na automatické knoflíky, na-
šitou kapsou na hrudi s pouzdrem na pero, dvěma našitými kapsami v pasu, kapsičkou na smartpho-
ne, hladkým zadním sedlem, rozparkem na zadní straně pro usnadnění pohybu, dlouhými rukávy s 
elastickými stahovacími manžetami. 

Dámsky plášť s klasickou fazónkou, zapínanie vpredu na automatické gombíky, zapínanie je zakryté, 
jedno našité vrecko na hrudi s držiakom na pero, dve vrecká našité v páse, jedno malé vrecko na 
smartfón, hladké sedlo na chrbte, rozparok na zadnom diele na uľahčenie pohybu, dlhé rukávy s 
gumičkami na zápästí. 

Červená 
Červená 

Bílá 
Biela 

Kouřová 
Dymová 

Námořnická modrá 
Námornícka modrá 

Královská modrá 
Kráľovská modrá 

Černá 
Čierna 

Gelová zelená
Gélová zelená

Zadní strana / Zozadu

9191

» Index
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M
an

260 g 1/15 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001263-0331]

 Industry Industry

Trolley
Laclové kalhoty s širokou ochranou ledvin, elastické ramenní popru-
hy s přezkami s automatickým zapínáním, boční zapínání na knoflíky, 
zapínání poklopce na zip, elastický pas. Prošití dvojjehlou v rozkroku 
a na vnitřní straně nohavice, kapsa na hrudi s pružným pouzdrem na 
jmenovku a zapínání na zip, dvě přední kapsy a kapsa na tužku, pravá 
postranní kapsa na svinovací metr a zadní kapsa na uzavírací klopu 
na suchý zip.

Nohavice s náprsenkou s chráničom v oblasti krížov, elastické popruhy 
a pracka s automatickým zapínaním, bočné otvory s gombíkmi a so 
zatváraním s klopou a zipsom, s gumičkou v páse. švy na vnútornej 
strane sedu a vnútro nohy šité dvojitou ihlou. Náprsné vrecko s úchyt-
kou na služobnú menovku a so zipsom, dve predné vrecká a vrecko 
na pero, bočné vrecko vpravo na meter a jedno zadné vrecko s klopou 
na suchý zips.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Kouřová
Dymová

9292

» Index
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M
an

260 g 1/10 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001262-0331]

Industry Industry 

Cover
Montérky s centrálním skrytým zipem s dvojitým jezdcem, elastický 
pásek na zápěstí a v pase na vnitřní straně zad. Dvě našité kapsy, dvě 
kapsy na hrudi, z nichž jedna je kapsa na mobilní telefon, druhá na 
pružné pouzdro na jmenovku, očko na tužku s uzavírací klopou na 
suchý zip, kapsa na svinovací metr. Prošití dvojjehlou v rozkroku a na 
vnitřní straně nohavice.

Kombinéza so zakrytým zipsom v strede s dvojitým bežcom, pružné 
manžety a pás vnútri na chrbte. Dve aplikované vrecká, dve náprs-
né vrecká, z toho jedno na smartfón, úchytka na služobnú menovku, 
úchytka na pero a uzatváracia klopa so suchým zipsom, vrecko na 
meter. Švy na vnútornej strane sedu a vnútre nohy šité dvojitou ihlou.

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% BAVLNA, KEPR SANFORIZOVANÝ

Tkanina 100% BAVLNA, SANFORIZOVANÝ KEPER

Kouřová
Dymová

9393

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

170 g 1/20 pcs

Size - - - M L XL XXL - - -

[000357-0093]

 Industry Industry

Zadní strana / Zozadu

Set-Nylon

Nepromokavý komplet, skládá se z kalhot a bundy, bunda na zip s 
kapucí v límci, rovné rukávy a síťovina na zádech, kalhoty s elastickým 
pasem a dvěma kapsami, jedna přední kapsa na zip. Jediný obal na 
zip.

Bunda do dažďa so zipsom, skladacia kapucňa, rovné rukávy, sieťka 
na chrbte. Nohavice s elastickým pásom a dvomi vreckami, predná 
časť z jedného dielu so zipsom.

Látka 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN
TAFT POLYESTER MÁČENÝ PU 300D 

Tkanina 100% POLYESTER S POVLAKOM PU,
TAFT POLYESTER S POVLAKOM PU 300D

Námořnická modrá
Námornícka modrá

Zelená
Zelená

Žlutá
Žltá

Oranžová fluo
Oranžová fluo

9494
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180 g 180 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000444-0101] [000443-0101]

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

Industry Industry 

Látka 100% POLYURETAN, 8000 MM

Tkanina 100% POLYURETÁN, 8000 MM

Dry-Jacket
Pláštěnka, skrytý plastový celozip s kovovým 
jezdcem, kapuce v límci, stahovací šňůrka v 
pase, rovné rukávy s vnitřními elastickými man-
žetami, dvě kapsy ve tvaru psaníčka s klopou, 
tepelně podlepené švy.

Bunda do dažďa s plným prekrytým plastovým 
zipsom a kovovým uškom, skladacia kapucňa, 
pás so zaťahovacou šnúrkou, rovné rukávy s 
elastickými vnútornými stranami manžiet, dve 
našité vrecká, švy prekryté tepelne lepenou 
páskou.

Žlutá
Žltá

Zelená
Zelená

Zadní strana / Zozadu

Látka 100% POLYURETAN, 8000 MM

Tkanina 100% POLYURETÁN, 8000 MM

Dry-Pants
Nepromokavé kalhoty, elastický pas se staho-
vací šňůrkou, stahovací dolní část nohavice s 
patentkami, tepelně podlepené švy.

Nohavice do dažďa, elastický pás so zaťahova-
cou šnúrkou, nastaviteľná spodná časť nohavíc 
so zacvakávacím gombíkom, švy prekryté te-
pelne lepenou páskou.

Zelená
Zelená

Giallo
Yellow

Zadní strana / Zozadu

9595
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DOPLŇKY
DOPLNKY

9696
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50/3500 pcs

50/3500 pcs

[001171-0374]

[001172-0374]

67 g 1/50 pcs

Size U

[001509-0488]

1

EN14404:2014
+A1:2010

10 cm

7 cm

6 cm

11 cm

Doplnky Doplnky  Doplňky  Doplňky 

Badge Holder
Pouzdro na jmenovku s páskem, v balení po 50 
kusech.

Emb-badge Holder

Pouzdro na jmenovku pro přišití k oděvu, v 
balení po 50 kusech.

Držiak na služobnú menovku so šnúrkou, bale-
nie 50 kusov.

Držiak na služobnú menovku na upevnenie na 
odev so švom, balenie 50 kusov.

Černá / Čierna

Černá / Čierna

Knee Tech
Nákoleníky z expandovaného EVA, hustota 
45/50 kg/m3. Prodávány v páru.

Nákolenník z expandovanej EVA, hustota 45/50 
kg/m3. Predávané v pároch.

Materiál 100% EVA ETHYLEN VINYLACETÁ
45/50 KG/M3

Materiál 100% EVA ETYLENVINYLACETÁT
45/50 KG/M3

Černá / Čierna

97
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SAFETY
 01-101

9898
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 HDP-3

GIONNY
Naše rukavice

Již od roku 1969 se rozvíjí obchod s pra-
covními rukavicemi navazující na řeme-
slnou tradici při výběru jemných kůží a 
mistrovském vytváření sofistikovaných, 
vysoce výkonných rukavic. 
Historická značka Gionny, synonymum 
komfortu a odolnosti, nyní získává me-
zinárodnější podobu, mění se na Gionny 
Wings a rozšiřuje svůj sortiment. 
Náš cíl zůstává pořád stejný: chránit a 
zlepšovat práci toho, kdo má na sobě ru-
kavice a mít vždy na zřeteli kvalitu jako 
nejdůležitější parametr. 

GIONNY
Naše rukavice

Remeselnícka tradícia pri voľbe cenných 
koží a naša šikovnosť pri tvorení odolných 
a dokonale vypracovaných rukavíc pokra-
čuje obchodom s pracovnými rukavicami 
už od roku 1969. 
Tradičná značka Gionny, ktorá je synony-
mom pohodlia a odolnosti, nadobúda me-
dzinárodný význam a  rozšírením ponuky 
produktov sa mení na Gionny Wings. 
Cieľ ostáva vždy ten istý: chrániť a zlepšo-
vať prácu tých, ktorí nosia naše rukavice, 
pričom prvou požiadavkou je vždy kvalita. 

Ostatní distribuované značky / Iné distribuované značky:
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 50/70-14
KOŽENÉ RUKAVICE 

100100

» Index

http://www.payperwear.com


12/144 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[S00201-0143][S00200-0138]

12/144 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

N
ew

N
ew

2142X

EN388:2016
+ A1:2018  

2142X

EN388:2016
+ A1:2018  

X12XXX

EN407:2020

X12XXX

EN407:2020

Kožené rukavice Kožené rukavice 

Pilot 55Top
Celé rukavice z hovězí lícovky s lemem. Elastic-
ké manžety na zápěstí.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí. 
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 
párů). 
Lem bude jiné barvy podle velikosti.

Rukavice, celé z hovädzej lícovej usne s obšíva-
ním.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach. 
Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 
párov). 
Lem bude inej farby, v závislosti od veľkosti.

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA

Materiál HOVÄDZIA USEŇ

Ledová / Ľadové

Pilot 50Top
Rukavice s dlaní z hovězí lícovky a hřbetem z 
hovězí štípenky. Elastické manžety na zápěstí.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí. 
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 
párů). 
Lem bude jiné barvy podle velikosti.

Rukavice s dlaňou z hovädzej usne a vrchnou 
časťou zo štiepenky s lemovaním. Gumičky na 
zápästí.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach. 
Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 
párov). 
Lem bude inej farby, v závislosti od veľkosti.

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z KOZE ŠTIEPENKY

Ledová / Ľadové

101101
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 11 -

[000887-0143]

12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

[S00204-0140]

4244X

EN388:2016

N
ew

3144X

EN388:2016
+ A1:2018

 Kožené rukavice Kožené rukavice

Ledová / Ľadové

521
Rukavice z hovězí lícovky s textilním hřbetem – 
zdvojená dlaň – proti propíchnutí. 
Charakteristiky: měkké, velmi odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí, proti propíchnutí.

Rukavice z hovädzej usne – hladká ochranná 
dlaň.
Charakteristiky: veľmi odolné, mäkké.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA

Materiál HOVÄDZIA USEŇ

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM Z TEXTILIE

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z PLÁTNA

7 cm

Manžeta
Manžeta

Pilot 70Jeans 
Rukavice z hovězí lícovky s džínovým hřbetem 
– jutové manžety o délce 7 cm.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice z hovädzej usne s riflovou zadnou 
stranou – 7 cm jutové manžety.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

102102
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 Pilot 70Jeans

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -

[000499-0138]

50/70

Rukavice z hovězí lícovky se hřbetem ze štípen-
ky – křídlový palec – kožené manžety 7 cm. 
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice z hovädzej usne so zadnou stranou 
zo štiepenky – krídlový palec – 7  cm kožená 
manžeta.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Ledová / Ľadové

7 cm

Manžeta
Manžeta

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z KOZE ŠTIEPENKY

103103
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 11 -

[000498-0138]

12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000501-0138]

4144X
EN388:2016

EN 12477
TYPE A&B

EN 407
413X4X

 Kožené rukavice Kožené rukavice

Ledová / Ľadové

50/70R
Rukavice z hovězí lícovky se hřbetem ze štípen-
ky – dlaň a palec vyztužené štípenkou – křídlo-
vý palec – kožené manžety.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice z hovädzej usne so zadnou stranou zo 
štiepenky – zosilnená dlaň a palec zo štiepenky 
– krídlový palec – kožená manžeta.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Ledová / Ľadové

50/70R-Kevlar
Rukavice z hovězí lícovky se hřbetem ze štípenky, 
s celkovou výztuží z lícovky, dlaň a palec vyztuže-
né druhou vrstvou lícové kůže, výztuž palce – ko-
žené manžety – kevlarové prošití.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice z hovädzej usne so zadnou stranou zo 
štiepenky, s celkovým zosilnením z usne, dlaň a pa-
lec, chránič palca – kožená manžeta – štepovanie s 
kevlarom.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z KOZE ŠTIEPENKY

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z KOZE ŠTIEPENKY

104104
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000500-0138]
 301R

50/70-14

Rukavice z hovězí lícovky se hřbetem ze ští-
penky – křídlový palec – manžety ze štípenky 
14 cm.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice z hovädzej usne so zosilnenou zad-
nou stranou zo štiepenky – krídlový palec – 
14 cm kožená manžeta.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Ledová / Ľadové

14 cm

Manžeta
Manžeta

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

Materiál HOVÄDZIA USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z KOZE ŠTIEPENKY
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12/120 pairs 12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - - Size - - - - - 10 - -

[000597-0160] [000598-0160]

4134X

EN388:2016

4134X

EN388:2016

412X4X

EN407:2004

412X4X

EN407:2004

EN 12477
TYPE A&B

 Kožené rukavice Kožené rukavice

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové

7 cm

Manžeta
Manžeta

14 cm

Manžeta
Manžeta

180
Rukavice z hovězí štípenky kožené manžety o 
délce 7 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky 7  cm kožená 
manžeta.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

180-14
Rukavice z hovězí štípenky manžety ze štípen-
ky o délce 14 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky 14 cm kožená 
manžeta.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.
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12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

[000512-0160] [000513-0160]

Kožené rukavice Kožené rukavice 

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

7 cm

Manžeta
Manžeta

Ledová / Ľadové

14 cm

Manžeta
Manžeta

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

250T

Rukavice z hovězí štípenky, výztuž dlaně, pal-
ce a ukazováčku ze štípenky, ochrana zápěstí, 
manžety ze štípenky o délce 7 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky, zosilnená dlaň 
zo štiepenky, palec a ukazovák, ochrana zápäs-
tia, 7 cm manžeta zo štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

250T-15

Rukavice z hovězí štípenky, výztuž dlaně, pal-
ce a ukazováčku ze štípenky, ochrana zápěstí, 
manžety ze štípenky o délce 14 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky, zosilnená dlaň 
zo štiepenky, palec a ukazovák, ochrana zápäs-
tia, 14 cm manžeta zo štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.
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12/72 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000594-0160]

12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

[000515-0160]

 Kožené rukavice Kožené rukavice

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

20 cm

Manžeta
Manžeta

250T-20

Rukavice z hovězí lícovky, výztuž dlaně, palce a 
ukazováčku ze štípenky, ochrana zápěstí, man-
žety ze štípenky o délce 20 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály, s otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky, zosilnená dlaň 
zo štiepenky, palec a ukazovák, ochrana zápäs-
tia, 20 cm manžeta zo štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné na 
kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

OK/7C

Rukavice z hovězí štípenky, dvojitá dlaň, ochra-
na zápěstí, ochrana palce, prstová vložka, elas-
tická podšívka, kožené manžety o délce 7 cm, 
kevlarové prošití. 
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: uchopení, ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky, dvojitá vrstva 
na dlani, ochrana zápästia, ochrana palca, vlož-
ky v prstoch, elastická podšívka, 7  cm kožená 
manžeta, štepovanie s kevlarovým vláknom.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: úchop, ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

7 cm

Manžeta
Manžeta
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10/200 pairs10/200 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -Size - - 7 8 9 10 - -

[000502-0141][000580-0140]

Kožené rukavice Kožené rukavice 

Hobbyleather

Rukavice s bílou koženou dlaní, elastický hřbet 
v různých barvách podle velikosti, zapínání na 
suchý zip. 
Charakteristiky: měkké. 
Výhody: pohodlí, obratnost, citlivost.
Oblasti použití: lehké přesné manipulace v su-
chém prostředí.

Rukavice s dlaňou zo zrnitej usne bielej farby, 
elastická zadná časť v inej farbe pre každú veľ-
kosť, zapínanie na suchý zips. 
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa, citlivé. 
Oblasti použitia: ľahká presná manipulácia v 
suchých podmienkach.

Materiál CELÁ LÍCOVKA

Materiál ZRNITÁ USEŇ

Modrá / ModráBílá / Biela

17W

Rukavice z ovčí lícovky se hřbetem a manžeta-
mi z úpletu.
Charakteristiky: měkké.
Výhody: pohodlí, obratnost, citlivost.
Oblasti použití: lehké přesné manipulace v su-
chém prostředí. 

Rukavice z ovčej usne s pletenou zadnou stra-
nou a manžetou.
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa, citlivé.
Oblasti použitia: ľahká presná manipulácia v 
suchých podmienkach.

Materiál CELÁ LÍCOVKA
LÍCOVKA S HŘBETEM Z TEXTILIE

Materiál ZRNITÁ USEŇ
USEŇ A CHRBÁT RUKY Z PLÁTNA

109109
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ZIMNÍ RUKAVICE
ZIMNÉ RUKAVICE

110110
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12/96 pairs

Size - - - 8 9 10 11 -

[S00078-0143]

EN511:2006

110 2132A

EN388:2016
+ A1:2018

Ledová / Ľadové

Materiál HOVĚZÍ LÍCOVKA

Materiál HOVÄDZIA USEŇ

Zimné rukavice z kravskej kože, flanelová podšívka 
s lemovaním.
Charakteristiky: mäkké, veľmi odolné, ponúka 
ochranu pred chladom.
Prednosti: pohodlie, úchopová schopnosť, flexi-
bilné.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia, spraco-
vanie železa a kovových plechov, odporúčané na 
použitie v prítomnosti oleja, mastnoty, vo vlhkých 
a znečistených podmienkach. 
Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov). 
Lem bude inej farby, v závislosti od veľkosti.

