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NORMY STANDARDS
EN 170 požadavky na činitel prostupu světla

transmittance requirements

EN 172 osobní prostředky pro ochranu očí – protisluneční filtry  
pro profesionální použití
personal eye protection – sunglare filters for industrial use

EN 175 prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
equipment for eye and face protection during welding and allied processes

EN 1731 prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
mesh eye and face protectors

EN 379 automatické svářečské filtry
automatic welding filters

OCHRANA SLUCHU HEARING PROTECTION

EN 352: 2002 soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje 
požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, 
požadavky na označování a na informace pro uživatele.
european standard for protectors against noise is made in several 
parts for the safety and testings on the different types of individual 
noise protectors.

EN 458: 2004 chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu.
hearing protectors – Recommendations for selection, use, care and 
maintenance.

OCHRANA HLAVY SAFETY HELMETS

EN 397 průmyslové ochranné přilby 
the standard industrial safety helmet standard

EN 14052 průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany 
the standard for high performance industrial safety helmets

EN 12492 přilby pro horolezce 
the standard for mountaineers

EN 50365 elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí
the standard for electrical insulation

EN 812 průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
the standard for industrial bump caps

OCHRANA DECHU RESPIRATORY PROTECTION

EN 149 ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtračni polomasky k ochraně 
prosti částicím – požadavky, zkoušení a značení
respiratory protective devices – filtering half masks to protect against 
particles – requirements, testing, marking

EN 1827 ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích 
ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům 
a částicím nebo pouze proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
respiratory protective devices – half masks without inhalation valves and 
with separable filters to protect against gases or gases and particles or 
particles only – requirements, testing, marking

EN 140 polomasky a čtvrtmasky
half masks and quarter masks

EN 136 celoobličejové masky
full face masks

EN 143 filtry proti částicím
particle filters

EN 14387 protiplynové a kombinované filtry
gas filter(s) and combined filter(s)

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SAFETY HARNESSES

EN 361 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky –  
zachycovací postroje.
personal protective equipment against falls from a height –  
full body harnesses.

EN 358 osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 
z výšky - pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací 
spojovací prostředky.
personal protective equipment for work positioning and prevention of 
falls from a height – belts for work positioning and restraint and work 
positioning lanyards.

EN 813 prostředky ochrany osob proti pádu – sedací postroje. 
personal fall protection equipment – sit harnesses. 

EN 355 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – tlumiče pádu
personal protective equipment against falls from a height –  
energy absorbers

OBUV SHOES

EN ISO 20345:2011 – BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce) 
EN ISO 20345:2011 – SAFETY SHOES (with toe cap)

SB splňuje základní požadavky normy
basic requirements

S1 = SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorbce energie  
v oblasti paty
closed seat region, antistatic, energy absorbancy in heel area

S2 = S1 + průnik a absorbce vody
conjuction and absorbancy of water

S3 = S2 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
penetration resistance, cleated sole

S4 = SB + antistatické vlastnosti, absorbce energie v oblasti paty
antistatic, energy absorbancy in heel area

S5 = S4 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
penetration resistance, cleated sole

EN ISO 20347:2012 – PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce) 
EN ISO 20347:2012 – WORK SHOES (without toe cap)

0B splňuje základní požadavky normy 
basic requirements

01 = 0B + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorbce energie  
v oblasti paty 
closed seat region, antistatic, energy absorbancy in heel area

02 = 01 + průnik a absorbce vody
conjuction and absorbancy of water

03 = 02 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
penetration resistance, cleated sole

04 = 0B + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorbce energie  
v oblasti paty
closed seat region, antistatic, energy absorbancy in heel area

05 = 04 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
penetration resistance, cleated sole

POŽADAVKY NA PROTISKLUZNOST, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA: 
ANTISLIP PROPERTIES, SLIP RESISTANCE:

SRA keramické podlahové dlaždici s SLS
ceramic floor with detergent

SRB ocelové podlaze s glicerinem
steel floor with glycerin

SRC keramické podlahové dlaždici s SLS a na ocelové podlaze  
s glicerinem
ceramic floor with detergent and steel floor with glycerin

DODATEČNÉ POŽADAVKY 
ADDITIONAL REQUIREMENTS

P stélka odolná proti propichu
penetration resistant sole

HRO podešev odolná kontaktnímu teplu
heat resistant sole

WR odolnost proti půniku vody
water Resistant

FO podešev odolná proti palivovým olejům
oil resistant sole

M ochrana nártu /jen pro bezpečnostní obuv/
metatarsal protection

HI odolnost spodku obuvi proti teplu
bottom complex insulation against heat

CI ochrana proti chladu
cold resistant

OCHRANA ZRAKU EYE PROTECTION

EN 166 označení garantuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním 
rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením 
světla, tepla a odolnost proti korozi atd.
guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against 
everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, 
ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
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JSME ČERVA A CHRÁNÍME  

VAŠE ZDRAVÍ

       
       

       
WE ARE CERVA  

& WE PROTECT YOUR HEALTH

OCHRÁNÍME VÁS OD HLAVY AŽ K PATĚ. 

WE’LL PROTECT YOU FROM HEAD TO TOE.

PEVNÉ BOTY JSOU DŮLEŽITÉ, ALE VAŠÍ ACHILLOVOU PATOU  

MŮŽE BÝT TŘEBA ŠPATNÁ OCHRANA DÝCHÁNÍ.  

SOLID SHOES ARE IMPORTANT BUT YOUR ACHILLES‘ HEEL  

MAY LIE IN INSUFFICIENT RESPIRATORY PROTECTION.

STARÁME SE O PROFESIONÁLY I DOMÁCÍ KUTILY. 

WE TAKE CARE OF BOTH THE PROFESSIONALS & THE DIYERS.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JE DŮLEŽITÁ, ALE NEJVÍCE  

ZRANĚNÍ SE STÁVÁ DOMA.  

SAFETY AT WORK IS IMPORTANT, YET MOST  

INJURIES TAKE PLACE AT HOME.

NA VAŠEM BEZPEČÍ SPOLUPRACUJEME S NEJVĚTŠÍMI  

ODBORNÍKY V OBLASTI OOPP.  

TO ENSURE YOUR SAFETY, WE COOPERATE WITH  

THE BEST PPE EXPERTS.

KROMĚ ČR NAJDETE NAŠE PRODUKTY I V DALŠÍCH 58 ZEMÍCH. 