Blizzard55 Winter
Zimní rukavice z hovězí lícovky, textilní podšív-
ka s lemem.
Charakteristiky: měkké, velmi odolné, posky-
tuje ochranu proti chladu.
Výhody: pohodlné nošení, obratnost, pruž-
nost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace, opra-
cování železa a plechu, doporučené za přítom-
nosti olejů, mastnoty, mokrého a znečištěného 
prostředí. 
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).
Lem bude jiné barvy podle velikosti.
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 307R

SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE
RUKAVICE PRE ZVÁRAČOV

112112
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12/72 pairs

Size - - - - - 10 - -

12/72 pairs

Size - - - - - 10 - -

[000507-0160] [000508-0160]

35 cm 35 cm

Rukavice pre zváračov Rukavice pre zváračov  Svářečské rukavice  Svářečské rukavice 

307G

Rukavice z hovězí štípenky s povrchovou úpra-
vou zpomalující hoření, délka 35 cm, textilní 
podšívka.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost, uchopení, ochra-
na, přesnost.
Oblasti použití: přesné sváření a těžké manipu-
lace s horkými materiály a otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky s úpravou na 
spomalenie horenia, 35 cm, textilná podšívka.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa, úchop, 
ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: presné zváranie a náročná 
manipulácia s horúcimi materiálmi s ostrinami.

307R

Rukavice z hovězí štípenky s povrchovou úpra-
vou zpomalující hoření, vyztužená dlaň, délka 
35 cm, textilní podšívka.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost, uchopení, ochra-
na, přesnost.
Oblasti použití: přesné sváření a těžké manipu-
lace s horkými materiály a otřepy.

Rukavice z hovädzej štiepenky s úpravou na 
spomalenie horenia, zosilnená dlaň, 35  cm, 
textilná podšívka.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa, úchop, 
ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: presné zváranie a náročná 
manipulácia s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Černá / Čierna Červená / Červená

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA
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 303, 301R

DOLPŇKY PRO SVÁŘENÍ
PRÍSLUŠENSTVO NA ZVÁRANIE

114114
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1/50 pcs 1/50 pcs

Size U Size U

[000561-0149] [000562-0149]

Príslušenstvo na zváranie Príslušenstvo na zváranie  Dolpňky pro sváření  Dolpňky pro sváření 

301

Zástěra z hovězí štípenky, 60x90 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolná.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

301R

Zástěra z hovězí štípenky, 60x90 cm, výztuž ze 
štípenky.
Charakteristiky: robustní, velmi odolná.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Zástera z hovädzej štiepenky, 60 x 90 cm.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Zástera z hovädzej štiepenky, 60 x 90 cm, s ďal-
šou vrstvou štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové Ledová / ĽadovéZadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

115115
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1/40 pcs

Size U

1/50 pcs

Size U

[000560-0152][000564-0149]

 Dolpňky pro sváření  Dolpňky pro sváření  Príslušenstvo na zváranie Príslušenstvo na zváranie

Materiál CELÉ HOVĚZÍ KŮŽE NAPA

Materiál HOVÄDZIA NAPA KOŽA

Smíšené barvy / Zmiešané farby 

303
Zástěra z kůže napa, 60x90 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolná.
Výhody: ochrana, vodoodpudivá.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály, s otřepy, manipulace 
za přítomnosti oleje, tuku, tekutin.

Usňová zástera – 60 x 90 cm.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: ochrana, vodeodpudivé.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhod-
né na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrina-
mi, manipulácia v prítomnosti oleja, mastnoty, 
kvapalín.

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové

ALL302
Zástěra z hovězí štípenky, vyztužená dlaň, 
60x90 cm, hliníková výztuž.
Charakteristiky: měkká, robustní, odolná.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: přesné sváření a těžké manipu-
lace s horkými materiály a s otřepy.

Zástera z povrstvenej štiepenky, 60 x 90 cm, 
hliníková vrstva na zosilnenie.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: presné zváranie a náročná 
manipulácia s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Zadní strana / ZozaduZadní strana / Zozadu

116116
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1/100 pcs

Size U

[000566-0151]
 303

Materiál 100% BAVLNA

Materiál 100% BAVLNA

302
Džínová zástěra, 60x90 cm.
Charakteristiky: měkká, robustní, odolná.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Riflová zástera, 60 x 90 cm.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Zadní strana / ZozaduMaskáčová / MaskáčováModrá denim / Džínsová modrá

117117
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 304C
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1/50 pairs

Size 30 40

1/50 pairs

Size 40 60

[001006-0146] [001007-0159]

40 cm

60 cm

Príslušenstvo na zváranie Príslušenstvo na zváranie  Dolpňky pro sváření  Dolpňky pro sváření 

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové

304C

Kožené spinky ze štípenky ve dvou velikostech: 
30 cm a 40 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Ochranné gamaše zo štiepenky v dvoch veľko-
stiach: 30 cm a 40 cm.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Ledová / Ľadové Ledová / Ľadové

306C

Ochranný návlek ze štípenky 40 cm a 60 cm.
Charakteristiky: robustní, velmi odolný.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Ochranný rukáv zo štiepenky, 40 cm a 60 cm.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

119119
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1/50 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL - -

[001471-0147]

1/50 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL - -

[001472-0176]

 Dolpňky pro sváření  Dolpňky pro sváření  Príslušenstvo na zváranie Príslušenstvo na zváranie

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Materiál HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

Materiál HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

Zadní strana / Zozadu Zadní strana / Zozadu

307
Ochranné kalhoty z hovězí štípenky.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Ochranné nohavice z hovädzej štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

308LUX
Ochranná bunda z hovězí štípenky.
Charakteristiky: robustní, velmi odolný.
Výhody: ochrana.
Oblasti použití: těžké manipulace, vhodné pro 
styk s horkými materiály a s otřepy.

Ochranná bunda z hovädzej štiepenky.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: ochrana.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, vhodné 
na kontakt s horúcimi materiálmi s ostrinami.

Ledová / Ľadové Ledová / ĽadovéLedová / Ľadové Ledová / ĽadovéLedová / Ľadové Ledová / ĽadovéLedová / Ľadové Ledová / Ľadové

120120
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 N1002E

MÁČENÉ RUKAVICE
RUKAVICE S POVLAKOM

122122
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12/240 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[001376-0181]

12/240 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[S00086-0181]

3121X

EN388:2016
+ A1:2018

N
ew

Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom  Máčené rukavice  Máčené rukavice 

PU2006E:2018
Rukavice máčené v polyuretanu, větraný hřbet, 
úpletové manžety, 13G polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, citlivost, obratnost, ochrana, 
přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, mon-
táž a přesná manipulace v suchém nebo mírně 
mastném prostředí.

Rukavice s polyuretánovou vrstvou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletové manžety, polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: pohodlie, citlivé, ľahko sa používa, 
ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: ľahké, jemné použitie, precízne 
zostavovanie a manipulácia v suchých alebo mier-
ne mastných podmienkach.

Černá / Čierna

PULSE PU6
Rukavice máčené v polyuretanu, větraný hřbet, 
úpletové manžety, 13g polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, citlivost, obratnost, ochrana, 
přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, mon-
táž a přesná manipulace v suchém nebo mírně 
mastném prostředí.

Rukavice s polyuretánovou vrstvou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletové manžety, polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: pohodlie, citlivé, ľahko sa používa, 
ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: ľahké, jemné použitie, precízne 
zostavovanie a manipulácia v suchých alebo mier-
ne mastných podmienkach.

Materiál 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

Materiál 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

Černá / Čierna

123123
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 PU2001E
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  PU2006E:2018  N1002EBB
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12/240 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[001372-0181]

12/240 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[S00085-0181]

3121X

EN388:2016
+ A1:2018

N
ew

 Máčené rukavice  Máčené rukavice  Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom

Bílá / Biela

PU2001E
Rukavice máčené v polyuretanu, větraný hřbet, 
úpletové manžety, 13G polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, citlivost, obratnost, ochrana, 
přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, mon-
táž a přesná manipulace v suchém nebo mírně 
mastném prostředí.

Rukavice s polyuretánovou vrstvou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletové manžety, polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné. Prednosti: pohod-
lie, citlivé, ľahko sa používa, ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: ľahké, jemné použitie, precízne 
zostavovanie a manipulácia v suchých alebo mier-
ne mastných podmienkach.

Materiál 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

Materiál 100% POLYESTER MÁČENÝ POLYURETAN

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM PU

Bílá / Biela

PULSE PU1
Rukavice máčené v polyuretanu, větraný hřbet, 
úpletové manžety, 13g polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, citlivost, obratnost, ochrana, 
přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, mon-
táž a přesná manipulace v suchém nebo mírně 
mastném prostředí.

Rukavice s polyuretánovou vrstvou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletové manžety, polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: pohodlie, citlivé, ľahko sa používa, 
ochrana, presnosť.
Oblasti použitia: ľahké, jemné použitie, precízne 
zostavovanie a manipulácia v suchých alebo mier-
ne mastných podmienkach.

126126
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12/120 pairs12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -Size - - 7 8 9 10 11 -

[001375-0180][001371-0180]

12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[001373-0297]

Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom  Máčené rukavice  Máčené rukavice 

N1002EBB
Rukavice máčené v nitrilu, 
větraný hřbet, úpletové man-
žety, 13G polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, odolnost pro-
ti řezu, uchopení, citlivost, přes-
nost, odolnost proti tekutinám.
Oblasti použití: lehké, delikát-
ní aplikace, montáž a přesná 
manipulace jak v suchém, tak 
v mokrém prostředí, za pří-
tomnosti uhlovodíků, maziv.

N1002E
Rukavice máčené v nitrilu, 
větraný hřbet, úpletové man-
žety, 13G polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, obratnost, 
uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti tekutinám.
Oblasti použití: lehké, delikát-
ní aplikace, montáž a přesná 
manipulace jak v suchém, tak 
v mokrém prostředí, za pří-
tomnosti uhlovodíků, maziv.

Nitrilové rukavice s povrcho-
vou úpravou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletová manžeta, 
polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: odolné voči kvapali-
nám, pohodlie, citlivé, presnosť, 
odolné voči prerezaniu, úchop.
Oblasti použitia: ľahké, jemné 
použitie, precízne zostavova-
nie a manipulácia v suchých a 
mokrých podmienkach s prí-
tomnosťou uhľovodíkov, mazív.

Nitrilové rukavice s povrcho-
vou úpravou, odvetrávaná 
zadná časť, úpletová manžeta, 
polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: odolné voči kvapali-
nám, pohodlie, citlivé, presnosť, 
ľahko sa používa, úchop.
Oblasti použitia: ľahké, jemné 
použitie, precízne zostavova-
nie a manipulácia v suchých a 
mokrých podmienkach s prí-
tomnosťou uhľovodíkov, mazív.

Bílá-Šedá / Biela-Sivá Černá / Čierna

Materiál 100% POLYESTER MÁCENÝ NITRIL

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM Z NITRILU

Materiál 100% POLYESTER MÁCENÝ NITRIL

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM Z NITRILU

NF1001E
Rukavice máčené v nitrilové 
pěně, větraný hřbet, úpletové 
manžety, 13G polyester.
Charakteristiky: velmi odolné.
Výhody: pohodlí, uchopení, cit-
livost, přesnost, odolnost proti 
tekutinám, odolnost proti řezu.
Oblasti použití: lehké, delikát-
ní aplikace, montáž a přesná 
manipulace jak v suchém, tak 
v mokrém prostředí, za pří-
tomnosti uhlovodíků, maziv.

Rukavice s nitrilovou penou, 
odvetrávaná zadná časť, úple-
tové manžety, polyester 13G.
Charakteristiky: veľmi odolné.
Prednosti: pohodlie, odolné 
voči prerezaniu, úchop, citlivé, 
presnosť, odolné voči kvapali-
nám.
Oblasti použitia: ľahké, jemné 
použitie, precízne zostavova-
nie a manipulácia v suchých a 
mokrých podmienkach s prí-
tomnosťou uhľovodíkov, mazív.

Bílá-Šedá / Biela-Sivá

Materiál 100% POLYESTER MÁCENÝ V NITRILOVÉ PENE

Materiál 100% POLYESTER S POVLAKOM S PENOU NITRILU
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12/240 pairs

Size - - 7 8 9 10 - -

[S00132-0124]

N
ew

3111X

EN388:2016
+ A1:2018

 MPKY

TRACK NBR1E

Rukavice NBR, větraný hřbet, úpletové manže-
ty, bavlněný interlock 20G.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva. 

Rukavice z NBR, odvetraný chrbát, pletená 
manžeta, bavlna interlock 20G. 
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá. 

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

Žlutá / Žltá

128128
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12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000897-0124]

12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 - -

[000625-0124]

Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom  Máčené rukavice  Máčené rukavice 

Žlutá / Žltá

MPKY

Rukavice NBR, větraný hřbet, úpletové manže-
ty, bavlněný interlock 24G, ošetřené Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, úpleto-
vá manžeta, bavlna interlock 24G.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

LPKY

Rukavice NBR, větraný hřbet, úpletové manže-
ty, bavlněný interlock 24G, ošetřené Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, úpleto-
vá manžeta, bavlna interlock 24G.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: strih, úchop, ochrana, odolné voči 
kvapalinám, praktické.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

Žlutá / Žltá

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

129129
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 0732, 0722
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000628-0124]

12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000629-0124]

Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom  Máčené rukavice  Máčené rukavice 

Modrá / Modrá

TPCB
Rukavice NBR, větraný hřbet, návlek, bavlněný 
interlock 24G, máčené, ošetřené Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, rukáv, 
bavlna interlock 24G, sterilné.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

Modrá / Modrá

TPKB
Rukavice NBR, úpletové manžety, bavlněný in-
terlock 24G, máčené, ošetřené Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, úpleto-
vá manžeta, bavlna interlock 24G s povrchovou 
úpravou.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

131131
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12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 11 -

[000626-0124]

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -

[000627-0124]

4221X

EN388:2016

4221X

EN388:2016

 Máčené rukavice  Máčené rukavice  Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom

Modrá / Modrá

TFCB
Rukavice NBR, celé povrstvené, manžety, bavl-
něný interlock 24G, máčené, ošetřené Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, plná podšívka, rukáv, bavlna in-
terlock 24G, sterilné.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Modrá / Modrá

TFKB
Rukavice NBR, celé povrstvené, úpletové man-
žety, bavlněný interlock 24G, máčené, ošetřené 
Sanitized.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, plná podšívka, úpletová manže-
ta, bavlna interlock 24G, sterilné.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
BAVLNENÝ INTERLOCK MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

132132
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 0722
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12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000522-0155]

12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[S00080-0155]

N
ew

4111X

EN388:2016
+ A1:2018

 Máčené rukavice  Máčené rukavice  Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

Modrá / Modrá

0732

Rukavice NBR, větraný hřbet, manžety, bavlně-
ný žerzej máčený.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, dlhá 
manžeta, bavlnený džersej s povrchovou úpra-
vou.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

Modrá / Modrá

TANK NBR1

Rukavice NBR, větraný hřbet, úpletové manže-
ty, bavlněný žerzej máčený.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, úple-
tová manžeta, bavlnený džersej s povrchovou 
úpravou.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

134134
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12/144 pairs

Size - - - 8 9 10 11 -

[000521-0155]

12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[S00081-0155]

N
ew

4111X

EN388:2016
+ A1:2018

Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom  Máčené rukavice  Máčené rukavice 

Modrá / Modrá

0742

Rukavice NBR, celé povrstvené, manžety, bavl-
něný žerzej máčený.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, plná podšívka, dlhá manžeta, 
bavlnený džersej s povrchovou úpravou.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Modrá / Modrá

TANK NBR3

Rukavice NBR, větraný hřbet, manžety, bavlně-
ný žerzej máčený. 
Charakteristiky: robustní, velmi odolné. 
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost. 
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva. 

Rukavice NBR, odvetrávaná zadná časť, dlhá 
manžeta, bavlnený džersej s povrchovou úpra-
vou.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá. 

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

135135
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12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000524-0155]

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 11 -

[S00082-0155]

N
ew

4111X

EN388:2016
+ A1:2018

 Máčené rukavice  Máčené rukavice  Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom

Modrá / Modrá

0722

Rukavice NBR, celé povrstvené, úpletové man-
žety, bavlněný žerzej máčený.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, plná podšívka, úpletová manže-
ta, bavlnený džersej s povrchovou úpravou.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih.
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Modrá / Modrá

TANK NBR4

Rukavice NBR, celé povrstvené, manžety, bavl-
něný žerzej máčený. 
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: příjemné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost proti tekutinám, praktičnost.
Oblasti použití: těžké manipulace, kovy, ostré 
a abrazivní materiály, olej, tuk, nečistoty, uhlo-
vodíky, maziva.

Rukavice NBR, plná podšívka, dlhá manžeta, 
bavlnený džersej s povrchovou úpravou.
Charakteristiky: robustné, veľmi odolné. 
Prednosti: odolné voči kvapalinám, úchop, 
ochrana, praktické, strih. 
Oblasti použitia: náročná manipulácia, kovy, 
ostré a drsné materiály, olej, mastnota, nečisto-
ty, uhľovodíky, mazivá.

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

Materiál 100% BAVLNA MÁČENÁ NBR (NITRILOVÁ GUMA)
ZERZEJ MÁCENÝ NBR

Materiál 100% BAVLNA S POVLAKOM NBR
UPLET S POVLAKOM NBR

136136
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12/72 pairs

Size 27 35

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -

[S00083-0118][001420-0153]

27 cm 35 cm

N
ew

2143X

EN388:2016
+ A1:2018

 Máčené rukavice  Máčené rukavice  Rukavice s povlakom Rukavice s povlakom

2953-2017
Rukavice z PVC, bavlněný interlock máčený.
Charakteristiky: robustní, velmi odolné.
Výhody: pohodlné nošení, uchopení, ochrana, 
odolnost vůči kapalinám, praktičnost.
Oblasti použití: manipulace za přítomnosti 
oleje, tuků, kapalin.

PVC rukavice, povrchová úprava, bavlna inter-
lock.
Charakteristiky: veľmi odolné, robustné.
Prednosti: strih, úchop, ochrana, odolné voči 
kvapalinám, praktické.
Oblasti použitia: manipulácia v prítomnosti 
oleja, mastnoty, kvapalín.

Červená / Červená

Materiál 100% BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ PVC

Materiál 100% BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM PVC

Control X1
Rukavice máčené v latexu, větraný hřbet, úple-
tové manžety, protiskluzová dlaň, 10G bavlna/
polyester máčený.
Charakteristiky: měkké, robustní, odolné.
Výhody: pohodlí, uchopení, přesnost, odol-
nost proti tekutinám, odolnost proti řezu.
Oblasti použití: houževnatý povrch zaručuje 
vynikající uchopení, i na mokrém na kluzkém 
povrchu a chrání před ostrými materiály.
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů). 
Lem bude jiné barvy podle velikosti.

Rukavice s latexovou vrstvou, odvetrávaná zadná 
časť, úpletová manžeta, protišmyková dlaň, bavlna 
s povrchovou úpravou/polyester 10G.
Charakteristiky: mäkké, silné, odolné.
Prednosti: odolné voči prerezaniu, odolné voči 
kvapalinám, pohodlie, úchop, presnosť.
Oblasti použitia: drsná povrchová úprava zabez-
pečuje vynikajúci úchop aj na vlhkých a klzkých 
povrchoch a chráni pred ostrými materiálmi.
Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 pá-
rov). Lem bude inej farby, v závislosti od veľkosti.

Zelená / Zelená

Materiál BAVLNA MIX POLYESTER MÁCENÝ V LATEXU 

Materiál ZMES BAVLNY A POLYESTERU S LATEXOVÝM POVLAKOM

138138
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 HDP

PROTIŘEZNÉ RUKAVICE
RUKAVICE ODOLNÉ VOČI POREZANIU

140140

» Index
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12/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[000878-0175]

12/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -

[S00091-0175]

N
ew

4242B

EN388:2016
+ A1:2018

Rukavice odolné voči porezaniu Rukavice odolné voči porezaniu  Protiřezné rukavice  Protiřezné rukavice 

HDP-3

Protiřezné polyetylenové rukavice 13G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v polyuretanu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

Polyetylénové rukavice 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
vrstva z polyuretánu.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: úchop, presnosť, citlivé, odolné voči 
prerezaniu, pohodlie.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných po-
ložiek.

Šedá / Sivá

DANGER H3

Protiřezné polyetylenové rukavice 13g, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v polyuretanu. 
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu. 
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

Polyetylénové rukavice 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
vrstva z polyuretán. 
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: úchop, presnosť, citlivé, odolné voči 
prerezaniu, pohodlie.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných po-
ložiek.

Materiál 100% POLYETYLEN MÁCENÝ PU

Materiál 100% POLYETYLÉN S POVLAKOM PU

Materiál 100% POLYETYLEN MÁCENÝ PU

Materiál 100% POLYETYLÉN S POVLAKOM PU

Šedá / Sivá

141141
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Size - 6 7 8 9 10 11 -

12/144 pairs

[001374-0175]

Size - 6 7 8 9 10 11 -

12/144 pairs

N
ew

4442C

EN388:2016
+ A1:2018

 Protiřezné rukavice  Protiřezné rukavice  Rukavice odolné voči porezaniu Rukavice odolné voči porezaniu

HDP

Protiřezné polyetylenové rukavice 13G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v polyuretanu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

Polyetylénové rukavice 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
vrstva z polyuretánu.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: úchop, presnosť, citlivé, odolné voči 
prerezaniu, pohodlie.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných položiek.

Šedá / Sivá

DANGER H

Protiřezné polyetylenové rukavice 13g, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v polyuretanu.
Charakteristiky: robustní. 
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu. 
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž. 

Polyetylénové rukavice 13G na náročné použitie, 
odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, vrstva 
z polyuretánu.
Charakteristiky: robustné. 
Prednosti: úchop, presnosť, citlivé, odolné voči 
prerezaniu, pohodlie .
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných položiek.

Šedá / Sivá

Materiál 100% POLYETYLEN MÁCENÝ PU

Materiál 100% POLYETYLÉN S POVLAKOM PU

Materiál 100% POLYETYLEN MÁCENÝ PU

Materiál 100% POLYETYLÉN S POVLAKOM PU

142142
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1/144 pairs 1/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - - 7 8 9 10 11 -

[001476-0457] [001477-0458]

Rukavice odolné voči porezaniu Rukavice odolné voči porezaniu  Protiřezné rukavice  Protiřezné rukavice 

01-101

Protiřezné rukavice KYORENE liner 15G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v nitrilu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

01-301

Protiřezné rukavice KYORENE liner 13G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v nitrilu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

Rukavice KYORENE liner 15G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
nitrilový poťah.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: pohodlný úchop, citlivosť, presnosť, 
odolné voči prerezaniu.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných pred-
metov.

Rukavice KYORENE liner 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
nitrilový poťah.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: pohodlný úchop, citlivosť, presnosť, 
odolné voči prerezaniu.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných pred-
metov.

Materiál 85% KYORENE + 10% ELASTAN + 5% POLYESTER
KYOREN MÁČENÝ NITRIL

Materiál 85% KYORENE + 10% ELASTAN + 5% POLYESTER
KRYORENE S NITRILOVÝM POVLAKOM

Materiál 60% KYORENE + 30% HPPE + 7% ELASTAN + 3% POLYESTER
KYOREN MÁČENÝ NITRIL

Materiál 60% KYORENE + 30% HPPE + 7% ELASTAN + 3% POLYESTER
KRYORENE S NITRILOVÝM POVLAKOM

Šedá-Černá / Sivá-Čierna Šedá-Černá / Sivá-Čierna
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1/144 pairs 1/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - - 7 8 9 10 11 -

[001478-0459] [001479-0460]

 Protiřezné rukavice  Protiřezné rukavice  Rukavice odolné voči porezaniu Rukavice odolné voči porezaniu

01-501

Protiřezné rukavice KYORENE liner 13G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v nitrilu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

01-701

Protiřezné rukavice KYORENE liner 13G, větraný 
hřbet, úpletové manžety, máčené v nitrilu.
Charakteristiky: robustní.
Výhody: pohodlí, uchopení, citlivost, přesnost, 
odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými 
nebo mírně naolejovanými předměty a jejich 
montáž.

Rukavice KYORENE liner 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
nitrilový poťah.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: pohodlný úchop, citlivosť, presnosť, 
odolné voči prerezaniu.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných pred-
metov.

Rukavice KYORENE liner 13G na náročné použi-
tie, odvetrávaná zadná časť, úpletové manžety, 
nitrilový poťah.
Charakteristiky: robustné.
Prednosti: pohodlný úchop, citlivosť, presnosť, 
odolné voči prerezaniu.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie 
ostrých, suchých alebo mierne mastných pred-
metov.

Materiál
50% KYORENE + 22% HPPE + 18% SKLENĚNÉ VLÁKNO

+ 7% ELASTAN + 3% POLYESTER
KYOREN MÁČENÝ NITRIL

Materiál
50% KYORENE + 22% HPPE + 18% SKLENÉ VLÁKNO

+ 7% ELASTAN + 3% POLYESTER
KRYORENE S NITRILOVÝM POVLAKOM

Materiál
50% KYORENE + 21% HPPE + 12% SKLENĚNÉ VLÁKNO

+ 7% ELASTAN + 7% OCELOVÉ VLÁKNO + 3% POLYESTER
KYOREN MÁČENÝ NITRIL

Materiál
50% KYORENE + 21% HPPE + 12% SKLENÉ VLÁKNO

+ 7% ELASTAN + 7% OCEĽOVÉ VLÁKNO + 3% POLYESTER
KRYORENE S NITRILOVÝM POVLAKOM

Šedá-Černá / Sivá-Čierna Šedá-Černá / Sivá-Čierna
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 01-701
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PROTIŘEZNÉ DOPLŇKY
DOPLNKY PROTI POREZANIU
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10/100 pairs

Size - 35 -

[001493-0312]

35 cm

Doplnky proti porezaniu Doplnky proti porezaniu  Protiřezné doplňky  Protiřezné doplňky 

Materiál HSCY / HPPF / ELASTAN

Materiál HSCY / HPPF / ELASTAN

Šedá / Sivá

TAEKI#50C
Ochranný rukáv v provedení HSCY/HPPF/SPANDEX 13G, délka 35, 
upínání na suchý zip, otvor pro palec.
Charakteristiky: robustní, velmi odolný.
Výhody: odolnost proti řezu.
Oblasti použití: manipulace s ostrými, suchými nebo mírně naolejo-
vanými předměty a jejich montáž.

Ochranný rukáv z HSCY/HPPF/SPANDEX 13G, dĺžka 35 cm, zapínanie 
na suchý zips, otvor na palec.
Charakteristiky: robustný, veľmi odolný.
Prednosti: odolný voči prerezaniu.
Oblasti použitia: manipulácia a zostavovanie ostrých, suchých alebo 
mierne mastných predmetov.
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 C1002D

RUKAVICE K
OCHRANĚ PŘED MINIMÁLNÍMI RIZIKY

RUKAVICE PROTI MINIMÁLNEMU RIZIKU
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12/240 pairs

Size - - - 8 - 10 - -

12/300 pairs

Size S - L -

[000610-0178] [001185-0121]

Rukavice proti minimálnemu riziku Rukavice proti minimálnemu riziku  Rukavice k ochraně před minimálními riziky  Rukavice k ochraně před minimálními riziky 

6001E
Polyesterové rukavice, úpletové manžety s le-
mem.
Charakteristiky: měkké.
Výhody: pohodlí, citlivost, přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, montáž 
a přesná manipulace v suchém prostředí.

C1002D
Bavlněné rukavice, nekonečné vlákno 10G, 
úpletové manžety s lemem.
Charakteristiky: měkké.
Výhody: pohodlí, citlivost, přesnost.
Oblasti použití: lehké, delikátní aplikace, montáž 
a přesná manipulace v suchém prostředí.

Polyesterové rukavice, pletené obšívané man-
žety.
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: pohodlie, citlivé, presnosť.
Oblasti použitia: ľahké, jemné použitie, precíz-
ne zostavovanie a manipulácia v suchých pod-
mienkach.

Bavlnené rukavice z kontinuálneho vlákna 10G, 
úpletové zápästie s olemovaním.
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: pohodlie, citlivosť, presnosť.
Oblasti použitia: oblasti, kde sa vyžaduje citlivý 
dotyk, montáž jemných dielov a manipulácia s 
nimi v suchom prostredí.

Krémová / Krémová Krémová / Krémová

Materiál 100% POLYESTER

Materiál 100% POLYESTER

Materiál 100% BAVLNA
BAVLNA NEKONECNÉ VLÁKNO

Materiál 100% BAVLNA
BAVLNA NEKONECNÉ VLÁKNO
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12/216 pairs

Size - - 7 - - 10 - -

12/216 pairs

Size - - 7 - - 10 - -

[000635-0117] [000636-0117]

 Rukavice k ochraně před minimálními riziky  Rukavice k ochraně před minimálními riziky  Rukavice proti minimálnemu riziku Rukavice proti minimálnemu riziku

Bílá / Biela

Materiál 100% BAVLNA

Materiál 100% BAVLNA

Bílá / Biela

Materiál 100% BAVLNA

Materiál 100% BAVLNA

Sottoguanto M/L

Bavlněná vložka, přírodní barva.
Charakteristiky: měkká.
Výhody: pohodlné nošení, citlivost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Sottoguanto P/L

Bavlněná vložka s manžetou, přírodní barva.
Charakteristiky: měkká.
Výhody: pohodlné nošení, citlivost.
Oblasti použití: všeobecné manipulace v su-
chém prostředí.

Bavlnené spodné rukavice, prírodná farba.
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: priliehavosť, citlivosť.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chom prostredí.

Bavlnené spodné rukavice s manžetou, prírod-
ná farba.
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: priliehavosť, citlivosť.
Oblasti použitia: všeobecná manipulácia v su-
chom prostredí.
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12/324 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000534-0131]

Hobby

Rukavice s dlaní z eko kůže, elastický prodyš-
ný hřbet Magik, elastická manžeta na suchý 
zip.
Charakteristiky: měkké.
Výhody: pohodlí, obratnost, citlivost.
Oblasti použití: lehké přesné manipulace v 
suchém prostředí.

Rukavice s dlaňou z imitácie kože, pružný chr-
bát, zapínanie na remienok. 
Charakteristiky: mäkké.
Prednosti: pohodlie, ľahko sa používa, citlivé.
Oblasti použitia: ľahká presná manipulácia v su-
chých podmienkach.

Materiál CELÉ V EKO KŮŽI
EKO KŮZE S HŘBETEM Z MAGIKU

Materiál UMELÁ KOŽA
KOZENKA A CHRBÁT RUKY MAGIK

Smíšené barvy / Zmiešané farby 
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 TOUCHING - NPF 50

RUKAVICE NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ
JEDNORAZOVÉ RUKAVICE
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100/10

Size - S M L XL -

[S00070-0171]

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKT VIRUS

EN ISO 374-5:2016

N
ew

Jednorazové rukavice Jednorazové rukavice  Rukavice na jednorázové použití  Rukavice na jednorázové použití 

TOUCHING - NPF 50
Jednorázové nitrilové rukavice, pravolevé, bez pudru, hmotnost jednoho 
kusu 5 g (velikost M),průměrná tloušťka 0,10 mm (měřeno na dlani). 
Charakteristiky: velmi odolné. 
Výhody: pohodlí, obratnost, uchopení, citlivost, přesnost, odolnost proti 
tekutinám. 
Oblasti použití: styk s potravinami, lehké manipulace a přesná montáž, 
tam, kde je třeba chemická odolnost proti mycím a čisticím prostředkům, 
uhlovodíkům, tekutinám a všeobecným mastnotám. 
Balení dle ceníku: krabice po 100 kusech. 
Minimální prodejní jednotka: 10 krabic (1000 kusů). 

Jednorazové nitrilové rukavice, obojručné, bez pudrovania, hmotnosť jed-
ného kusa 5 g (veľkosť M), priemerná hrúbka 0,10 mm (merané na dlani). 
Charakteristiky: veľmi odolné. 
Prednosti: pohodlie, úchopová schopnosť, uchopenie, citlivosť, pres-
nosť, odolné voči kvapalinám. 
Oblasti použitia: kontakt s potravinami, ľahká manipulácia a precíz-
ne zostavovanie, kde je potrebná chemická odolnosť voči čistiacim a 
pracím prostriedkom, uhľovodíkom, kvapalinám a všeobecne tukom. 
Balenie podľa cenníka: škatuľa so 100 ks. 
Minimálne predávané množstvo: 10 škatúľ (1000 ks). 

Světle modrá / Svetlá modrá

Materiál NITRIL

Materiál NITRIL

Povrchová úprava s mikrotextu-
rou pro lepší přilnavost

Mikrotextúrová povrchová 
úprava na zlepšenie uchopenia
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Company
 16 

Corporate
 15 

Safe
 24 

Safe Winter
 26 

Promotech
 36 

Worker Summer
 25 

Work 2.0
 17 

Performer 2.0
 18 

Cargo 2.0
 19 

Viking
 35 

Caracas
 23 

Worker Stretch
 24 

Worker Reflex
 27 

Worker Tech
 29 

Canyon
 22 

Tucson
 39 

Worker Pro
 28 

Worker
 23 

Worker Winter
 26 

Worker Winter Reflex
 27 

Next 400
 30 

N
ew

Next 4W
 32 

N
ew

Worker Summer Reflex
 25 

N
ew

TECH-NIK LINE
Všechny týmy, společnosti a pracovní skupi-
ny mají potřebu oblékat své vlastní pracov-
níky do jednotné „uniformy“. Je tedy stále 
důležitější mít k dispozici škálu velikostí a 
zásadní je dostupnost i extrémních velikos-
tí. Ti, kteří nosí velké velikosti, mají více než 
ostatní potřebu praktického pohodlného 
oblečení navrženého právě pro ně.
Payper věnuje velkou pozornost těmto 
pracovníkům a nabízí následující výrobky 
označené v katalogu symbolem BIG SIZE, 
k dispozici jsou i velké velikosti.
Pro každý uvedený výrobek je třeba v kaž-
dém případě zkontrolovat skutečnou do-
stupnost velikostí v různých barvách, ně-
které jsou dostupné až do velikosti 3XL, 
jiné do 4XL nebo až do 5XL.