IN ADDITION TO THE CZECH REPUBLIC, YOU CAN FIND OUR PRODUCTS  

IN 58 OTHER COUNTRIES.

CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ 

WE PROTECT YOUR HEALTH
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Novinka
New product

Nová kolekce
New collection

Nová barva u stávajícího produktu
New colour of existing product

Nová reflexní barva
New hi-vis colour

Nová velikost
New size

Nová délka u stávajícího produktu
New length of existing product

Nejvíce prodávaný produkt
The best selling product

Dostupné ve velikosti 4XL
Available in size 4XL

3 kusy v balení
3 pieces in the pack

X Možnost využít produkt ve více variantách
Possibility to use the product in different ways

Vhodné pro jakékoliv pohlaví
Suitable for any gender

Vhodné na zimní období
Suitable for winter

Vyrobeno z mikrovlákna
Made of microfiber

Vyrobeno z Merino vlny
Made of Merino wool

Neobsahuje kovové součásti
Without metal components

Lehká podrážka
Light outsole

XX Nejlehčí produkt v dané kategorii s váhou 
xx g
Lightest product in the category, weighing 
xx g

Produkt je vhodný až do teploty -40°C
Product is suitable for temperatures up to -40°C

Produkt je vhodný až do teploty 150°C
Product is suitable for temperatures up to 
150°C

V dětských velikostech
Children´s sizes

XX Nízká hodnota útlumu hluku 19–20 dB
Low level of noise attenuation 19–20 dB

XX Střední hodnota útlumu hluku 21–35 dB
Medium level of noise attenuation 21–35 dB

XX Vysoká hodnota útlumu hluku 36–37dB
High level of noise attenuation 36–37 dB

Zabudovaný FM stereo přijímač
Built-in FM stereo radio

Zabudovaný AM/FM stereo přijímač
Built-in AM/FM stereo radio

Řada skládacích a tvarovaných polomasek 
REFIL 7XX a 8XX
The line of REFIL folding and pre-molded form 
respirators 7XX and 8XX

Řada skládacích polomasek REFIL 5XX
The line of REFIL folding form respirators 5XX

Řada skládacích polomasek REFIL 6XX
The line of folding form respirators 6XX

PRODUCT-LIFE
Životnost produktu 5 let
Product life time – 5 years

Možnost aplikace loga zákazníka
Possibility of customer logo application

Dostupné v kusovém balení  
s euro otvorem
Available in 1 piece package with euro slot

Dostupné v kusovém balení s ramínkem
Available in 1 piece package with hanger

Možnost přidat či odebrat spodní vrstvu
Possibility to add or remove the lining

Velmi pohodlné při nošení
Very comfortable to wear

YKK zip
YKK zip

Ideální pro nošení ve velmi nízkých teplotách 
(až –40 °C)
Designed for working in extremely cold 
temperatures (up to –40 °C)

Eliminuje pach
Odour elimination

Rychleschnoucí
Quick drying

Rychle absorbuje pot
Absorb sweat very quickly

Kompatibilní s xxx
Compatible with garment xxx

ANTI-STATIC

Antistatické vlastnosti
Antistatic

FLAME RETARDANT

Nehořlavé
Flame retardant

Prodyšný
Breathable

Voděodolný
Waterproof

Větruodolný
Windproof

Oboustranné
Reversible

PU
Polyuretan
Polyurethane

VYSVĚTLIVKY EXPLANATORY NOTES
Možnost ovládat dotykové displeje
Touch screen compatible

Absorpce energie v patě
Absorption of energy in the heel

Protiskluzová podrážka
Antislip sole

Svršek odolný vodě
Water resistant upper

Bezpečnostní tužinka ve špičce
Safety toe cap

Ochrana nártu
Metatarsal protection

Podrážka odolná teplu
Heat resistant sole

Zateplená obuv
Protection against cold

Stélka proti propíchnutí
Antiperforation steel midsole

Prodyšný svršek
Breathable upper

ESD
ESD

Podrážka odolná olejům
Oil and fuel resistant sole

Antistatická obuv
Antistatic shoes

Nekovová stélka proti propíchnutí
Non-metallic antiperforation midsole

Nekovová tužinka ve špičce
Non-metallic toe cap

Nastavitelný úhel stranic
Adjustable temple angle

Nastavitelná délka stranic
Adjustable temple length

SNR: xx dB Vážená hodnota útlumu hluku SNR. Jedná se 
o hodnotu, která slouží k porovnávání různých 
typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota 
SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných 
frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum 
chrániče je shodný při vysokých, středních 
i nízkých frekvencích hluku.
SNR (single number rating) is only a general 
means of comparing different ear protectors. 
Generally the higher the SNR number the 
better the performance of the ear defender 
across a range of noise frequencies. For 
example a SNR of 27 decibel may not give 
a 27 decibel attenuation at all high, medium 
and low frequencies.

EN 374:2016 TYPE A 
rukavice pro ochranu proti vysokým 
chemickým a rizikům (U, V, W, X, Y, 
Z představují písmena kódu pro chemikálie, 
kde byly splněny požadavky EN 374)
gloves for protection protection against high 
chemicals risks (U, V, W, X, Y, Z represent 
the code letters for chemicals that conform 
to EN 374)

EN 374:2016 TYPE B 
rukavice pro ochranu proti středním 
chemickým a rizikům (X, Y, Z představují 
písmena kódu pro chemikálie, kde byly 
splněny požadavky EN 374)
gloves for protection protection against medium 
chemicals risks (X, Y, Z represent the code 
letters for chemicals that conform to EN 374)

EN 374:2016 TYPE C 
rukavice pro ochranu proti nízkým chemickým 
a rizikům  
gloves for protection protection against low 
chemicals risks

EN 374 
soubor norem – rukavice pro ochranu 
proti chemickým a bilogickým rizikům (X, Y, 
Z představují písmena kódu pro chemikálie, 
kde byly splněny požadavky EN 374)
collection of standards – gloves for protection 
protection against chemicals and biological 
risks (X, Y, Z represent the code letters for 
chemicals that conform to EN 374)

EN 374  
ochrana proti nízkému chemickému nebezpečí
protection against low chemical hazards

EN 374 
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
protection against dangerous microorganism

EN 12477 
rukavice pro svářeče
welder gloves

DIN EN 1082 
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
protection against cuts and stabs by hand 
knives

EN 511: 06 
ochrana proti chladu
protection against cold

EN ISO 10819 
ochranné rukavice proti vibracím – vibrace 
a rázy – vibrace ruky-paže
mechanical vibration and shock – Hand arm 
vibration

EN 60903 
práce pod napětím
work under voltage

EN 61340 
ESD – ochrana elektronických součástek před 
elektrostatickými jevy
ESD – protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

určeno pro krátkodobý styk s potravinami
suitable for short-term contact with food

ODĚVY GARMENTS

EN 342 
ochrana proti chladu
protection against cold

EN 343 
ochrana proti dešti
protection against rain

EN 1149 
ochrana proti statické elektřině
protection against static electricity

EN 381 
ochrana proti pořezu řetězovou pilou
chain saw cut resistance

EN 13998 
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
protection against cutting and punctured 
wound

EN 1073-2 
ochrana proti kontaminaci radioaktivními 
částicemi
protection against particulate radioactive 
contamination

EN 14126 
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
protection against dangerous microorganism

EN 943-1 
plynotěsné oděvy, TYP 1
gas-tight clothing, TYPE 1

EN 943-1 
ne-plynotěsné oděvy, TYP 2
non-gas-tight clothing, TYPE 2

EN 14605 
ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 3
protection against pressurised liquid 
chemicals, TYPE 3

EN 14605 
ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4
protection against liquid aerosols, TYPE 4

EN ISO 13982 
soubor norem řešící ochranu proti průniku 
pevných částic a ochranu proti aerosolům, 
TYP 5
collection of standards – Protective clothings 
for protection against solid particles and 
areosols, TYP 5

EN 13034 
omezená ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 6
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 14058 
oděvy na ochranu proti chladnému prostředí
protective clothing against cool environments

EN 531 
EN ISO 11612 
ochrana proti teplu a plameni
protection against heat and flame

EN 533 
EN ISO 14116 
ochrana proti teplu a ohni – materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN ISO 11611 
ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN 61482 
oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc

EN 61340 
ESD – ochrana elektronických součástek před 
elektrostatickými jevy
ESD – protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN ISO 20471 
výstražné oděvy s vysokou viditelností pro 
profesionální použití
hight-visibility warning clothing for 
professional use

EN 469 
ochranné oděvy pro hasiče- požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče
protective clothing for firefighters. Performance 
requirements for protective clothing for 
firefighting

EN ISO 13688 
ochranné oděvy - obecné požadavky
protective clothing - Generla requirements

RUKAVICE GLOVES

EN 407 
ochrana proti teplu a plameni 
a) chování při hoření 
b) odolnost proti kontaktnímu teplu 
c) odolnost proti konvekčnímu teplu 
d) odolnost proti sálavému teplu 
e) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu 
f) odolnost proti velkému množství 
roztaveného kovu
protection against heat and flame 
a) burning behaviour 
b) contact heat resistance 
c) convective heat resistant 
d) radiant heat resistance 
e) resistance to small drops of molten metal 
f) convective heat resistance resistance to 
large quantity of molten metal

EN 388:2016 
mechanická rizika 
a) proti otěru (0–4) 
b) proti řezu (0–5) 
c) proti protržení (0–4) 
d) proti propíchnutí (0–4) 
e) odolnost proti řezu dle ISO 13997 (A-F) 
f) odolnost proti nárazu (P)
mechanical hazards 
a) abrasion resistance (0–4) 
b) blade cut resistance (0–5) 
c) tear resistance (0–4) 
d) puncture resistance (0–4) 
e) cut resistance ISO 13997 (A-F) 
f) impact protection (P)

NORMY STANDARDS

To je skoro stejně, jako 
letos na bezpečnost 
dostalo přidáno 
ministerstvo obrany ČR.
Almost as much as the 
increased safety budget for 
the Ministry of Defense in 
the Czech republic this year.

Protože ne každý má 
v životě štěstí, ale každý 
může být v bezpečí.
Because not everybody is 
fortunate but everyone 
deserves to be safe.

4,2

62.505

MILIARD KORUN JSME LONI UTRŽILI.  
168 MILLION USD IN REVENUE  
IN THE PAST YEAR.

KUSŮ OBLEČENÍ JSME VĚNOVALI 
NA DOBROČINNÉ ÚČELY.   
ITEMS OF CLOTHING  
DONATED TO CHARITIES.

Stejné číslo má zákon 
o kybernetické bezpečnosti v ČR. 
Náhoda? 
Cybernetic safety bill is listed under 
the same number in the legal code 
in the Czech republic. Coincidence?

181
NOVÝCH PRODUKTŮ LETOS UVEDEME NA TRH.  
NEW PRODUCTS COMING ON THE MARKET  
THIS YEAR.

Jsme bezpečně starší než 
Česká republika. 
We are older than the  
Czech Republic itself.26

LET CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ.  
YEARS OF PROTECTING YOUR HEALTH.

Ani v bezpečnostní alianci NATO 
není tolik zemí.
That´s more countries than there 
are in NATO, which was established 
primarily to keep Europe safe.

58
DO TOLIKA ZEMÍ UŽ SE  
DOSTALO NAŠE ZBOŽÍ.  
COUNTRIES IN WHICH OUR  
PPE FOUND NEW OWNERS.

Za tuto dobu by ruce každého obyvatele 
nejlidnatějšího státu světa, Číny, byly v bezpečí.
The hands of every inhabitant of the most 
populous state of the world, China, would be safe 
during this period.1,5

MILIARDY PÁRŮ PRACOVNÍCH RUKAVIC  
JSME PRODALI OD ROKU 1991.  
BILLION PAIRS OF WORKING GLOVES  
SOLD SINCE 1991.

Vešli bychom se pouze 
do největšího letadla Airbus 
A380, pokud bychom chtěli 
cestovat společně. Víme, 
že letecká doprava je 
nejbezpečnější.  
We fit only to the biggest 
aircraft Airbus A380, if we 
would like to travel together. 
We know that this transport 
is the safest one.

To je 6× víc než jedno 
z nejbezpečnějších míst 
světa – Bílý dům (5 100m²). 
Celkem se naše pobočky 
rozkládají na 65.300 m².
That’s 6× more than one 
of the safest places on 
Earth – the White House 
(5 100 m²). All together, our 
branch offices cover an area 
of 65.300 m².

502

32.000 m²

ZAMĚSTNANCŮ TVOŘÍ NÁŠ TÝM.  
EMPLOYEES ON OUR TEAM.

MÁ NAŠE CENTRÁLA  
V JENČI.   
IS THE SIZE OF OUR HQ 
IN JENEČ.