Všetky tímy, spoločnosti a pracovné sku-
piny majú záujem obliekať svojich ľudí 
do vlastnej „uniformy“. Preto je čím ďalej 
tým dôležitejšie, a často rozhodujúce, 
mať k dispozícii aj odevy mimoriadnych 
veľkostí. Predovšetkým pre ľudí, ktorí 
nosia nadmerné čísla, sú veľmi dôležité 
praktické a pohodlné pracovné odevy.
Spoločnosť Payper venuje týmto pra-
covníkom veľkú pozornosť a navrhuje 
položky označené v katalógu symbo-
lom BIG SIZE, čo znamená, že k dispo-
zícii sú aj veľké a nadmerné veľkosti.
Pri každej položke treba v každom prí-
pade skontrolovať, či sú k dispozícii 
potrebné veľkosti vo vyobrazených 
farbách, pretože niektoré sú k dispo-
zícii po veľkosť 3XL, iné až po veľkosť 
4XL alebo aj 5XL.
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Arizona
 39 

Texas
 41 

Sandiego
 41 

Total-pro 2.0
 47 

Protector 2.0
 44 

Defender 2.0
 46 

Defender Reflex 2.0
 46 

Protection 2.0
 45 

Safety 2.0
 43 

Shine
 58 

Screen
 59 

Traffic
 58 

Paddock
 60 

Yard
 59 

Dockyard
 66 

Airplus
 67 

Security
 68 

Hiway
 62 

Light
 55 

Shield
 49 

Safe Hi-Vi
 74 

Charter Tech
 75 

Master
 57 

Vision
 54 

Leader
 54 

Charter
 70 

Guard+
 52 

Guard+ Winter
 53 

Avenue
 51 

Hispeed
 61 

Street
 63 

Freeway
 65 

Interstate
 65 

Hisafe
 69 

MULTIPRO

VYSOKÁ VIDITELNOST
VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ

157157

» Index

http://www.payperwear.com


Dry-Pants
 95 

Power
 87 

Power Stretch
 87 

Wing
 88 

Cabin
 88 

Trolley
 92 

308LUX
 120 

Cover
 93 

Shell
 89 

307
 120 

Specialist
 85 

Specialist Summer
 86 

Engine
 86 

River-Jacket
 83 

River-Pants
 83 

Hurricane-Jacket
 82 

Hurricane-Pants
 82 

Hi-Vi Rainset
 81 

Dry-Jacket
 95 

 Hisafe, Charter

Skill
 78 

Ship
 79 

Craft
 77 

Safe Hi-Vi Winter
 76 

Lab
 90 

Charter Polar
 77 

N
ew

Charter Winter
 76 

INDUSTRY

DOLPŇKY
PRO SVÁŘENÍ

PRÍSLUŠENSTVO
NA ZVÁRANIE
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 Shine Hisafe, Charter
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MATCHINGMATCHING
LOOKLOOK

Avenue / Avenue Lady
 51 / 51 

Guard+ / Guard+ Lady
 52 / 52 

Hispeed / Hispeed Lady
 61 / 61 

Specialist / Specialist Lady
 85 / 85 

Guard+ Winter / Guard+ Winter Lady
 53 / 53 

Charter / Charter Lady
 70 / 71 

Lab / Lab Lady
 90 / 91 

N
ew

N
ew

Výborná prezentace je synonymem or-
ganizace a profesionality.
Tato potřeba nutí značku Payer nabízet 
různá řešení kombinace pánských a 
dámských modelů.
Symbol „Man+Lady” v katalogu ozna-
čuje možné kombinace.
Níže je uveden souhrn fotografií s čís-
lem stránky, která přináší informace o 
různých výrobcích.

Vynikajúci vzhľad je synonymom or-
ganizácie a profesionality.
Táto potreba podnietila značku 
Payper, aby navrhovala rôzne riešenia 
v kombinácii pre mužov aj ženy.
Symbol “Man+Lady” v katalógu sig-
nalizuje možné kombinácie.
V nasledujúcom texte nájdete foto-
grafický súhrn s číslom strany, na kto-
rých môžete skontrolovať informácie 
o príslušných položkách.

INDUSTRY

VYSOKÁ VIDITELNOST
VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ
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Worker Summer Reflex
 25 

N
ew

Promotech
 36 

Worker
 23 

Worker Pro
 28 

Worker Winter
 26 

Worker Summer
 25 

Caracas
 23 

Arizona
 39 

Cargo 2.0
 19 

Texas
 41 

Sandiego
 41 

Viking
 35 

Work 2.0
 17 

Performer 2.0
 18 

Worker Stretch
 24 

Worker Reflex
 27 

Worker Tech
 29 

Canyon
 22 

Tucson
 39 

Expert
 57 

Vision
 54 

Leader
 54 

Worker Winter Reflex
 27 

LOCKLOCK
SYSTEMSYSTEM

TECH-NIK LINE

VYSOKÁ VIDITELNOST
VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ

Lock System je inovativní technologie, která 
se zrodila z potřeby zvýšit funkčnost kapes se 
zavírací klopou. Klopa slouží k tomu, aby před-
měty vložené do kapsy náhodně nevyklouzly 
ven. Nicméně, jestliže pracovník vkládá a vyjí-
má opakovaně z kapsy nějaký předmět, může 
být nepohodlné klopu stále zvedat a v případě, 
že je třeba pracovat v nouzových situacích, v 
nepohodlných polohách a v nejisté rovnováze, 
klopa se může stát i nebezpečnou překážkou. 
Pro zajištění maximální bezpečnosti společ-
nost Payper vyvinula důmyslný, jednoduchý a 
zároveň originální systém, který díky o trochu 
užším vnějším zavíracím klopám než základ 
spodní kapsy umožňuje vkládání a zajišťová-
ní předmětů uvnitř a udržuje kapsu vždy ote-
vřenou pokaždé, když je potřeba.

Lock System je inovačná technológia, ktorá 
sa zrodila z potreby zvýšiť funkčnosť vreciek 
s uzatváracími chlopňami. Chlopňa bráni 
náhodnému vypadnutiu predmetov vlože-
ných do vrecka. Napriek tomu, jej neustále 
nadvihovanie a zatváranie pri opakovanom 
vkladaní predmetov do vrecka a ich vybera-
ní môže byť únavné a niekedy, pri prácach 
v nebezpečných situáciách, pri nepohodl-
nom postoji, kedy je ťažko udržať rovnová-
hu, môže chlopňa dokonca predstavovať 
nebezpečnú prekážku. S cieľom zaistiť ma-
ximálnu bezpečnosť, spoločnosť Payper 
navrhla mimoriadne inteligentný systém, 
veľmi jednoduchý a originálny, ktorý vďa-
ka vonkajším uzatváracím chlopniam 
o trochu užším ako je základňa vrecka, 
umožňuje vloženie predmetov do vnútra 
a ich zablokovanie, pričom sa vrecko udrží 
otvorené vždy, keď je to potrebné.
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Charter Tech
 75 

Charter Winter
 76 

Charter
 70 

Charter Lady
 71 

Master
 57 

Power
 87 

Power Stretch
 87 

Charter Polar
 77 

Craft
 77 

LOCK SYSTEM DESIGNED BY PAYPER®

INDUSTRY

LOCK SYSTEM je důmyslný, jednoduchý a zároveň 
originální systém, který díky o trochu užším vněj-
ším zavíracím klopám než základ spodní kapsy 
umožňuje vkládání a zajišťování předmětů uvnitř 
a udržuje kapsu vždy otevřenou pokaždé, když je 
potřeba.

LOCK SYSTEM je inteligentný systém, veľmi jedno-
duchý a originálny, ktorý vďaka vonkajším uzatvá-
racím chlopniam o trochu užším ako je základňa 
vrecka, umožňuje vloženie predmetov do vnútra a 
ich zablokovanie, pričom sa vrecko udrží otvorené 
vždy, keď je to potrebné.
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C
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E

A

B

G

M
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TOP TRIČKA / VRCHNÝ DIEL
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(G) Krk / Golier - cm 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42,5 42,5 44 44 45 45 46 46 47 47
(G) Krk / Golier - in 14 ½ 14½ 15 15 15½ 15½ 15¾ 15¾ 16 16 16¾ 16¾ 17¼ 17¼ 17¾ 17¾ 18 18 18½ 18½
(A) Hrudník / Hrudník - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
(A) Hrudník / Hrudník- in 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(B) Boky / Boky - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Boky / Boky - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(E) Výška / Výška - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Výška / Výška - in 67/71 69/73 69/75

KALHOTY / NOHAVICE
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(B) Pas / Pás - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Pas / Pás - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 90 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
(C) Boky / Boky - in 31 33 34 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59
(D) Vnitřní strana nohy - cm
       Vnútro nohy - cm

82 82 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89

(D) Vnitřní strana nohy - in
       Vnútro nohy - in

32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35

(E) Výška / Výška - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Výška / Výška - in 67/71 69/73 69/75

PRPRŮŮVODCEVODCE
VELIKOSTMIVELIKOSTMI

Nalézt správnou velikost je snadné. Chcete-li si koupit oděv, který má při-
krýt horní část těla, musíte zkontrolovat vaše míry v tabulce TOP TRIČKA. 
Jestliže máte zájem o kalhoty, džíny nebo bermudy, musíte zkontrolovat 
tabulku KALHOTY. Podle oděvu, který chcete koupit, je třeba poměřit růz-
né míry přímo na těle. Jestliže změřené míry neodpovídají přesně žádné 
velikosti v tabulce, doporučujeme vám v každém případě zvolit velikost o 
trochu větší, abyste měli větší volnost pohybu.

Pozn: 
• Výrobní toleranční rozpětí u rozměrů velikosti může být +/- 3%. 
• U bavlněných oděvů může po praní dojít k přirozené změně rozměrů až 

o 5%, i když je praní prováděno správným způsobem dle pokynů uve-
dených na vnitřní etiketě. 

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce
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SPRIEVODCA SPRIEVODCA 
VEĽKOSŤAMIVEĽKOSŤAMI

Vyhľadanie správnej veľkosti je jednoduché. Ak chcete kúpiť odev, ktorý za-
krýva hornú časť tela, mali by ste skontrolovať svoje miery v tabuľke VRCHNÝ 
DIEL. Ak máte, naopak, záujem o nohavice, džínsy alebo bermudy, musíte si 
vyhľadať údaje v tabuľke NOHAVICE. Podľa toho, aký odev si chcete kúpiť, 
mali by ste vziať miery priamo na tele. Ak odmerané údaje nezodpovedajú 
presne nejakej veľkosti v tabuľke, odporúčame vám zvoliť si v každom prípa-
de nasledujúcu väčšiu veľkosť, aby ste sa pohybovali pohodlnejšie.

Pozn:
• Rozpätie výrobnej tolerancie vzhľadom na rozmery veľkosti môže byť 

+/-3 %. 
• 2) Bavlnené odevy sa po praní bežne môžu zraziť až o 5 %, aj pri praní 

presne podľa pokynov na etikete na vnútornej strane odevu. 

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce

TOP TRIČKA / VRCHNÝ DIEL
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(G) Krk / Golier - cm 36 36 37 37 38,5 38,5 39,5 39,5 41 41 42 42 43 43
(G) Krk / Golier - in 14 14 14½ 14½ 15 15 15½ 15½ 16 16 16½ 16½ 17 17
(A) Poprsí / Prsia - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
(A) Poprsí / Prsia - in 28 30 31 33 35 36 37 39 41 42 44 45 47 48
(B) Pas / Pás - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Pas / Pás - in 21 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Boky / Boky - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(E) Výška / Výška - cm 160/175 168/185
(E) Výška / Výška - in 63/69 66/73

KALHOTY / NOHAVICE
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI 
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(B) Pas / Pás - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Pas / Pás - in 22 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Boky / Boky - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Boky / Boky - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - cm 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85
(D) Vnitřní strana nohy / Vnútro nohy - in 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34
(E) Výška / Výška - cm 160/175 168/185
(E) Výška / Výška - in 63/69 66/73
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RUKAVICERUKAVICE
Důležité rozměry pro rukavice jsou dva:
• Obvod dlaně ruky změřený pomocí krejčovského metru;
• Délka ruky změřená od špičky prostředníčku až k zápěstí.

RUKAVICERUKAVICE
Pri rukaviciach sú dôležité nasledujúce dva rozmery:
• Obvod dlane ruky, použite pásový meter;
• Dĺžka ruky, od špičky prostredníka po zápästie.

RUKAVICE
MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI XS S M L XL XXL

ČÍSELNÉ VELIKOSTI
ČÍSELNÉ VEĽKOSTI 6 7 8 9 10 11

(F) Obvod dlaně - cm
       Obvod dlane - cm

15,2 17,8 20,3 22,9 25,4 27,9

(F) Obvod dlaně - in
       Obvod dlane - in

6 7 8 9 10 11

(G) Délka ruky - cm
       Dĺžka ruky - cm

16 17,1 18,2 19,2 20,4 21,5

(G) Délka ruky - in
      Dĺžka ruky - in

6-6½ 6½-7 7-7½ 7½ 8 8½

cm = centimetry / centimetre - in = palce / palce
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ÚDRŽBAÚDRŽBA
ODODĚĚVUVU

Oficiální symboly týkající se údržby nejsou označeny na stránkách 
katalogu, ale na každém výrobku Payper se nachází etiketa s pří-
slušnými pokyny o údržbě (care label). 
Postupování podle těchto pokynů prodlužuje životnost oděvů, 
neboť uvedené pokyny pro praní, sušení a žehlení berou vždy 

ohled na nejdelikátnější část každého oděvu. Následuje krátké 
vysvětlení různých symbolů.

STAROSTLIVOSSTAROSTLIVOSŤŤ
O ODEVO ODEV

Oficiálne symboly na údržbu nie sú uvedené na 
stranách katalógu, ale každý odev značky Payper 
má na vnútornej strane etiketu s príslušnými po-
kynmi na údržbu (care label). 
Dodržiavanie týchto pokynov predlžuje život-
nosť odevov, pretože usmernenia pre pranie, 

čistenie, sušenie a žehlenie sa vzťahujú vždy na 
starostlivosť o najcitlivejšiu časť každého ode-
vu. V nasledujúcom texte nájdete vysvetlenia 
rôznych symbolov.
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PŘIROZENÉ SUŠENÍ
PRIRODZENÉ SUŠENIE

POSTUPY PRANÍ
POSTUP PRI PRANÍ

Maximální teplota praní 50 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 50 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 50 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 50 °C / 
Šetrný cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Šetrný cyklus

Maximální teplota praní 40 °C / 
Velmi delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 40 °C / 
Veľmi šetrný cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Šetrný cyklus 

Pověšení 
Vyvesenie 

Maximální teplota praní 95 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 95 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 30 °C / 
Velmi delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 30 °C / 
Veľmi šetrný cyklus

Sušení odkapáváním 
Vysušenie odkvapkaním

BĚLENÍ
BIELENIE

SUŠENÍ POMOCÍ ROTAČNÍHO BUBNU
SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE

Ruční praní / Maximální teplota 40 °C
Ručné pranie / Maximálna teplota 40 °C 

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA LÁTKY
PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA TKANÍN

Suché čištění jakýmkoliv ředidlem
Chemické čistenie s ľubovoľným 
rozpúšťadlom

ŽEHLENÍ
ŽEHLENIE

Sušení na rovné podložce 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 

Suché čištění perchlorethylenem /
Normální cyklus
Chemické čistenie s tetrachlóretylénom / 
Normálny cyklus

Suché čištění perchlorethylenem / 
Delikátní cyklus
Chemické čistenie s tetrachlóretylénom / 
Šetrný cyklus

Suché čištění uhlovodíky / 
Normální cyklus
Chemické čistenie s uhľovodíkmi / 
Normálny cyklus

Suché čištění uhlovodíky / 
Delikátní cyklus
Chemické čistenie s uhľovodíkmi / 
Šetrný cyklus

Nečistit na sucho
Nečistiť chemicky

Profesionální čištění vodou / 
Normální cyklus 
Profesionálne pranie / Normálny cyklus 

Profesionální čištění vodou / 
Delikátní cyklus
Profesionálne pranie / Šetrný cyklus

Profesionální čištění vodou /
 Velmi delikátní cyklus
Profesionálne pranie / 
Veľmi šetrný cyklus

Neprovádět profesionální čištění vodou
Neprať profesionálne

Sušení odkapáváním na rovné podložce 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
odkvapkaním 

Pověšení ve stínu 
Vyvesenie v tieni 

Sušení odkapáváním ve stínu 
Vysušenie odkvapkaním v tieni 

Sušení na rovné podložce ve stínu
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
v tieni

Sušení odkapáváním na rovné podložce 
ve stínu 
Vysušenie prestretím na rovnej ploche 
odkvapkaním v tieni 

Žehlit při maximální teplotě 200 °C
Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C

Žehlit při maximální teplotě 150 °C
Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C

Žehlit při maximální teplotě 110 °C 
bez páry
Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C 
bez pary

Nežehlit
Nežehliť

Neprat ve vodě
Neperte vo vode

Jakékoliv bělení
Ľubovoľné bielidlo

Jakékoliv bělení bez chlóru
Ľubovoľné bielidlo bez chlóru

Nepoužívat bělicí prostředky
Nebieliť

Sušení pomocí bubnu / 
Normální teplota, max. 80 °C
Sušenie v bubnovej sušičke /
Normálna teplota, max 80 °C

Sušení pomocí bubnu / 
Nízká teplota, max. 60 °C
Sušenie v bubnovej sušičke /
Nízka teplota, max 60 °C

Nesušit pomocí rotačního bubnu
Nesušiť v bubnovej sušičke

Maximální teplota praní 70 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 70 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 60 °C / 
Normální cyklus
Maximálna teplota pri praní 60 °C / 
Normálny cyklus

Maximální teplota praní 60 °C / 
Delikátní cyklus
Maximálna teplota pri praní 60 °C / 
Šetrný cyklus
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300 g

1/20 pcs

12/144 pairs

HMOTNOST: pro každý výrobek je uvede-
na hmotnost v gramech na metr čtvereč-
ní základní látky.