11 hodin by trval přímý let 
z Prahy do Jihoafrické republiky, 
kde naše nejnovější pobočka 
přispívá k bezpečnosti práce.
11 hours is the amount of time 
you spend on a straight flight 
from Prague to RSA, where 
our newest branch office is 
contributing to safety at work.

11
POBOČEK MÁME V ZAHRANIČÍ.  
BRANCH OFFICES ABROAD.

A TEĎ TROCHU ČÍSEL NOW, SOME NUMBERS:



JSME ČERVA A CHRÁNÍME  

VAŠE ZDRAVÍ

       
       

       
WE ARE CERVA  

& WE PROTECT YOUR HEALTH

OCHRÁNÍME VÁS OD HLAVY AŽ K PATĚ. 

WE’LL PROTECT YOU FROM HEAD TO TOE.

PEVNÉ BOTY JSOU DŮLEŽITÉ, ALE VAŠÍ ACHILLOVOU PATOU  

MŮŽE BÝT TŘEBA ŠPATNÁ OCHRANA DÝCHÁNÍ.  

SOLID SHOES ARE IMPORTANT BUT YOUR ACHILLES‘ HEEL  

MAY LIE IN INSUFFICIENT RESPIRATORY PROTECTION.

STARÁME SE O PROFESIONÁLY I DOMÁCÍ KUTILY. 

WE TAKE CARE OF BOTH THE PROFESSIONALS & THE DIYERS.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JE DŮLEŽITÁ, ALE NEJVÍCE  

ZRANĚNÍ SE STÁVÁ DOMA.  

SAFETY AT WORK IS IMPORTANT, YET MOST  

INJURIES TAKE PLACE AT HOME.

NA VAŠEM BEZPEČÍ SPOLUPRACUJEME S NEJVĚTŠÍMI  

ODBORNÍKY V OBLASTI OOPP.  

TO ENSURE YOUR SAFETY, WE COOPERATE WITH  

THE BEST PPE EXPERTS.

KROMĚ ČR NAJDETE NAŠE PRODUKTY I V DALŠÍCH 58 ZEMÍCH. 

IN ADDITION TO THE CZECH REPUBLIC, YOU CAN FIND OUR PRODUCTS  

IN 58 OTHER COUNTRIES.

CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ 

WE PROTECT YOUR HEALTH
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Novinka
New product

Nová kolekce
New collection

Nová barva u stávajícího produktu
New colour of existing product

Nová reflexní barva
New hi-vis colour

Nová velikost
New size

Nová délka u stávajícího produktu
New length of existing product

Nejvíce prodávaný produkt
The best selling product

Dostupné ve velikosti 4XL
Available in size 4XL

3 kusy v balení
3 pieces in the pack

X Možnost využít produkt ve více variantách
Possibility to use the product in different ways

Vhodné pro jakékoliv pohlaví
Suitable for any gender

Vhodné na zimní období
Suitable for winter

Vyrobeno z mikrovlákna
Made of microfiber

Vyrobeno z Merino vlny
Made of Merino wool

Neobsahuje kovové součásti
Without metal components

Lehká podrážka
Light outsole

XX Nejlehčí produkt v dané kategorii s váhou 
xx g
Lightest product in the category, weighing 
xx g

Produkt je vhodný až do teploty -40°C
Product is suitable for temperatures up to -40°C

Produkt je vhodný až do teploty 150°C
Product is suitable for temperatures up to 
150°C

V dětských velikostech
Children´s sizes

XX Nízká hodnota útlumu hluku 19–20 dB
Low level of noise attenuation 19–20 dB

XX Střední hodnota útlumu hluku 21–35 dB
Medium level of noise attenuation 21–35 dB

XX Vysoká hodnota útlumu hluku 36–37dB
High level of noise attenuation 36–37 dB

Zabudovaný FM stereo přijímač
Built-in FM stereo radio

Zabudovaný AM/FM stereo přijímač
Built-in AM/FM stereo radio

Řada skládacích a tvarovaných polomasek 
REFIL 7XX a 8XX
The line of REFIL folding and pre-molded form 
respirators 7XX and 8XX

Řada skládacích polomasek REFIL 5XX
The line of REFIL folding form respirators 5XX

Řada skládacích polomasek REFIL 6XX
The line of folding form respirators 6XX

PRODUCT-LIFE
Životnost produktu 5 let
Product life time – 5 years

Možnost aplikace loga zákazníka
Possibility of customer logo application

Dostupné v kusovém balení  
s euro otvorem
Available in 1 piece package with euro slot

Dostupné v kusovém balení s ramínkem
Available in 1 piece package with hanger

Možnost přidat či odebrat spodní vrstvu
Possibility to add or remove the lining

Velmi pohodlné při nošení
Very comfortable to wear

YKK zip
YKK zip

Ideální pro nošení ve velmi nízkých teplotách 
(až –40 °C)
Designed for working in extremely cold 
temperatures (up to –40 °C)

Eliminuje pach
Odour elimination

Rychleschnoucí
Quick drying

Rychle absorbuje pot
Absorb sweat very quickly

Kompatibilní s xxx
Compatible with garment xxx

ANTI-STATIC

Antistatické vlastnosti
Antistatic

FLAME RETARDANT

Nehořlavé
Flame retardant

Prodyšný
Breathable

Voděodolný
Waterproof

Větruodolný
Windproof

Oboustranné
Reversible

PU
Polyuretan
Polyurethane

VYSVĚTLIVKY EXPLANATORY NOTES
Možnost ovládat dotykové displeje
Touch screen compatible

Absorpce energie v patě
Absorption of energy in the heel

Protiskluzová podrážka
Antislip sole

Svršek odolný vodě
Water resistant upper

Bezpečnostní tužinka ve špičce
Safety toe cap

Ochrana nártu
Metatarsal protection

Podrážka odolná teplu
Heat resistant sole

Zateplená obuv
Protection against cold

Stélka proti propíchnutí
Antiperforation steel midsole

Prodyšný svršek
Breathable upper

ESD
ESD

Podrážka odolná olejům
Oil and fuel resistant sole

Antistatická obuv
Antistatic shoes

Nekovová stélka proti propíchnutí
Non-metallic antiperforation midsole

Nekovová tužinka ve špičce
Non-metallic toe cap

Nastavitelný úhel stranic
Adjustable temple angle

Nastavitelná délka stranic
Adjustable temple length

SNR: xx dB Vážená hodnota útlumu hluku SNR. Jedná se 
o hodnotu, která slouží k porovnávání různých 
typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota 
SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných 
frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum 
chrániče je shodný při vysokých, středních 
i nízkých frekvencích hluku.
SNR (single number rating) is only a general 
means of comparing different ear protectors. 
Generally the higher the SNR number the 
better the performance of the ear defender 
across a range of noise frequencies. For 
example a SNR of 27 decibel may not give 
a 27 decibel attenuation at all high, medium 
and low frequencies.

EN 374:2016 TYPE A 
rukavice pro ochranu proti vysokým 
chemickým a rizikům (U, V, W, X, Y, 
Z představují písmena kódu pro chemikálie, 
kde byly splněny požadavky EN 374)
gloves for protection protection against high 
chemicals risks (U, V, W, X, Y, Z represent 
the code letters for chemicals that conform 
to EN 374)

EN 374:2016 TYPE B 
rukavice pro ochranu proti středním 
chemickým a rizikům (X, Y, Z představují 
písmena kódu pro chemikálie, kde byly 
splněny požadavky EN 374)
gloves for protection protection against medium 
chemicals risks (X, Y, Z represent the code 
letters for chemicals that conform to EN 374)

EN 374:2016 TYPE C 
rukavice pro ochranu proti nízkým chemickým 
a rizikům  
gloves for protection protection against low 
chemicals risks

EN 374 
soubor norem – rukavice pro ochranu 
proti chemickým a bilogickým rizikům (X, Y, 
Z představují písmena kódu pro chemikálie, 
kde byly splněny požadavky EN 374)
collection of standards – gloves for protection 
protection against chemicals and biological 
risks (X, Y, Z represent the code letters for 
chemicals that conform to EN 374)

EN 374  
ochrana proti nízkému chemickému nebezpečí
protection against low chemical hazards

EN 374 
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
protection against dangerous microorganism

EN 12477 
rukavice pro svářeče
welder gloves

DIN EN 1082 
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
protection against cuts and stabs by hand 
knives

EN 511: 06 
ochrana proti chladu
protection against cold

EN ISO 10819 
ochranné rukavice proti vibracím – vibrace 
a rázy – vibrace ruky-paže
mechanical vibration and shock – Hand arm 
vibration

EN 60903 
práce pod napětím
work under voltage

EN 61340 
ESD – ochrana elektronických součástek před 
elektrostatickými jevy
ESD – protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

určeno pro krátkodobý styk s potravinami
suitable for short-term contact with food

ODĚVY GARMENTS

EN 342 
ochrana proti chladu
protection against cold

EN 343 
ochrana proti dešti
protection against rain

EN 1149 
ochrana proti statické elektřině
protection against static electricity

EN 381 
ochrana proti pořezu řetězovou pilou
chain saw cut resistance

EN 13998 
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
protection against cutting and punctured 
wound

EN 1073-2 
ochrana proti kontaminaci radioaktivními 
částicemi
protection against particulate radioactive 
contamination

EN 14126 
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
protection against dangerous microorganism

EN 943-1 
plynotěsné oděvy, TYP 1
gas-tight clothing, TYPE 1

EN 943-1 
ne-plynotěsné oděvy, TYP 2
non-gas-tight clothing, TYPE 2

EN 14605 
ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 3
protection against pressurised liquid 
chemicals, TYPE 3

EN 14605 
ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4
protection against liquid aerosols, TYPE 4

EN ISO 13982 
soubor norem řešící ochranu proti průniku 
pevných částic a ochranu proti aerosolům, 
TYP 5
collection of standards – Protective clothings 
for protection against solid particles and 
areosols, TYP 5

EN 13034 
omezená ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 6
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 14058 
oděvy na ochranu proti chladnému prostředí
protective clothing against cool environments

EN 531 
EN ISO 11612 
ochrana proti teplu a plameni
protection against heat and flame

EN 533 
EN ISO 14116 
ochrana proti teplu a ohni – materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN ISO 11611 
ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN 61482 
oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc

EN 61340 
ESD – ochrana elektronických součástek před 
elektrostatickými jevy
ESD – protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN ISO 20471 
výstražné oděvy s vysokou viditelností pro 
profesionální použití
hight-visibility warning clothing for 
professional use

EN 469 
ochranné oděvy pro hasiče- požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče
protective clothing for firefighters. Performance 
requirements for protective clothing for 
firefighting

EN ISO 13688 
ochranné oděvy - obecné požadavky
protective clothing - Generla requirements

RUKAVICE GLOVES

EN 407 
ochrana proti teplu a plameni 
a) chování při hoření 
b) odolnost proti kontaktnímu teplu 
c) odolnost proti konvekčnímu teplu 
d) odolnost proti sálavému teplu 
e) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu 
f) odolnost proti velkému množství 
roztaveného kovu
protection against heat and flame 
a) burning behaviour 
b) contact heat resistance 
c) convective heat resistant 
d) radiant heat resistance 
e) resistance to small drops of molten metal 
f) convective heat resistance resistance to 
large quantity of molten metal

EN 388:2016 
mechanická rizika 
a) proti otěru (0–4) 
b) proti řezu (0–5) 
c) proti protržení (0–4) 
d) proti propíchnutí (0–4) 
e) odolnost proti řezu dle ISO 13997 (A-F) 
f) odolnost proti nárazu (P)
mechanical hazards 
a) abrasion resistance (0–4) 
b) blade cut resistance (0–5) 
c) tear resistance (0–4) 
d) puncture resistance (0–4) 
e) cut resistance ISO 13997 (A-F) 
f) impact protection (P)

NORMY STANDARDS

To je skoro stejně, jako 
letos na bezpečnost 
dostalo přidáno 
ministerstvo obrany ČR.
Almost as much as the 
increased safety budget for 
the Ministry of Defense in 
the Czech republic this year.

Protože ne každý má 
v životě štěstí, ale každý 
může být v bezpečí.
Because not everybody is 
fortunate but everyone 
deserves to be safe.

4,2

62.505

MILIARD KORUN JSME LONI UTRŽILI.  
168 MILLION USD IN REVENUE  
IN THE PAST YEAR.

KUSŮ OBLEČENÍ JSME VĚNOVALI 
NA DOBROČINNÉ ÚČELY.   
ITEMS OF CLOTHING  
DONATED TO CHARITIES.

Stejné číslo má zákon 
o kybernetické bezpečnosti v ČR. 
Náhoda? 
Cybernetic safety bill is listed under 
the same number in the legal code 
in the Czech republic. Coincidence?
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NOVÝCH PRODUKTŮ LETOS UVEDEME NA TRH.  
NEW PRODUCTS COMING ON THE MARKET  
THIS YEAR.