COMFORT FIT: označuje výrobek volněj-
šího střihu než Regular.

WINDPROOF: označuje materiál odolný 
proti větru; struktura a textura látky ne-
dovolují průchod vzduchu.

SLIM FIT: označuje výrobek přiléhavější-
ho střihu než Regular.

WATER REPELLENT: označuje materiál, 
který byl ošetřen vodoodpudivě; tato 
vlastnost nezaručuje totální nepropust-
nost výrobku a nemusí být dlouhodobě 
trvalá.

WATERPROOF FABRIC: označuje nepro-
pustnost materiálu; mějte na paměti, že 
každý materiál má svůj stupeň odolnosti 
vůči propustnosti vody a že výrobek ob-
sahuje švy, zipy a knoflíky, které mohou 
ovlivňovat jeho nepropustnost.

WATERPROOF GARMENT: označuje to-
tálně nepropustný výrobek, jak svou lát-
kou, tak podlepovanými švy, které nedo-
volí vodě proniknout dovnitř.

BREATHABLE: označuje prodyšnost ma-
teriálu; tato vlastnost látky umožňuje snad-
nější odstranění vlhkosti z lidského těla 
snížením kondenzace potu a zvýšením po-
hodlí a tepelné izolace.

BALENÍ PCS: pro každý výrobek je uve-
deno množství kusů stejné velikosti ob-
sažených v krabici a minimální balené a 
nevybalitelné množství.

BALENÍ PAIRS: pro každý výrobek je uve-
deno minimální množství obsažené v kra-
bici (pár) a množství párů stejné velikosti 
obsažených v krabici.

BIG SIZE: označuje dostupnost alespoň 
jedné velikosti větší než XXL.

MATCH MAN + LADY: označuje dostup-
nost stejného výrobku v kombinaci pán-
ského a dámského.

LOCK SYSTEM: označuje přítomnost kap-
sy s patentovaným LOCK SYSTEM.

REGULAR FIT: označuje výrobek normál-
ního střihu Payper. Velikosti v tabulce 
jsou stanoveny s mírnou rezervou, která 
poskytuje tu správnou volnost pohybu a 
dodává oděvům praktičnost a pohodlí při 
používání.

HMOTNOSŤ: pri každom výrobku je 
uvedená hmotnosť v gramoch na meter 
štvorcový hlavnej tkaniny.

COMFORT FIT: označuje výrobok pre nad-
merné postavy zaručujúci väčšie pohodlie 
ako odevy s normálnym strihom Regular.

WINDPROOF: označuje materiál proti 
vetru. Konzistencia a textúra tkaniny neu-
možňujú prenikanie vzduchu.

SLIM FIT: označuje výrobok pre drobné 
postavy ako odevy s normálnym strihom 
Regular.

WATER REPELLENT: označuje materiál, 
ktorý bol ošetrený s cieľom odpudzovať 
vodu. Táto charakteristika nezaručuje 
úplnú nepremokavosť výrobku a nemusí 
pretrvávať dlhodobo.

WATERPROOF FABRIC: označuje nepre-
mokavosť materiálu. Nezabudnite, že 
každý materiál má svoju úroveň odolnosti 
voči prenikaniu vody a že odev je vybave-
ný švíkmi, zipsami, gombíkmi, ktoré môžu 
ovplyvniť nepremokavosť odevu.

WATERPROOF GARMENT: označuje 
úplne nepremokavý výrobok, na kto-
rom tkanina ani tepelne upravené švíky 
neumožňujú prenikanie vody.

BREATHABLE: označuje priedušnosť ma-
teriálu. Táto vlastnosť tkaniny umožňuje 
ľahšie odstránenie vlhkosti z ľudského tela 
znížením kondenzácie potu, zvyšovaním 
pohodlia a tepelnej izolácie.

OBAL PCS: pri každom výrobku je uve-
dené množstvo kusov rovnakej veľkosti v 
škatuli a minimálne množstvo, ktoré ob-
sahuje jedno vrecko.

OBAL PAIRS: pre každú položku je stano-
vené minimálne množstvo v škatuli (pár) 
a množstvo párov tej istej veľkosti obsiah-
nuté v kartóne.

BIG SIZE: označuje dostupnosť aspoň 
jednej veľkosti väčšej ako XXL.

MATCH MAN + LADY: označuje dostup-
nosť rovnakého výrobku pre pánov a 
dámy.

LOCK SYSTEM: označuje prítomnosť vrecka 
s patentovanou pomôckou LOCK SYSTEM.

REGULAR FIT: označuje výrobok s nor-
málnym veľkostným číslovaním Payper. 
Tabuľka s veľkosťami bola vypracovaná 
tak, aby zaručovala určitú toleranciu, kto-
rá zaručí voľnosť pohybu a pohodlie pri 
nosení.

CHARAKTERISTIKYCHARAKTERISTIKY
VÝROBKVÝROBKŮŮ

Každý výrobek katalogu doprovází různé grafické symboly realizované oddělením R&D společnosti Payper. 
Tyto symboly poskytují všeobecný přehled o vlastnostech výrobku. Na této stránce naleznete více informací 
o každém symbolu.

NEXT G: označuje oděvy vyrobené z látek 
obsahujících „vlákna nové generace”.

NEXT G: označuje odevy vyrobené z  tka-
nín obsahujúcich „vlákna novej generácie“.
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INSULATED 1: označuje výrobek s dosta-
tečnou tepelnou izolací.

INSULATED 1: označuje výrobok s dosta-
točnou tepelnou izoláciou.

ZAPSANÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR EU: označuje výrobek, jehož návrh 
nebo model je zapsán v  EUIPO, Úřad Evropské unie pro duševní vlast-
nictví.

TYP ZAREGISTROVANÝ V EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVÁCH: označuje 
výrobok, ktorého vzor alebo typ bol zaregistrovaný v EUIPO, Úrad Eu-
rópskej Únie pre duševné vlastníctvo.

FLEXIBILITY: Ooznačuje neelastický ma-
teriál, který je v každém případě pružný 
a pohodlný.

THREE-NEEDLE STITCHING: označuje tří-
jehlové stehy na výrobku, které zaručují 
větší odolnost a životnost.

EASY ZIPPER: Ooznačuje výrobek, který 
má celý zip s dvojitým jezdcem s usnad-
něným zapínáním.

INSULATED 2: označuje výrobek s celkem 
dobrou tepelnou izolací.

SBS: označuje výrobek vybavený zipy 
SBS.

3M: označuje výrobek s částí z reflexního 
materiálu 3M Scotchlite™.

INSULATED 3: označuje výrobek s dob-
rou tepelnou izolací.

EASY CARE: označuje výrobek se snad-
nou údržbou, který nevyžaduje speciální 
ošetření při praní.

STRETCH: označuje materiál, který je ale-
spoň zčásti elastický, což výrobku dodává 
pružnost a pohodlí.

FLEXIBILITY: označuje materiál, ktorý nie 
je elastický, ale napriek tomu je ohybný a 
pohodlný.

THREE-NEEDLE STITCHING: označuje 
štepovanie 3 ihlami, čo dodáva výrobku 
väčšiu odolnosť a trvanlivosť.

EASY ZIPPER: označuje výrobok s 
vnútorným zipsom s dvojitým bežcom, 
čo uľahčuje zatváranie.

INSULATED 2: označuje výrobok s mier-
nou tepelnou izoláciou.

SBS: označuje výrobok obsahujúci zipsy 
SBS.

3M: označuje položku, ktorá obsahuje časť 
z reflexného materiálu 3M Scotchlite™.

INSULATED 3: označuje výrobok s do-
brou tepelnou izoláciou.

EASY CARE: označuje výrobok s jednodu-
chou údržbou, ktorý si pri praní nevyžad-
uje špeciálnu starostlivosť.

STRETCH: označuje materiál, ktorý je 
aspoň čiastočne elastický, čím sa výrobok 
stáva pružnejším a pohodlnejším.

Zapsaný průmyslový vzor EU (ZPV) je výluč-
né právo udělované na vnější vzhled výrobku 
nebo jeho části vyplývající z jeho vlastností, 
zvláště linií, obrysů, barev, forem, povrchové 
struktury, materiálů a/nebo jeho ozdobení; 
uděluje výlučné právo užívat návrh nebo mo-
del nebo zakázat jeho používání třetími strana-
mi v jakékoliv zemi Evropské unie.

Vlastník ZPV je chráněn jak proti úmyslnému 
napodobování svého návrhu nebo modelu, tak 
proti nezávislému vývoji podobného návrhu či 
modelu. Práva se týkají zejména výroby, nabíd-
ky, prodeje, importu, exportu nebo použití vý-
robku obsahujícího návrh nebo model nebo na 
němž je tento aplikován, jakož i držení tohoto 
výrobku pro výše uvedené účely.

Vzor alebo typ zaregistrovaný v Európskych 
spoločenstvách (ZDS) predstavuje výhradné 
právo udelené vzhľadom na vonkajší vzhľad 
nejakého výrobku alebo nejakej jeho časti, v 
súvislosti s líniami, obrysmi, farbami, tvarom, 
povrchovou úpravou, materiálmi a/alebo s 
dekoráciami. To poskytuje výhradné právo na 
používanie návrhu alebo modelu a zakazuje 
jeho používanie tretími stranami v ktorejkoľvek 
krajine Európske krajine.

Vlastník ZDS je chránený pred podvodným na-
podobňovaním vlastného návrhu, ako aj pred 
samostatným vývojom podobného návrhu ale-
bo modelu. Práva sa týkajú, predovšetkým, výro-
by, ponuky, uvádzania na trh, importu, exportu a 
používania nejakého výrobku, ktorý zahŕňa ná-
vrh alebo model, prípadne výrobku, na ktorom je 
aplikovaný návrh alebo model, ako aj prechová-
vanie takéhoto výrobku na vyššie uvedené účely.

VLASTNOSTIVLASTNOSTI
POLOŽIEKPOLOŽIEK

Každú položku v katalógu sprevádza niekoľko symbolov realizovaných v oddelení R&D spoločnosti Payper. 
Tieto symboly ponúkajú súhrnný prehľad vlastností výrobku. Na tejto strane nájdete podrobnejšie informá-
cie o každom symbole.

YKK: označuje výrobek vybavený zipy 
YKK.

YKK: označuje výrobok obsahujúci zipsy 
YKK.
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DOPORUDOPORUČČENÉ POUŽITÍENÉ POUŽITÍ
Pro některé výrobky společnosti Payper jsou v katalogu označena doporučená hlavní pole 

použití. Uvádíme toto krátké vysvětlení.

ODPORÚODPORÚČČANÉ POUŽÍVANIEANÉ POUŽÍVANIE
Pri niekoľkých položkách značky Payper v katalógu sú označené odporúčané hlavné oblasti 

používania. Uvádzame krátku legendu.

Automobilový průmysl 
Automobilizmus 

Potravinářský průmysl a přidružené obory
Potravinárstvo a podobný priemysel

Údržba
a různé řemeslnné výroby 
Údržba
a rôzne manuálne práce

Těžký průmysl
Ťažký priemysel 

Doprava, logistika, sklad 
Preprava, logistika, sklad 

Recyklace, sběr odpadních materiálů 
Recyklácia, zber odpadov, druhotné 
suroviny 

Stavebnictví, konstrukce 
Stavebníctvo, konštrukcie 

Zemědělství 
Poľnohospodárstvo 

Úklidové firmy 
Upratovacie služby 

Sklo 
Sklársky priemysel 

Chemie a farmaceutika 
Chémia a farmaceutika 

Elektronika
Elektronika 

Mechanická výroba
a různé strojní výroby 
Mechanická výroba
a rôzne strojové spracovanie
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OOPPOOPP
Výrobky Work & Safety Payper jsou certifikovány dle nařízení (EU) 2016/425 o OOPP (Osobní 
ochranné pracovní prostředky) v platnosti od 21. dubna 2018 nebo dle zrušené předchozí evrop-
ské směrnice 89/686/EHS, která u výrobků, které jsou již na trhu, zůstává v platnosti do 21. dubna 
2023.

OOPOOP
Položky Work & Safety Payper sú certifikované v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/425 o OOP (Osob-
né ochranné prostriedky) v platnosti od 21. apríla 2018 alebo s predchádzajúcou európskou smer-
nicou 89/686/EHS, ktorá už bola zrušená, ale ostáva v platnosti až do 21. apríla 2023 pre výrobky, 
ktoré sú už na trhu. 

OOPP / OOP
KATEGORIE RIZIKA
KATEGÓRIE RIZIKA

STUPEŇ RIZIKA
ÚROVEŇ RIZIKA

ZPŮSOBY CERTIFIKACE
SPÔSOBY CERTIFIKÁCIE

OZNAČENÍ
MARKING

Kategorie I
Kategória I

Pouze pro minimální rizika (mechanická povrchová poškození, styk s mírně agresivními čisticími prostředky 
nebo dlouhodobý styk s vodou, styk s horkými povrchy, které nepřesahují 50°C, atmosférické podmínky 

neextrémního charakteru)
Autocertifikace CE

Iba pre minimálne riziko (mechanické povrchové zranenia, kontakt s mierne agresívnymi čistiacimi 
prostriedkami alebo dlhodobý kontakt s vodou, kontakt s teplými povrchmi, s teplotou nižšou ako 50 °C, 

atmosférické podmienky nie extrémnej povahy)
Vlastná certifikácia CE

Kategorie II
Kategória II

Pro rizika středního stupně
Certifikace vydaná autorizovaným nezávislým certifikovaným 

orgánem na základě provedení zkoušek na oděvu
CE + piktogram

Pre riziká strednej úrovne
Certifikát vydaný kvalifikovaným, nezávislým a certifikačným 

orgánom po vykonaní skúšok na odeve
CE + piktogram

Kategorie III
(xxxx č. orgánu)
Kategória III
(xxxx č. orgánu)

Pro nezvratná nebo smrtelná rizika nebo vážná zranění trvalého charakteru
Certifikace vydaná autorizovaným nezávislým certifikovaným 

orgánem na základě provedení zkoušek na oděvu a ověření kontroly 
kvality výrobce

CE + č. orgánu +piktogram

Pre nezvratné alebo smrteľné riziká alebo ťažké zranenia a zranenia trvalého charakteru
Certifikát vydaný kvalifikovaným, nezávislým a certifikovaným 

orgánom po vykonaní skúšok na odeve a po overení kontroly kvality 
výrobcu

CE + č. orgánu + piktogram
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VŠEOBECNÉ VŠEOBECNÉ 
POŽADAVKYPOŽADAVKY

Všeobecné požadavky, které upravují 
klasifikaci pracovních oděvů, jsou ob-
saženy v normě UNI EN ISO 13688. Tato 
norma stanoví všeobecné výkonnostní 
požadavky na ergonomii, neškodnost, 
označení velikostí, stárnutí, kompatibili-
tu a označení ochranných oděvů a infor-
mace, které musí výrobce poskytnout s 
ochranným oděvem. Tato norma je urče-
na pro použití ve spojení s dalšími norma-
mi obsahujícími specifické výkonnostní 
požadavky. Dále jsou uvedeny piktogra-
my, které se nacházejí v katalogu a nor-
mativní specifikace.

VŠEOBECNÉ VŠEOBECNÉ 
POŽIADAVKYPOŽIADAVKY

Všeobecné požiadavky na klasifi-
káciu pracovných odevov obsahu-
je norma UNI EN ISO 13688. Norma 
špecifikuje všeobecné požiadavky na 
ergonómiu, neškodnosť, označovanie 
veľkostí, starnutie, kompatibilitu a ozna-
čovanie ochranných odevov a informá-
cie, ktoré musí výrobca poskytnúť spolu 
s ochranným odevom. Norma je určená 
na používanie spolu s inými normami 
obsahujúcimi špecifické požiadavky na 
účinnosť. V nasledujúcom texte sú ikony, 
ktoré nájdete v katalógu a v špecifických 
normách.

VYSOKÁ VIDITELNOST - EN ISO 20471:2013+A1:2016
Tato norma stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které jsou schopny vi-
zuálně signalizovat přítomnost uživatele. Číslo umístěné na místě x označuje třídu, do 
níž náleží, podle níže uvedené tabulky na základě minimálních ploch fluorescenčního 
materiálu. Pokud jsou oděvy s vysokou viditelností přizpůsobeny, nezapomeňte, že 
loga nebo etikety mohou snížit minimální povrch fluorescenční látky a změnit třídu, 
do které patří.

VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ - EN ISO 20471:2013+A1:2016
Norma špecifikuje požiadavky na odevy s vysokou viditeľnosťou, ktoré vizuálne doká-
žu signalizovať nositeľa odevu. Číslo namiesto x indikuje príslušnú triedu, podľa nižšie 
uvedenej tabuľky na základe minimálnych oblastí fluorescenčného materiálu. Ak sa 
prispôsobujú odevy s vysokou viditeľnosťou, je potrebné zobrať do úvahy, že logá a 
etikety môžu znížiť minimálny povrch fluorescenčnej tkaniny a zmeniť tak príslušnú 
triedu.

SVAŘOVÁNÍ A PŘÍBUZNÉ POSTUPY - EN ISO 11611:2015
Tato norma stanoví základní minimální bezpečnostní požadavky a zkušební meto-
dy pro ochranné oděvy, včetně kapucí, zástěr, rukávů a spinek, které jsou navrženy 
tak, aby chránily tělo nositele včetně hlavy (kapuce) a nohou (spinky) a které jsou 
určeny k nošení při svařování a souvisejících procesech, které představují srovna-
telná rizika.
Třída X: označuje ochranu proti svařovacím procesům s nepatrnou (třída 1) nebo sil-
nou (třída 2) tvorbou stříkání a kapek.
Ax: postup A (A1) nebo B (A2) při určování šíření plamene.

ZVÁRANIE A SÚVISIACE POSTUPY - EN ISO 11611:2015
Norma špecifikuje základné minimálne bezpečnostné požiadavky a skúšobné metó-
dy pre ochranné odevy vrátane ochranných kapucní, záster, rukávov a gamaší, ktoré 
sú určené na ochranu tela používateľa vrátane hlavy (kapucne) a chodidiel (gamaše) 
a ktoré sú určené na nosenie počas zvárania a súvisiacich procesov s porovnateľným 
rizikom.
Trieda X: označuje ochranu pred procesmi zvárania s malou (trieda 1) alebo veľkou 
(trieda 2) tvorbou striekancov a kvapiek.
Ax: postup A (A1) alebo B (A2) pri určovaní šírenia plameňa.

Třída
Trieda

Podkladový fluorescenční materiál (m2)
Fluorescenčný podkladový materiál (m2)

Reflexní materiál /
Pruhy - (m2)

Reflexný materiál /
Pásiky - (m2)

3 ≥0,80 ≥0,20
2 ≥0,50 ≥0,13
1 ≥0,14 ≥0,10

OCHRANA PROTI CHLADNÉMU PROSTŘEDÍ - EN 14058:2017
Tato norma stanoví požadavky a zkušební metody pro výkonnost jednotlivých oděvů 
na ochranu před ochlazováním těla v chladném prostředí. Nezahrnuje specifické po-
žadavky pro pokrývky hlavy nebo obuv nebo rukavice na ochranu proti lokálnímu 
ochlazení. Chladnými prostředími se rozumí místa charakterizovaná možnou kombi-
nací vlhkosti a větru při teplotě -5° C nebo vyšší.
Y: Třída tepelné odolnost (Rct);
Y: Třída propustnosti vzduchu (AP);
Y: Hodnota tepelné izolace (Iclear);
WP: Odolnost proti pronikání vody. Aby byl výsledek pozitivní, musí být WP 
≥8000 Pa.
Pokud oděv není podroben fakultativnímu testu, index je nahrazen X.

OCHRANA V STUDENOM PROSTREDÍ - EN 14058:2017
Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre účinnosť jednotlivých odevov 
na ochranu proti ochladeniu tela v studenom prostredí. Norma sa nevzťahuje na 
špecifické požiadavky pre pokrývky hlavy, obuv alebo rukavice na ochranu pred lo-
kálnym ochladením. Pod chladným prostredím sa rozumejú miesta charakterizované 
možnou kombináciou vlhkosti a vetra pri teplote -5 °C alebo vyššej.
Y: trieda tepelnej odolnosti (Rct);
Y: trieda priepustnosti vzduchu (AP);
Y: hodnota tepelnej izolácie (Iclear);
WP: odolnosť proti prenikaniu vody. Pre úspešnú skúšku musí byť výsledok WP 
≥8000 Pa.
Keď odev nie je testovaný nepovinným testom, index sa nahradí písmenom X.

KAPALNÉ CHEMIKÁLIE - EN 13034:2005 + A1:2009
Tato norma stanoví minimální požadavky pro ochranné oděvy proti chemikáliím, 
které poskytují omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (vybavení typu 6 a 
typu PB [6]). Poskytují odolnost proti chemickým agresím produktů, které nejsou bez-
prostředně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, umožňují vhodnou ochranu před 
náhodným stykem (drobné stříkání, aerosol atd.) a umožňují pracovníkovi včas zajistit 
vyčištění nebo výměnu oděvu.

KVAPALNÉ CHEMIKÁLIE - EN 13034:2005 + A1:2009
Norma špecifikuje minimálne požiadavky pre odevy s chemickou ochranou, ktoré po-
skytujú obmedzenú ochranu proti kvapalným chemickým látkam (vybavenie typu 6 a 
typu PB [6]). Poskytujú odolnosť proti pôsobeniu chemických látok, ktoré nie sú ihneď 
nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť. Umožňujú vhodnú ochranu proti prípadnému 
náhodnému kontaktu (malé striekance, aerosól atď.), čím pracovníkovi umožňujú v 
potrebnom čase vyčistiť alebo vymeniť odev.

UNI ENUNI EN
ISO 13688ISO 13688
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TEPLO A OHEŇ (HOŘLAVOST) - EN ISO 14116:2015
Tato norma stanoví výkonnostní požadavky na materiály, sestavy materiálů a ochran-
né oděvy s omezeným šířením plamene, s cílem zredukovat možnost, že se oděv 
spálí, což samotné představuje nebezpečí. Dále jsou specifikovány další požadavky 
na oděvy.

TEPLO A PLAMENE (HORĽAVOSŤ) - EN ISO 14116:2015
Norma špecifikuje požiadavky na účinnosť materiálov, kombinácií materiálov a ode-
vov na s ohraničeným šírením plameňa s cieľom redukovať možnosť spálenia odevu, 
čo by v takom prípade predstavovalo nebezpečenstvo. Okrem toho boli špecifikova-
né ďalšie požiadavky na odev.

TEPLO A OHEŇ (TEPELNÁ NEBEZPEČÍ) - EN ISO 11612:2015
Tato norma stanoví výkonnostní požadavky na oděvy vyrobené z pružných ma-
teriálů, které jsou určeny k ochraně těla nositele, s výjimkou rukou, proti ohni a/
nebo plamenům. Pro ochranu hlavy a nohou jediným ochranným oblečením, které 
je vhodné k tomuto účelu a odpovídá aplikaci této normy, jsou spinky, kapuce a 
návleky na obuv. Co se týče kapucí, nejsou k dispozici žádné požadavky na kšilty a 
dýchací vybavení.
A: postup A při určování šíření plamene.
B: určování konvekčního tepla.
C: určování sálavého tepla.
D: odolnost proti rozstřikům roztaveného hliníku.
E: odolnost proti rozstřikům roztaveného železa.
F: určení kontaktního tepla.
Písmeno x je nahrazeno číselným indexem představujícím třídu, do které patří.

TEPLO A OHEŇ (TEPELNÉ NEBEZPEČENSTVÁ) - EN ISO 11612:2015
Norma stanovuje požiadavky na účinnosť odevov vyrobených z pružných materiálov, 
ktoré sú navrhnuté na ochranu tela nositeľa pred teplom a/alebo plameňom s výnim-
kou rúk. Na ochranu hlavy a nôh sú jedinými vhodnými ochrannými prostriedkami, 
ktoré vyhovujú rozsahu a pôsobeniu normy, gamaše, kapucne a chrániče obuvi. V 
každom prípade, v súvislosti s kapucňami sa neposkytujú požiadavky na štítky a vý-
bavu pre dýchanie.
A: postup A pri určovaní šírenia plameňa.
B: určovanie vedeného tepla.
C: určovanie sálavého tepla.
D: odolnosť proti striekancom roztaveného hliníka.
E: odolnosť proti striekancom roztaveného železa.
F: určovanie kontaktného tepla.
Písmeno x sa nahradí číselným indexom, ktorý predstavuje príslušnú triedu.

DÉŠŤ - EN 343:2019
Tato norma stanoví požadavky a zkušební metody použitelné na materiály a švy 
ochranných oděvů proti účinkům srážek (např. déšť, sníh), mlhy a půdní vlhkosti. 
X: úroveň odolnosti proti pronikání vody, tedy odolnost proti vodě (WP); Y: úroveň 
odolnosti proti odpařování; Z: zkouška nárazem vysokoenergetických kapek.
Každé písmeno může být nahrazeno číselným indexem představujícím třídu, do 
které patří, jinak, pokud oděv nebyl testován, je označen písmenem X. 

DÁŽĎ - EN 343:2019
Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy použiteľné pre materiály a švíky 
ochranných odevov proti účinkom zrážok (napr. dážď, sneh), hmly a vlhkosti pôdy. X: 
úroveň odolnosti proti prenikaniu vody, teda nepremokavosti (WP); Y: úroveň vyparo-
vacieho odporu; Z: test skúšajúci dopad kvapôčok s vysokou energiou.
Každé písmeno možno nahradiť číselným indexom, ktorý predstavuje triedu prísluš-
nosti, inak, ak odev nebol testovaný, označuje sa pomocou X. 

ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI - EN 1149-5:2018
Tato norma stanoví požadavky na materiál a navrhování ochranných oděvů, které 
pohlcují elektrostatické výboje a jsou používány jako součást celkového uzemňo-
vacího systému, aby se zabránilo zápalným výbojům tam, kde minimální energie 
vznícení výbušného prostředí není menší než 0,016 mJ. Tato norma se nevztahuje 
na rukavice nebo ochrannou obuv, které jsou oddělené a netvoří nedílnou součást 
oděvů.

ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI - EN 1149-5:2018
Norma špecifikuje minimálne požiadavky pre odevy chrániace proti tepelnému 
účinku elektrického oblúka. Ochrana, ktorú odev poskytuje, je obmedzená iba na 
tepelné účinky náhodného elektrického oblúka (odolnosť voči plameňu, odolnosť 
voči sálajúcemu a teplu vedením, odolnosť voči striekajúcim zvyškom roztaveného 
materiálu).

ELEKTRICKÝ OBLOUK - IEC/EN 61842-2:2018
Tato norma stanoví minimální požadavky na ochranný oděv proti tepelnému půso-
bení elektrického oblouku. Ochrana poskytnutá oděvem se týká pouze tepelných 
účinků způsobených náhodným elektrickým obloukem (odolnost proti šíření plame-
ne, odolnost proti sálavému/konvekčnímu teplu, odolnost proti rozstřiku pocházejí-
cího z úlomků taveného materiálu).

ELEKTRICKÝ OBLÚK - IEC/EN 61842-2:2018
Norma špecifikuje minimálne požiadavky pre odevy chrániace proti tepelnému účin-
ku elektrického oblúka. Ochrana, ktorú odev poskytuje, je obmedzená iba na tepelné 
účinky náhodného elektrického oblúka (odolnosť voči plameňu, odolnosť voči sálajú-
cemu a teplu vedením, odolnosť voči striekajúcim zvyškom roztaveného materiálu).
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VŠEOBECNÉ VŠEOBECNÉ 
POŽADAVKYPOŽADAVKY
UNI EN 420UNI EN 420

Všeobecné požadavky, kterými se řídí rukavice urče-
né k ochraně proti pracovním rizikům, jsou obsaženy 
v následující normě. Tato norma stanoví všeobecné 
požadavky na ochranné rukavice z hlediska návrhu 
a výroby, neškodnosti, pohodlí a účinnosti, označení 
a informací. Tuto normu lze aplikovat také na návle-
ky na ochranu předloktí nebo paží. Některé rukavice 
speciálně navržené pro specifické aplikace se řídí ji-
nými zvláštními předpisy.

VŠEOBECNÉ VŠEOBECNÉ 
POŽIADAVKYPOŽIADAVKY

UNI EN 420UNI EN 420

Všeobecné požiadavky, ktoré upravujú rukavice ur-
čené na ochranu pred pracovnými rizikami, definuje 
nasledujúca norma. Norma definuje všeobecné po-
žiadavky na ochranné rukavice, čo sa týka návrhu a 
výroby, neškodnosti, účinnosti, označenia a informá-
cií. Norma sa dá aplikovať aj na manžety na ochranu 
predlaktia a ramena. Požiadavky na niektoré rukavi-
ce, vhodne navrhnuté pre špeciálne aplikácie, upra-
vujú iné špecifické normy.

EN 388: OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM / OCHRANA PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI
ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI 1 2 3 4 5

a - Odolnost proti oděru (cykly)
a - Odolnosť proti odieraniu (cykly)

100 500 2000 8000 -

b - Odolnost vůči proříznutí ostrými předměty - Coup Test (index)
b - Odolnosť proti prerezaniu čepeľou - Coup Test (index)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c - Odolnost proti protržení (Newton)
c - Odolnosť proti pretrhnutiu (Newton)

10 25 50 75 -

d - Odolnost proti propíchnutí (Newton)
d - Odolnosť proti prepichnutiu (Newton)

20 60 100 150 -

EN 407: OCHRANA PROTI TEPELNÝM RIZIKŮM (HORKO A PLAMENY) / OCHRANA PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM (TEPLO A OHEŇ)
ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI 1 2 3 4

a - Odolnost proti vzplanutí (švy doba min>15 s)
a - Odolnosť proti horľavosti (švíky, min. doba >15 s)
    Doba odolnosti proti ohni
    Doba odolnosti proti plameňom
    Doba zbytkové inkandescence
    Doba zvyškového rozžeravenia

≤15 s

/

≤10 s

≤120 s

≤3 s

≤25 s

≤2 s

≤5 s

b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (doba min>15 s)
b - Odolnosť proti teplu prenášanému kontaktom (min doba>15 s)

100 °C 250 °C 350 °C 500 °C

c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (index prostupu tepla)
c - Odolnosť proti teplu prenášanému vedením (index prenosu tepla)

≥4 s ≥7 s ≥10 s ≥18 s

d - Odolnosť proti teplu prenášanému vedením (doba prenosu tepla)
d - Odolnosť proti teplu prenášanému sálaním (doba prenosu tepla)

≥7 s ≥20 s ≥50 s ≥95 s

e - Odolnost proti malým rozstřikům roztaveného kovu (počet kapek)
e - Odolnosť proti malým striekancom roztaveného kovu (počet kvapiek)

≥10 ≥15 ≥25 ≥35

f - Odolnost proti velkým rozstřikům roztaveného kovu (masa roztaveného kovu)
f - Odolnosť proti veľkým striekancom roztaveného kovu (hmota z roztaveného kovu)

30 g 60 g 120 g 200 g

ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI A B C D E F

e - Odolnost proti řezu EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)
e - Odolnosť proti porezaniu EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)

2 5 10 15 22 30

ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI

f - Odolnost proti nárazu
f - Odolnosť proti nárazu

(PROŠEL (P) nebo NEPROŠEL (žádné označení)
(SPLNENÉ (P) alebo ZLYHALO (žiadne označenie)
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EN 12477: OCHRANA PRO SVÁŘENÍ / OCHRANA PRI ZVÁRANÍ
ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI EN TYPE A TYPE B

Odolnost proti oděru 
Odolnosť proti odieraniu 

EN 388 ≥2 ≥1

Odolnost proti proříznutí ostrými předměty 
Odolnosť proti prerezaniu čepeľou 

Coup Test EN 388 ≥1 ≥1

Odolnost proti protržení 
Odolnosť proti pretrhnutiu 

EN 388 ≥2 ≥1

Odolnost proti propíchnutí 
Odolnosť voči prepichnutiu 

EN 388 ≥2 ≥1

Chování při hoření 
Správanie sa voči plameňom 

EN 407 ≥3 ≥2

Odolnost proti kontaktnímu teplu 
Odolnosť proti teplu prenášanému kontaktom 

EN 407 ≥1 ≥1

Odolnost proti konvekčnímu teplu 
Odolnosť proti teplu prenášanému vedením 

EN 407 ≥2 -

Odolnost proti malým rozstřikům roztaveného kovu 
Odolnosť proti malým striekancom roztaveného kovu 

EN 407 ≥3 ≥2

Hbitost
Obratnosť 

EN 420 ≥1 ≥4

EN 511: OCHRANA PROTI CHLADU / OCHRANA PRED CHLADOM
ÚROVNĚ VÝKONU / ÚROVNE ÚČINNOSTI 0 1 2 3 4

a - Odolnost proti konvekčnímu chladu (Tepelná izolace Itr v m2 K/W)
a - Odolnosť proti chladu šíreného vedením (tepelná izolácia Itr v m2 K/W)

1 2 3 4 5

b - Odolnost proti kontaktnímu chladu (Tepelná odolnost R v m2 K/W)
b - Odolnosť proti chladu šíreného kontaktom (tepelná odolnosť R v m2 K/W)

1 2 3 4 5

c - Zkouška pronikání vody
(0 = pronikání vody, 1 = žádné pronikání vody)
c - Skúška vnikania vody
(0 = vnikanie vody, 1 = žiadne vnikanie vody)

0 1

Shoda s normou EN 420 kro-
mě délek rukavic, které mají 
být následující:

• 300 mm: velikost 6 nebo XS
• 310 mm: velikost 7 nebo S
• 320 mm: velikost 8 nebo M
• 330 mm: velikost 9 nebo L
• 340 mm: velikost 10 nebo XL
• 350 mm: velikost 11 nebo XXL

Rukavice typu B jsou dopo-
ručené pro případ, kdy je po-
žadována velká hbitost, jako 
například pro sváření TIG; 
rukavice typu A pro menší 
hbitost a větší výkon jsou 
doporučené pro jiné svářecí 
procesy.