Jsme bezpečně starší než 
Česká republika. 
We are older than the  
Czech Republic itself.26

LET CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ.  
YEARS OF PROTECTING YOUR HEALTH.

Ani v bezpečnostní alianci NATO 
není tolik zemí.
That´s more countries than there 
are in NATO, which was established 
primarily to keep Europe safe.
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DO TOLIKA ZEMÍ UŽ SE  
DOSTALO NAŠE ZBOŽÍ.  
COUNTRIES IN WHICH OUR  
PPE FOUND NEW OWNERS.

Za tuto dobu by ruce každého obyvatele 
nejlidnatějšího státu světa, Číny, byly v bezpečí.
The hands of every inhabitant of the most 
populous state of the world, China, would be safe 
during this period.1,5

MILIARDY PÁRŮ PRACOVNÍCH RUKAVIC  
JSME PRODALI OD ROKU 1991.  
BILLION PAIRS OF WORKING GLOVES  
SOLD SINCE 1991.

Vešli bychom se pouze 
do největšího letadla Airbus 
A380, pokud bychom chtěli 
cestovat společně. Víme, 
že letecká doprava je 
nejbezpečnější.  
We fit only to the biggest 
aircraft Airbus A380, if we 
would like to travel together. 
We know that this transport 
is the safest one.

To je 6× víc než jedno 
z nejbezpečnějších míst 
světa – Bílý dům (5 100m²). 
Celkem se naše pobočky 
rozkládají na 65.300 m².
That’s 6× more than one 
of the safest places on 
Earth – the White House 
(5 100 m²). All together, our 
branch offices cover an area 
of 65.300 m².
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ZAMĚSTNANCŮ TVOŘÍ NÁŠ TÝM.  
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MÁ NAŠE CENTRÁLA  
V JENČI.   
IS THE SIZE OF OUR HQ 
IN JENEČ.

11 hodin by trval přímý let 
z Prahy do Jihoafrické republiky, 
kde naše nejnovější pobočka 
přispívá k bezpečnosti práce.
11 hours is the amount of time 
you spend on a straight flight 
from Prague to RSA, where 
our newest branch office is 
contributing to safety at work.
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úvodní slovo

Dear friends, partners and colleagues!

The past year has been prosperous for our company not only in terms 
of sales growth. The expansion of CERVA GROUP to other countries for 
facilitating the distribution of products around the world has already 
become a good tradition.

Thus the Finnish company BockMann joined our family and we hope 
for the further strengthening of our positions in the Northern Europe.

I think that the most significant thing in our history was the acquisiti-
on of the largest South African distributor – Select PPE. By doing so we 
have entered the continent that was described so often in adventure 
novels of our childhood. And despite the fact that our main forces are 
still concentrated in Europe, entering Africa is very symbolic for us. It 
is a symbol of growth, development and, above all, the prospect of en-
tering new markets for distribution of personal protective equipment.

I am proud that we are growing and contributing to the improvement 
of health, that we involve the increasingly greater number of people 
and are becoming an increasingly visible global company (we are on 
three continents now!) year after year.

Since I  have mentioned the visibility, then taking this opportunity, 
I would like to personally present you our expanded and updated se-
ries of Hi-Vis products as the newest part of our catalogue. Following 
our mission of protecting people from possible risks we give greater 
emphasis to reflective clothing that will bring the highest level of vi-
sibility in difficult and dangerous working conditions. Ultimately if you 
plan to visit the October A+A exhibition in Dusseldorf then you will see 
much of our Hi-Vis range.

Our goal for the coming years is to develop trade prospects and 
conquer new markets. As for trends we believe that the more – the 
better! There is only one condition – all of them, as well as Hi-Vis, 
should contribute to improving occupational safety.

Good luck and see you soon!

Albert Giliaev 
Chairman of the Board

Milí přátelé! 
Vážení partneři a kolegové na trhu bezpečnosti práce!

Uplynulý rok se pro naši společnost stal obdobím rozkvětu nejen 
z  hlediska růstu prodeje. Starou dobrou tradicí se stala expanze 
CERVA GROUP v dalších zemích pro snadnější šíření produktů po ce-
lém světě.

Tak se k naší rodině připojila finská společnost BockMann a my se tě-
šíme na další upevnění našich pozic v severní Evropě. 

Myslím, že nejvýznamnějším v  naší historii se stalo získání největ-
šího  jihoafrického distributora Select PPE, čímž jsme se rozšířili 
i  na  kontinent, o  kterém jsme si jako malí četli v  dobrodružných 
románech. A přesto, že naše hlavní síly dále upínáme k Evropě, je pro 
nás příchod do Afriky důležitým symbolem: symbolem růstu, přiroze-
ného rozvoje a hlavně nových trhů, které se nám v distribuci osobních 
ochranných pracovních prostředků otevírají.

Jsem hrdý, že rosteme, přispíváme k  ochraně zdraví stále většího 
počtu lidí, a že jsme jako globální firma rok od roku více vidět – teď 
už na třech kontinentech.

A když už jsme u té viditelnosti, rád bych vám osobně představil řadu 
Hi-Vis produktů, která tvoří podstatnou část námi uváděných novinek 
v katalogu. V souladu s naším posláním ochrany člověka před možný-
mi riziky klademe veliký důraz na reflexní oděv, což přinese vyšší úro-
veň viditelnosti ve složitých a nebezpečných pracovních podmínkách. 
Ostatně – pokud se chystáte na říjnový veletrh A+A do Düsseldorfu, 
mnoho z našeho Hi-Vis sortimentu sami uvidíte.

V dalších letech se chceme zaměřit na rozvoj obchodních příležitostí, 
které povedou ke zvýšení obratu a zajistí nám vstup na nové trhy. 
A co se týče trendů – chceme jich více! Tedy pokud budou stejně jako 
Hi-Vis směřovat k vyšší bezpečnosti.

Přeji vám hodně úspěchů a brzy na viděnou.   

Albert Giliaev 
Předseda představenstva
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The search for inspiration

ZAČNE TO V NAŠÍ HLAVĚ.  

SKONČÍ VE VAŠÍ SKŘÍNI. 

IT ALL STARTS IN OUR HEADS.  

YOUR CLOSET IS THE FINISH LINE.

NEŽ NAVRHNEME A VYROBÍME NOVOU OCHRANNOU POMŮCKU, 

ZABERE TO KLIDNĚ PÁR MĚSÍCŮ.  