Typ A nebo B musí být ozna-
čen na výrobku, balení a ná-
vodu k použití.

Súlad s normou EN 420, s vý-
nimkou dĺžky rukavíc, ktoré 
musia byť nasledujúce:

• 300 mm: veľkosť 6 alebo XS
• 310 mm: veľkosť 7 alebo S
• 320 mm: veľkosť 8 alebo M
• 330 mm: veľkosť 9 alebo L
• 340 mm: veľkosť 10 alebo XL
• 350 mm: veľkosť 11 alebo XXL

Rukavice typu B sa odporú-
čajú pri prácach, pri ktorých 
sa vyžaduje veľká obratnosť, 
ako zváranie TIG. Rukavice 
typu A pre práce vyžadujúce 
si nižšiu obratnosť, sa odpo-
rúčajú pre iné procesy zvá-
rania.

Typ A alebo B musí byť ozna-
čený na výrobku, obale a na 
návode na použitie.
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UVWXYZ

XYZ

EN ISO 374
Ochrana proti chemikáliím a mikroorganismům

Tato norma je popsána v následujících dvou částech této normy: 
• EN ISO 374-1;
• EN ISO 374-5.

EN ISO 374-1
Tato norma stanoví požadavky na rukavice určené k ochraně 
uživatele před chemikáliemi na základě tří zkušebních metod:
• Zkouška pronikání, tj. prostupování chemikálie nebo mi-

kroorganismu přes porézní materiály, švy, případné mik-
rootvory nebo jiné nedokonalosti ochranné rukavice. Ru-
kavice nesmí propouštět při zkouškách vzduchotěsnosti a 
vodotěsnosti a musí být testována a kontrolována v souladu 
s přijatelnou úrovní kvality (AQL).

• Zkouška prostupování, tj. prostupování chemikálie přes 
materiál ochranné rukavice na molekulární úrovni neboli 
měří se doba, kterou tekutina potřebuje k tomu, aby přišla 
do styku s pokožkou.

• Zkouška degradace, tj. změna fyzických vlastností rukavice 
při styku s chemikálií, například odlupování, nafouknutí, roz-
padnutí, zkřehnutí, změna barvy, změna vzhledu, ztvrdnutí 
nebo změknutí. Vystavení testované chemikálii musí trvat 
60 minut. Výsledky zkoušky degradace musí být uvedeny v 
informativní poznámce. 

Rukavice pro chemickou ochranu jsou rozděleny do tří kategorií: 
Typ A, B a C. Příslušné piktogramy a značky popisují druh chemické 
odolnosti a dosaženou úroveň výkonu.

EN ISO 374-5
Tato norma stanoví, že rukavice, které mají chránit proti 
bakteriím a houbám, na nichž je aplikován piktogram bio-
logického rizika, musí projít zkouškou pronikání (nepro-
pustnosti). Pro ochranu proti viru musí být provedena další 
zkouška na pronikání virů. Jestliže rukavice projde touto 
další zkouškou, pod předcházející piktogram bude přidáno 
slovo „Virus„.

ZKOUŠKA PRONIKÁNÍ
ÚROVNĚ VÝKONU 1 2 3
Přijatelná úroveň kvality / AQL (index) 0 0 0

EN ISO 374: OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM A MIKROORGANISMŮM

ZKOUŠKA PROSTUPOVÁNÍ
ÚROVNĚ VÝKONU 1 2 3 4 5 6
Měřená doba prostupování > 10 minut > 30 minut > 60 minut > 120 minut > 240 minut > 480 minut

Index ochrany Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6

KATEGORIE CHEMICKÉ OCHRANY
TYP NEPROPUSTNOSTI A B C

Doba prostupování
≥ 30 minut alespoň 

pro 6 chemických přípravků 
ze seznamu

≥ 30 minut alespoň 
pro 3 chemické přípravky 

ze seznamu 

≥ 10 minut alespoň 
pro 1 chemický přípravek 

ze seznamu

STANOVENÉ CHEMIKÁLIE 
KÓD CHEMIKÁLIE TŘÍDA
A Methanol Primární alkohol
B Aceton Keton
C Acetonitril Nitrilová sloučenina
D Dichlormethan Chlorovaný parafín
E Sirouhlík Síra obsahující organickou sloučeninu
F Toluen Aromatický uhlovodík
G Diethylamin Amin
H Tetrahydrofuran Sloučenina etheru a heterocyklu
I Ethylacetát Ester
J n-Heptan Nasycený uhlovodík
K Hydroxid sodný 40% Anorganická báze
L Kyselina sírová 96% Anorganická minerální kyselina
M Kyselina dusičná 65% Anorganická minerální kyselina, oxidant
N Kyselina octová 99% Organická kyselina
O Čpavek 25% Anorganická báze
P Peroxid vodíku 30% Peroxid
S Kyselina fluorovodíková 40% Anorganická minerální kyselina
T Formaldehyd 37% Aldehyd
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EN ISO 374
Ochrana proti chemikáliám a mikroorganizmom

Norma je opísaná vo svojich 2 nasledujúcich častiach: 
• EN ISO 374-1;
• EN ISO 374-5.

EN ISO 374-1
Norma špecifikuje požiadavky na rukavice určené na ochranu 
používateľa proti chemikáliám na základe troch metód skúšky:
• Skúška vnikania, teda prechodu chemikálie alebo mik-

roorganizmu cez póry materiálov, švíkov, cez prípadné 
mikrootvory alebo iné poškodenia ochrannej rukavice. Pri 
skúške rukavice nepriepustnosti proti vzduchu a vode, pri 
ktorej sa kontroluje súlad prijateľnej úrovne kvality (AQL), 
nesmie dochádzať k únikom.

• Skúška prenikania, teda prechodu nejakej chemikálie cez 
materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni, zna-
mená, že sa meria doba potrebná na to, aby sa kvapalina 
dostala do kontaktu s kožou.

• Skúška degradácie, teda zmeny fyzikálnych vlastností ru-
kavice pri kontakte s chemikáliou, napríklad rozštiepenie, 
nafúknutie, rozloženie, zvýšenie krehkosti, zmena farby, 
zmena vzhľadu, stvrdnutie alebo zmäknutie. Vystavenie 
chemikálii pri skúške musí trvať 60 minút. Výsledky skúšky 
degradácie musia byť vyhlásené v informačnej poznámke. 

Rukavice na ochranu pred chemikáliami sú rozdelené do nasle-
dujúcich kategórií: Typ A, B a C. Príslušné piktogramy a ozna-
čenia opisujú typ chemickej odolnosti a úroveň dosiahnutej 
účinnosti.

EN ISO 374-5
Podľa normy musia ochranné rukavice proti baktériám a hu-
bám, na ktorých je piktogram s biologickým rizikom, úspešne 
zvládnuť skúšku proti vnikaniu (nepriepustnosť). Na určenie 
ochrany proti vírusu sa musí uskutočniť ďalšia skúška pre-
nikania vírusov. Pokiaľ rukavica podstúpi skúšku s kladným 
výsledkom, pod predchádzajúci piktogram sa pridá slovo „Ví-
rus“.

EN ISO 374: OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÁM A MIKROORGANIZMOM

SKÚŠKA VNIKANIA
ÚROVNE ÚČINNOSTI 1 2 3
AQL (Úroveň prijateľnej kvality) (index) 0 0 0

SKÚŠKA PRENIKANIA
ÚROVNE ÚČINNOSTI 1 2 3 4 5 6
Meraná doba prenikania > 10 minút > 30 minút > 60 minút > 120 minút > 240 minút > 480 minút

Index ochrany Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3 Trieda 4 Trieda 5 Trieda 6

KATEGÓRIE CHEMICKEJ OCHRANY
TYP NEPRIEPUSTNOSTI A B C

Doba prechodu
≥ 30 minút 

pre aspoň 6 chemikálií 
zo zoznamu

≥ 30 minút 
pre aspoň 3 chemikálie 

zo zoznamu 

≥ 10 minút 
pre aspoň 1 chemikáliu 

zo zoznamu

VOPRED DEFINOVANÉ CHEMIKÁLIE 
KÓD CHEMICKÁ LÁTKA TRIEDA
A Metanol Primárny alkohol
B Acetón Ketón
C Acetonitril Zlúčenina nitrilu
D Dichlórmetán Chlórovaný parafín
E Oxid uhličitý Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluén Aromatický uhľovodík
G Dietylamín Amín
H Tetrahydrofurán Zlúčenina éteru a heterocyklov
I Etylacetát Ester
J n-heptán Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný 40 % Anorganická báza
L Kyselina sírová 96 % Anorganická kyselina
M Kyselina dusičná 65 % Anorganická kyselina, oxidačná
N Kyselina octová 99 % Organická kyselina
O Amoniak 25 % Anorganická báza
P Peroxid vodíka 30 % Peroxid
S Kyselina fluórovodíková 40 % Anorganická kyselina
T Formaldehyd 37 % Aldehyd
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ANSI – ISEA 105-2016ANSI – ISEA 105-2016
Pro některé rukavice je kromě certifikátů požadovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/425 k dispozici rovněž certifikace ANSI-ISEA. Soukromá nezisková 
organizace American National Standards Institute (ANSI) a obchodní sdružení výrobců osobních ochranných pracovních prostředků International Safety 
Equipment Association (ISEA) společně určují průmyslové normy pro USA, které jsou uznávány na celém světě. Zkušební metody, které byly vzaty jako 
referenční, jsou stanoveny ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

5.1.1 : ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ
(ASTM F2992-15)
Jako u certifikace „Odolnost proti řezu EN ISO 13997” dle naříze-
ní EU se kontroly provádějí pomocí Tomodynamometer - TDM 
Test , ale měřicí index není Newton, ale gram, jak je uvedeno v 
následující tabulce.

5.1.4 : ODOLNOST PROTI OTĚRU
(ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
Test otěru měří, jak rukavice odolává ztrátě materiálu při otěru o drsné povrchy. Čím 
větší je uvedený počet otáček, tím větší je odolnost proti otěru. Brusné kotouče mají 
vertikální zatížení 500 g pro úrovně 0 až 3 a zatížení 1000 g pro úrovně 4 až 6.

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (ASTM F2992-15)
STUPEŇ GRAMY

≥ 200

≥ 500

≥ 1000

≥ 1600

≥ 2200

≥ 3000

≥ 1000

≥ 5000

≥ 6000

ODOLNOST PROTI OTĚRU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
GRAMY VERTIKÁLNÍHO ZATÍŽENÍ ÚROVEŇ OTÁČKY OTĚRU

500 <100

500 >100

500 >500

500 >1000

1000 >3000

1000 >10000

1000 >20000
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ANSI – ISEA 105-2016ANSI – ISEA 105-2016
Pri niektorých rukaviciach sa okrem zhody s Nariadením (EÚ) 2016/425 vyžaduje aj certifikát ANSI-ISEA. American National Standards Institute (ANSI), 
súkromná nezisková organizácia, a International Safety Equipment Association (ISEA), obchodná asociácia výrobcov osobných ochranných prostriedkov, 
spoločne definujú priemyselné normy pre USA uznávané aj na globálnej úrovni. Referenčné skúšobné metódy stanovuje ASTM International (American 
Society for Testing and Materials International).

5.1.1 : ODOLNOSŤ VOČI POREZANIU 
(ASTM F2992-15)
V súvislosti s certifikáciou „Odolnosť proti prerezaniu EN ISO 
13997“ Nariadenia EÚ sa overenia robia prostredníctvom tomo-
dynamometra - TDM skúška, ale indexom meranie nie je new-
ton, ale gram, podľa nasledujúcej tabuľky.

5.1.4 : ODOLNOSŤ VOČI ODERU 
(ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
Test oderu meria koľko rukavica vydrží pri strate materiálu spôsobeného odieraním 
na drsných povrchoch. Čím je uvedené číslo cyklov vyššie, tým väčšia je odolnosť voči 
oderu. Brúsne kotúče majú vertikálnu záťaž 500 g pre úrovne 0 až 3 a záťaž 1000 g pre 
úrovne 4 až 6.

ODOLNOSŤ VOČI POREZANIU (ASTM F2992-15)
ÚROVEŇ GRAMY

≥ 200

≥ 500

≥ 1000

≥ 1600

≥ 2200

≥ 3000

≥ 1000

≥ 5000

≥ 6000

ODOLNOSŤ VOČI ODERU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
GRAMY VERTIKÁLNEHO ZAŤAŽENIA ÚROVEŇ ODEROVÉ CYKLY

500 <100

500 >100

500 >500

500 >1000

1000 >3000

1000 >10000

1000 >20000
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UŽITEUŽITEČČNÉNÉ
INFORMACEINFORMACE

• Materiály použité pro realizaci výrobků Payper byly pečlivě zvoleny tak, aby zaručily kvalitu, 
dlouhou životnost a pohodlí při používání.

• S ohledem na běžné opotřebení je pro zachování neporušenosti a dlouhé životnosti výrobku 
je nutné věnovat zvýšenou péči jeho používání a důsledně dodržovat pokyny k praní uvedené 
na vnitřní etiketě.

• Je třeba mít na paměti, že bavlněné výrobky při vystavení slunci a světlu mají tendenci bled-
nout a tento jev se zintenzivňuje, jestliže výrobek na slunci používají osoby, které vykonávají 
namáhavou činnost a jsou vystaveny intenzivnímu pocení.

• U bavlněných oděvů je přirozené, že se po prvních praních mírně srazí a odbarví; proto dopo-
ručujeme pečlivě dbát na dodržování teploty praní, rozdělení prádla podle barev, používání 
vhodných pracích prostředků a na sušení výrobku.

• Jakákoliv odchylka, která překračuje uvedené hodnoty, je způsobena nevhodným použitím a/
nebo praním výrobku.

• Zipy použité na výrobcích jsou testovány u výrobců pomocí zkoušek tahem, které zaručují 
odolnost při běžném používání.

• Časté používání nějakého oděvu, zejména na pracovišti, značně namáhá zip; pro zaručení 
jeho dlouhé životnosti je jednoduše nutné ho správně používat, zvláště pokud je vybaven 
dvojitým jezdcem, který má jemnější mechanismus než jednoduchý. Násilné pohyby mohou 
poškodit posuvný mechanismus.

• Hmotnosti uvedené v katalogu mají několikaprocentní toleranci.
• Barvy reprodukované v katalogu a na webových stránkách je třeba považovat za orientační, 

ne vždy věrně reprodukují skutečný barevný odstín materiálu.
• Neustálý výzkum, vývoj a zdokonalování výrobků mohou v jednotlivých sezónách přinášet 

změny technických specifikací, proto je vhodné se vždy informovat o případných aktualiza-
cích výrobků před jejich prezentací.

• Barevný odstín u různých produkcí jednoho výrobku není z přirozených důvodů a kvůli barvi-
cím technikám nikdy stejný; na výrobku se mohou vyskytovat často nepostřehnutelné odchyl-
ky, které v žádném případě není třeba považovat za vady.

UŽITOUŽITOČČNÉNÉ
INFORMÁCIEINFORMÁCIE

• Materiály používané na realizáciu odevov značky Payper sa vyberajú tak, aby bola zaručená 
ich kvalita, trvanlivosť a pohodlie pri používaní.

• Berúc do úvahy normálne opotrebovanie, s cieľom zachovať celistvosť a trvanlivosť odevu, 
treba dodržať určité pokyny pri používaní a dôsledne dodržiavať postupy pri praní uvedené 
na vnútornej etikete.

• Netreba zabúdať, že bavlnené výrobky vystavené slnečnému žiareniu a ostrému svetlu vy-
blednú, pričom tento jav je výraznejší, ak výrobok používajú ľudia na slnku pri namáhavej 
práci, ktorí sa intenzívne potia.

• Je normálne, že bavlnené odevy sa pri prvých praniach trochu zrazia a vyblednú. Preto sa 
odporúča dávať mimoriadny pozor na teploty pri praní, na oddeľovanie farbených a bielych 
odevov pred praním, na použitie vhodného pracieho prípravku a na sušenie odevov.

• Každá zmena odevu, ktorá presahuje špecifikované modifikácie, je spôsobená nevhodným 
použitím a/alebo praním výrobku.

• Zipsy našité na odevoch boli preskúšané výrobcami prostredníctvom skúšok pri ťahu a skúšok 
odolnosti pri bežnom používaní.

• Časté používanie odevu, predovšetkým v pracovných podmienkach, vystavuje zips značné-
mu namáhaniu. Aby bola zaručená dlhodobá trvácnosť odevu, jednoducho stačí dodržiavať 
pokyny pri používaní, najmä ak je k dispozícii dvojitý bežec fungujúci na mechanizme, ktorý 
je citlivejší ako zips s jedným bežcom. Násilné posúvanie bežca môže poškodiť posuvný me-
chanizmus.

• Špecifická hmotnosť uvedená v katalógu môže mať rozmedzie tolerancie niekoľkých percent.
• Farby uvedené v katalógu a na webovej stránke sú iba orientačné, a preto nemusia verne 

zobrazovať skutočný odtieň farby materiálu.
• Nepretržitý výskum, vývoj a zdokonaľovanie výrobkov môže počas jednotlivých sezón určo-

vať zmeny technických špecifikácií. Odporúča sa informovať sa o jednotlivých aktualizáciách 
produktov ešte pred ich prezentáciou.

• Vzhľadom na prírodný pôvod a techniky farbenia môžu mať výrobky rôznych šarží výroby rôz-
ne odtiene. Farebné odtiene sa často nedajú ani rozoznať, preto sa v žiadnom prípade nesmú 
považovať za chyby.
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PRODUCTS PRODUCTS 
MAPMAP

Uvnitř tabulek výrobky umístěné ve stejném řádku, ale v různých sloupcích, 
patří do stejné obchodní „rodiny“, pokud jde o styl a/nebo hlavní látku, ale 
liší se typem. V některých tabulkách jsou také uvedeny „kombinace“ kalhot 
s příslušnou horní částí nebo doplňky, které lze s nimi spojovat ze stylistic-
ko-funkčního hlediska.

V  rámci tabuliek patria výrobky nachádzajúce sa v  tom istom riadku, ale 
v iných stĺpcoch, do tej istej komerčnej „rodiny“, čo sa týka štýlu a/alebo zlože-
nia hlavnej tkaniny, ale patria k rôznym typom výrobkov. Okrem toho sú v nie-
ktorých tabuľkách uvedené aj „kombinácie“ nohavíc a  príslušných horných 
dielov alebo príslušenstva, ktoré sa k sebe hodia z hľadiska štýlu a funkčnosti.

„Mapa výrobků“ je nástroj, který umož-
ňuje jednoduchou interpretaci katalogu 
a usnadňuje nalezení nejvhodnějšího vý-
robku, který lze nabídnout v souvislosti s 
každým konkrétním požadavkem. Jedná 
se o grafické znázornění, které se skládá 
z několika tabulek kombinujících nejdů-
ležitější obchodní informace podle třídy 
výrobku, typu nebo řady každého jed-
notlivého výrobku. V každé tabulce jsou 
výrobky seřazeny shora dolů vzestupně 
podle ceny, přičemž zelená políčka ozna-
čují výrobky považované za „entry level“.

„Mapa výrobkov“ je nástroj, ktorý 
umožňuje jednoducho interpretovať 
katalóg, sprístupňovať vyhľadávanie 
najvhodnejšej položky, v  závislosti od 
všetkých špecifických požiadaviek. Je 
to grafické zobrazenie tvorené rôzny-
mi tabuľkami, v  ktorých sú uvedené 
najdôležitejšie obchodné informácie 
v závislosti od tovarovej triedy, typu 
alebo výrobnej série každej jednotlivej 
položky tovaru. V rámci každej tabuľky 
sú položky usporiadané, zhora nadol, 
v poradí podľa rastúcej ceny a zelené 
políčka označujú položky považované 
za „entry level“.

Legenda

Entry Level
Výrobek základní úrovně, výhodný. 

Položka základnej úrovne, výhodná cena.

Match Man+Lady
Výrobek dostupný v kombinaci  
pánský a dámský.

K dispozícii je spárovaná položka  
pre mužov a ženy.

Certified for Knee Tech
Výrobek je certifikován pro “kombinaci”  
s chrániči kolen Knee Tech.

Položka je certifikovaná pre „kombinácie“
s chráničmi kolien Knee Tech.

Kneepad pockets
Označuje přítomnost kapes  
pro připevnění chráničů kolen.

Identifikuje prítomnosť vreciek  
na chrániče kolien.

Výrobky bez grafického symbolu po straně jsou buď 
pánské nebo unisexové.  

Položky bez grafického symbolu na boku sú pre 
mužov alebo sú unisex.
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Tech-nik line

PL/CO

CORPORATE COMPANY WORK 2.0 WORKER PRO

WORKER TECH
 

PROMOTECH KNEE TECH

CARGO 2.0

VIKING
   

KNEE TECH

PL/EA PERFORMER 2.0   

CO/EA WORKER STRETCH

100% CO

SAFE CARACAS WORKER

WORKER SUMMER

WORKER SUMMER REFLEX

SAFE WINTER WORKER WINTER

WORKER REFLEX

WORKER WINTER REFLEX

CANYON

TUCSON ARIZONA SANDIEGO TEXAS

NEXT G

NEXT 400
 

KNEE TECH

NEXT 4W
 

KNEE TECH

Trička
Tričká

Polokošile
Polokošele

Mikiny Vesty Bundy Softshellové 
bundy Bermudy

Kalhoty
Nohavice

Kombinézy
Doplňky
Doplnky

187Products map Products map 

» Index

http://www.payperwear.com


100% PL Drytech

AVENUE
 

GUARD+
 

GUARD+ WINTER
 

VISION LEADER

LIGHT

REFLEX+
 

EXPERT

MASTER

SAFE HI-VI

SAFE HI-VI WINTER

TRAFFIC SHINE

SCREEN

YARD
 

PADDOCK
 

DOCKYARD
 

HIWAY HISPEED
 

AIRPLUS

SECURITY

STREET

INTERSTATE FREEWAY HISAFE

Krátký rukáv
Krátke rukávy

Dlouhý rukáv
Dlhé rukávy

Polozip
Polovičný zips

Celozip
Celý zips

Trička | Tričká

Polokošile | Polokošele

Mikiny

Flís

Nezateplené oděvy | Bez výplne Zateplený | S výplňou

Bez rukávů
Bez rukávov

Neodnímatelný rukáv
Fixné rukávy

Odnímatelný rukáv
Odopínacie rukávy

Neodnímatelný rukáv
Fixné rukávy

Parka 4:1

Vesty

Bundy

Softshellové bundy

Bundy

Vysoká viditelnost | Vysoká viditeľnosť
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PL/CO Combo

CRAFT CHARTER
 

SAFE HI-VI MASTER

CHARTER WINTER SAFE HI-VI WINTER

CHARTER POLAR

CHARTER TECH
   

KNEE TECH

SHIP

SKILL

EAN20471

HI-VI RAINSET

HURRICANE-JACKET HURRICANE-PANTS

RIVER-JACKET RIVER-PANTS

Industry

DRY-JACKET DRY-PANTS

SET-NYLON

Bermudy
Celoroční
Celoročné

Zimní
Zimné

Bundy Vesty
Doplňky
Doplnky

Kalhoty | Nohavice

Kombinézy

Laclové kalhoty | Náprsenky

Oděvy do deště | Nepremokavý

Sada
Súprava

Bundy
Kalhoty

Nohavice

Vysoká viditelnost | Vysoká viditeľnosť
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Multipro

SAFETY 2.0 PROTECTION 2.0 TOTAL PRO 2.0

PROTECTOR 2.0 DEFENDER 2.0

DEFENDER REFLEX 2.0

SHIELD

EN 13034 TYPE PB [6]

Kapalné chemikálie. Kvapalné chemikálie.

EN 343:2019

Déšť. Dážď.

EN ISO 11611 CL. 1A1

Svařování a přidružené procesy. Zváranie a súvisiace postupy.

EN 14116 1/30H/40

Žár a oheň (vzplanutí). Teplo a plameň (Horľavosť). 

IEC/EN 61482-2:2108 APC1

Elektrický oblouk. Elektrický oblúk.

EN 1149-5

Elektrostatické vlastnosti. Elektrostatické vlastnosti.

EN ISO 11612 A1/B1/C1/D1/E3

Žár a oheň  
(Tepelná nebezpečí).

Teplo a plameň  
(Tepelné nebezpečenstvo).

EN ISO 20471

Vysoká viditelnost. Vysoká viditeľnosť.

Bundy Bundy
Kalhoty

Nohavice
Kombinézy
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Mono

INDUSTRY 100% CO SHELL TROLLEY COVER

INDUSTRY CO/PL LAB
 

TECH-NIK LINE PL/CO PROMOTECH

Industry

100% CO

SPECIALIST
 

SHELL WING ENGINE TROLLEY COVER

SPECIALIST SUMMER CABIN POWER

CO/EA POWER STRETCH

CO/PL LAB
 

Pláště
Plášte

Laclové kalhoty
Náprsenky

Kombinézy

Košile
Košele

Pláště
Plášte

Bundy
Kalhoty

Nohavice
Laclové kalhoty

Náprsenky
Kombinézy
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PILOT 70JEANS 17W

HOBBYLEATHER

180 180-14

250T  |  HAZARD 250T 250T-15

50T-20  |  HAZARD 250T-20

OK/7C

PILOT 50TOP

50/70

50/70R

50/70R-KEVLAR

PILOT 55TOP 50/70-14

521

BLIZZARD 55 WINTER

Kožené rukavice

Lemované
S lemom

Návlek 7
Manžeta 7

Návlek dlouhý
Vysoká manžeta

Manžeta

Lícovka - Bavlna
Plná lícová useň - Bavlna

Štípenka | Štiepaná koža

Lícovka - Štípenka
Plná lícová useň - Štiepaná koža

Lícovka | Plná lícová useň

Lemované
S lemom

Lícovka | Plná lícová useň

Kožené rukavice zimní | Zimné kožené rukavice
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301 304C 306C 307 308LUX

301R

ALL302

303

302

307G  |  FIRE 307G

307R  |  FIRE 307R

Dolpňky pro sváření | Príslušenstvo na zváranie

Zástera
Spinky

Ochranné gamaše
Návleky

Ochranné rukávy
Kalhoty

Nohavice
Bundy

Štípenka
Štiepaná koža

Štípenka - Hliník
Štiepaná koža - Hliník

Nappa | Nappa koža

Džíny | Džínsy

Návlek dlouhý
Vysoká manžeta

Štípenka | Štiepaná koža

Svářečské rukavice | Rukavice pre zváračov
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1A 2B 4C 4F

HDP3  |  DANGER H3 HDP  |  DANGER H TAEKI#50C  |  RISK 35 

01-101 01-301 01-501 01-701

PU

PU2006E:2018  |  PULSE PU6

PU2001E  |  PULSE PU1

NF1001E  |  SKILL NF1

N1002E  |  SKILL N1

N1002EBB

TRACK NBR1E

LPKY

MPKY

TPKB  |  TANKER NBR1 TPCB  |  TANKER NBR3 TFKB  |  TANKER NBR2 TFCB  |  TANKER NBR4

TANK NBR1 0732  |  TANK NBR3 0722  |  TANK NBR2 0742  |  TANK NBR4

2953-2017  |  FLUID PVC

CONTROL X1

Protiřezné rukavice | Rukavice odolné voči porezaniu

4D Doplňky
4D Doplnky

Polyethylen | Polyetylén

Kyorene

Máčené rukavice | Rukavice s povlakom

Větraný hřbet | Vzdušný chrbát ruky Celé kryté | Celkový povlak

Manžeta
Návlek

Manžeta
Manžeta

Návlek
Manžeta

Nitril 

NBR žlutá | NBR žltý

NBR modrá | NBR modrý

PVC

Latex
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6001E

SOTTOGUANTO P/L

SOTTOGUANTO M/L  |  U-HANDY CO

C1002D  |  HANDY CO

HOBBY

50 mg.

TOUCHING - NPF 50

Rukavice k ochraně před minimálními riziky | Rukavice proti minimálnemu riziku

Vložka
Vnútorné rukavice

Lemované
S lemom

Manžeta

Polyester

Bavlna

Koženka

Nitril 

Rukavice na jednorázové použití | Jednorazové rukavice
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A
AIRPLUS 67

ARIZONA 39

AVENUE 51

AVENUE LADY 51

B
BADGE HOLDER 97

C
CABIN 88

CANYON 22

CARACAS 23

CARGO 2.0 19

CHARTER 70

CHARTER LADY 71

CHARTER POLAR 77

CHARTER TECH 75

CHARTER WINTER 76

COMPANY 16

CORPORATE 15

COVER 93

CRAFT 77

D
DEFENDER 2.0 46

DEFENDER REFLEX 2.0 46

DOCKYARD 66

DRY-JACKET 95

DRY-PANTS 95

E
EMB-BADGE HOLDER 97

ENGINE 86

EXPERT 57

F
FREEWAY 65

G
GUARD+ 52

GUARD+ LADY 52

GUARD+ WINTER 53

GUARD+ WINTER LADY 53

H
HISAFE 69

NEXT 4W 32

P
PADDOCK 60

PERFORMER 2.0 18

POWER 87

POWER STRETCH 87

PROMOTECH 36

PROTECTION 2.0 45

PROTECTOR 2.0 44

R
REFLEX+ 56

RIVER-JACKET 83

RIVER-PANTS 83

S
SAFE 24

SAFE HI-VI 74

SAFE HI-VI WINTER 76

SAFE WINTER 26

SAFETY 2.0 43

SANDIEGO 41

SCREEN 59

SECURITY 68

SET-NYLON 94

SHELL 89

SHIELD 49

SHINE 58

SHIP 79

SKILL 78

SPECIALIST 85

SPECIALIST LADY 85

SPECIALIST SUMMER 86

STREET 63

T
TEXAS 41

TOTAL-PRO 2.0 47

TRAFFIC 58

TROLLEY 92

TUCSON 39

V
VIKING 35

VISION 54

W
WING 88

WORK 2.0 17

WORKER 23

WORKER PRO 28

WORKER REFLEX 27

WORKER STRETCH 24

WORKER SUMMER 25

WORKER SUMMER REFLEX 25

WORKER TECH 29

WORKER WINTER 26

WORKER WINTER REFLEX 27

Y
YARD 59

HISPEED 61

HISPEED LADY 61

HI-VI RAINSET 81

HIWAY 62

HURRICANE-JACKET 82

HURRICANE-PANTS 82

I
INTERSTATE 65

K
KNEE TECH 97

L
LAB 90

LAB LADY 91

LEADER 54

LIGHT 55

M
MASTER 57

N
NEXT 400 30

VYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
ZBOŽÍZBOŽÍ

Kompletní abecední seznam pro identifikaci výrobku, který hle-
dáte.

VYHLADÁVANIE VYHLADÁVANIE 
POLOŽKYPOLOŽKY

Kompletný abecedný zoznam na identifikovanie hľadaného vý-
robku.
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#
01-101 145

01-301 145

01-501 146

01-701 146

0722 136

0732 134

0742 135

17W 109

180 106

180-14 106

250T 107

250T-15 107

250T-20 108

2953-2017 138

301 115

301R 115

302 117

303 116

304C 119

306C 119

307 120

307G 113

PILOT 70JEANS 102

PU2001E 126

PU2006E:2018 123

PULSE PU1 126

PULSE PU6 123

S
SOTTOGUANTO M/L 152

SOTTOGUANTO P/L 152

T
TAEKI#50C 149

TANK NBR1 134

TANK NBR3 135

TANK NBR4 136

TFCB 132

TFKB 132

TOUCHING - NPF 50 155

TPCB 131

TPKB 131

TRACK NBR1E 128

307R 113

308LUX 120

50/70 103

50/70-14 105

50/70R 104

50/70R-KEVLAR 104

521 102

6001E 151

A
ALL302 116

B
BLIZZARD55 WINTER 111

C
C1002D 151

CONTROL X1 138

D
DANGER H 142

DANGER H3 141

H
HDP 142

HDP-3 141

HOBBY 153

HOBBYLEATHER 109

L
LPKY 129

M
MPKY 129

N
N1002E 127

N1002EBB 127

NF1001E 127

O
OK/7C 108

P
PILOT 50TOP 101

PILOT 55TOP 101

VYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
ZBOŽÍZBOŽÍ

Kompletní abecední seznam pro identifikaci výrobku, který hle-
dáte.

VYHLADÁVANIE VYHLADÁVANIE 
POLOŽKYPOLOŽKY

Kompletný abecedný zoznam na identifikovanie hľadaného vý-
robku.
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