VÝSLEDEK VŠAK STOJÍ ZA KAŽDOU SEKUNDU.

IT CAN TAKE EVEN SEVERAL MONTHS BEFORE WE DESIGN 

AND CREATE A NEW PIECE OF PROTECTIVE EQUIPMENT.  

THE RESULT, H
OWEVER, IS WORTH THE WAIT.

2

1

Začneme kreslit 

The drawing begins

Tužka
, pap

ír, obrovská
 porce k

reati
vity –

 jakm
ile se

 desi
gnér

 Tomáš pu
stí do

 prác
e, vz

niká 
jedna

 

skvě
lá sk

ica z
a dru

hou. Ty
 nejp

ovede
nější

 z nic
h vyb

erem
e a p

ošlem
e na 

posouzen
í. Vám i na

šim 

markeť
ákům

. Přip
omínky 

vezm
eme v p

otaz a
 skici

 deta
ilněji

 rozkres
líme.

Pen, 
pape

r and
 a hu

ge am
ount o

f cre
ativit

y: as
 soon as 

our de
signe

r Tomáš pl
unge

s int
o work, 

more an
d more ne

w sket
ches 

are d
rawn eve

ry da
y. We cho

ose th
e ver

y bes
t ones a

nd se
nd th

em 

to you and
 to our m

arket
ers f

or exa
minatio

n. We tak
e your su

gges
tions in

to acco
unt a

nd w
e 

draft
 new

, more de
tailed

 sket
ches.

Začneme kreslit 

The drawing begins

Dáme tomu tvar. A barvy 

Shapes and colours
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We add technicalities
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Tuning, Adjusting, Perfecting
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Off to the factory we go
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Jedeme na továrnu 

Off to the factory we go
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Ladíme, upravujeme, zdokonalujeme 

Tuning, Adjusting, Perfecting
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Velikostní tabulky jsou pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma 
velikostmi, volte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné. 

Size tables are only a tentative tool for choosing the right size and it is not possible to claim the goods on the basis of these size tables. In the case your size is somwhere 
between two sizes, always select a larger size. Work clothes, shoes and other protective equipment are designed for all-day wear and should be maximum comfortable.

PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY – standardní výška v cm
MEN’S CLOTHING – standard height in cm
Velikosti 
Size

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

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Výška Height 164–170 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 182–188 188–194 188–194 188–194 188–194 188–194 194–198

Obvod hrudi 
Chest circumference 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–110 110–114 114–118 118–123 123–129 129–135 135–141

Obvod pasu 
Waist circumference 70–74 74–78 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–111 111–117 117–123 123–129

Obvod boků 
Hip circumference 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–117 118–122 122–128 128–136 136–142 142–148

Délka vnitřní nohavice 
Length inside leg 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89

A
A B

C

D

E

A B

C

D

E

B

C

D

E

DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY – standardní výška v cm
WOMEN’S CLOTHING – standard height in cm
Velikosti 
Size

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

XS S M L XL 2XL

Výška Height 154–158 158–162 158–162 162–166 162–166 166–170 166–170 170–174 174–178 178–182 178–182

Obvod hrudi 
Chest circumference 74–78 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–107 107–113 113–119 119–125

Obvod pasu 
Waist circumference 58–62 62–66 66–70 70–74 74–78 78–82 82–86 86–91 91–97 97–103 103–109

Obvod boků v cm 
Hip circumference 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–110 110–115 115–120 120–125 125–130

Délka vnitřní nohavice 
Length inside leg 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85

A

B

C

D

E

ODĚVY – NORMY GARMENTS – STANDARDS

ODĚVY – VELIKOSTNÍ TABULKY GARMENTS – SIZE TABLES

EN 342 
ochrana proti chladu
protection against cold

EN 343 
ochrana proti dešti
protection against rain

EN 1149 
ochrana proti statické elektřině
protection against static electricity

EN 381 
ochrana proti pořezu řetězovou pilou
chain saw cut resistance

EN 13998 
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
protection against cutting and punctured 
wound

EN 1073-2 
ochrana proti kontaminaci radioaktivními 
částicemi
protection against particulate radioactive 
contamination

EN 14126 
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
protection against dangerous microorganism

EN 943-1 
plynotěsné oděvy, TYP 1
gas-tight clothing, TYPE 1

EN 943-1 
ne-plynotěsné oděvy, TYP 2
non-gas-tight clothing, TYPE 2

EN 14605 
ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 3
protection against pressurised liquid 
chemicals, TYPE 3

EN 14605 
ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4
protection against liquid aerosols, TYPE 4

EN ISO 13982 
soubor norem řešící ochranu proti průniku 
pevných částic a ochranu proti aerosolům, 
TYP 5
collection of standards – Protective clothings 
for protection against solid particles and 
areosols, TYP 5

EN 13034 
omezená ochrana proti postřiku kapalnými 
chemikáliemi, TYP 6
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 14058 
oděvy na ochranu proti chladnému prostředí
protective clothing against cool environments

EN 531 
EN ISO 11612 
ochrana proti teplu a plameni
protection against heat and flame

EN 533 
EN ISO 14116 
ochrana proti teplu a ohni – materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN ISO 11611 
ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN 61482 
oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc

EN 61340 
ESD – ochrana elektronických součástek před 
elektrostatickými jevy
ESD – protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN ISO 20471 
výstražné oděvy s vysokou viditelností pro 
profesionální použití
hight-visibility warning clothing for 
professional use

EN 469 
ochranné oděvy pro hasiče- požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče
protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for protective 
clothing for firefighting

EN ISO 13688 
ochranné oděvy - obecné požadavky
protective clothing - Generla requirements

WWW.CERVA.COM
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KNOXFIELD

KNOXFIELD  
BUNDA JACKET 30 KNOXFIELD HI-VIS 

BUNDA JACKET 30 KNOXFIELD PRINTED  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA SOFTSHELL JACKET 34

KNOXFIELD  
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 36 KNOXFIELD HI-VIS  

ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 36 KNOXFIELD HI-VIS PILOT  
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 37

KNOXFIELD  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

28
KNOXFIELD REFLEX  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

28
KNOXFIELD HI-VIS  
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 29 KNOXFIELD  

KALHOTY PANTS 26 KNOXFIELD REFLEX 
KALHOTY PANTS 26

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE 
A SOUPRAVY
WORKWEAR LINES 
AND SETS
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KNOXFIELD HI-VIS  
KALHOTY PANTS 27 KNOXFIELD  

ZIMNÍ VESTA WINTER VEST 35 KNOXFIELD  
MIKINA SWEATSHIRT 31

KNOXFIELD HI-VIS 
MIKINA SWEATSHIRT 31 KNOXFIELD

TRIČKO T-SHIRT 32 KNOXFIELD HI-VIS
TRIČKO T-SHIRT 32 KNOXFIELD

ŠORTKY SHORTS 33 KNOXFIELD HI-VIS
ŠORTKY SHORTS 33

ASSENT

SYMMONS 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET

43
WINTON  
MIKINA PULLOVER 42 MOROS  

T-SHIRT LONG SLEEVE 44 SANDOWN  
T-SHIRT LONG SLEEVE 39

RENMARK  
KALHOTY S LACLEM
BIB PANTS

41
TAUPO  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

46
ERDING  
KALHOTY PANTS 44 CROFT  

KALHOTY PANTS 40 LAHR 
KALHOTY PANTS 39 LYDDEN  

KALHOTY PANTS 45

TIMARU TRIČKO 
T-SHIRT 40 LEVELS  

TRIČKO T-SHIRT 45 MILLER  
TRIČKO T-SHIRT 45 OTAIO  

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE

47
OTAIO  
SPODKY LONG JOHNS 47

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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KIRWEE ČEPICE HAT 48 KARITANE PÁSEK BELT 48 PARETAIL PÁSEK BELT 48 KATEA 49 OWAKA 49 OTATARA 49

OTTO SCHACHNER

JELS BUNDA JACKET 51 ANS LONG PARKA 55 NIM BUNDA JACKET 52 STRIB BUNDA JACKET 55 SABRO BUNDA JACKET 53 SVANEKE BUNDA JACKET 54

JELS MONTÉRKOVÉ KALHOTY  
WORKING PANTS 51 NIM VESTA VEST 52 SABRO VESTA VEST 53 KARUP MIKINA SWEATSHIRT 56 ROSLEV 54 RIBE KOŠILE SHIRT 57

ABILD UNDERWEAR
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE

59
FAXE T-SHIRT LONG SLEEVE 57 BLANS 58 BALLING T-SHIRT 58 TILST ČEPICE CAP 60 GISLEV ČEPICE CAP 60

ABILD UNDERWEAR
SPODNÍ PRÁDLO UNDERWEAR 59 FARUM 61 HAMMEL 61 HOLTUM 61 KIRKEBY 61

WWW.CERVA.COM
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ALSTRUP 60 BILLUM 60

ALLYN

ALLYN  
BUNDA JACKET 63 ALLYN ZIMNÍ BUNDA 

WINTER JACKET 67 ALLYN SOFTSHELLOVÁ  
BUNDA S KAPUCÍ 
SOFTSHELL JACKET WITH HOOD

67
ALLYN SOFTSHELLOVÁ  
BUNDA JACKET 66

ALLYN LONG SLEEVE  
TRIČKO T-SHIRT 66 ALLYN  

TRIČKO T-SHIRT 65 ALLYN  
KALHOTY PANTS 63 ALLYN  

KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 64 ALLYN  
ŠORTKY SHORTS 65

NARELLAN

NARELLAN BUNDA JACKET 69 NARELLAN ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET 71 NARELLAN  

ZIMNÍ VESTA BODYWARMER 71 NARELLAN 
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

71
NARELLAN  
KALHOTY PANTS 69 NARELLAN  

KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

70

NARELLAN  
ČEPICE CAP 70

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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EMERTON

EMERTON  
BUNDA JACKET 73 EMERTON  

SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

82
EMERTON ZIMNÍ  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
WINTER SOFTSHELL JACKET

82
EMERTON WINTER BUNDA  
WINTER JACKET 83 EMERTON PILOT BUNDA 

JACKET 83 EMERTON BLACK ZIMNÍ 
BUNDA WINTER JACKET 86

EMERTON  
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET

86
EMERTON  
ZIMNÍ FLEECOVÁ BUNDA 
WINTER FLEECE JACKET

81
EMERTON  
MIKINA SWEATSHIRT 80 EMERTON  

MIKINA S KAPUCÍ 
SWEATSHIRT WITH HOOD

81
EMERTON  
VESTA VEST 77 EMERTON ZIMNÍ VESTA 

WINTER VEST 87

EMERTON 
KALHOTY PANTS 73 EMERTON  

KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

74
EMERTON WINTER  
KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS

84
EMERTON  
ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS

85
EMERTON  
3/4 KALHOTY 3/4 PANTS 78 EMERTON  

ŠORTKY SHORTS 77

EMERTON LONG SLEEVE 
TRIČKO T-SHIRT 79 EMERTON  

TRIČKO T-SHIRT 79 EMERTON STRETCH  
TRIČKO T-SHIRT 78

EMERTON KOMBINÉZA 
OVERALL 75 EMERTON DOUBLE ZIPPER 

KOMBINÉZA OVERALL 76
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS 
BUNDA DĚTSKÁ JACKET 87

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS 
KALHOTY DĚTSKÉ PANTS 87

EMERTON COOLWAY  
POLOKOŠILE POLO SHIRT 79 EMERTON  

ČEPICE CAP 76 EMERTON ZIMNÍ ČEPICE  
WINTER CAP 84

EMERTON ŠLE BRACES 75

WWW.CERVA.COM

18



DESMAN

DESMAN BUNDA JACKET 89 DESMAN VESTA VEST 91 DESMAN TRIČKO T-SHIRT 91

DESMAN ŠORTKY SHORTS 91 DESMAN  
KALHOTY PANTS 89 DESMAN  

KALHOTY PANTS 90 DESMAN  
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 90 DESMAN  

ČEPICE CAP 91

STANMORE

STANMORE  
BUNDA JACKET 93 STANMORE  

ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 97 STANMORE MIKINA S KAPUCÍ 
PULLOVER WITH HOOD 96 STANMORE 

TRIČKO T-SHIRT 95

STANMORE  
ŠORTKY SHORTS 95 STANMORE  

ČEPICE CAP 96 STANMORE  
KALHOTY PANTS 93 STANMORE KALHOTY 

S LACLEM BIB PANTS 94

YOWIE

YOWIE PRINTED 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

99
YOWIE  
PLÁŠŤ COAT 100 YOWIE SOFTSHELLOVÁ BUNDA 

SOFTSHELL JACKET 101 YOWIE FLEECOVÁ BUNDA 
FLEECE JACKET 103 YOWIE  

VESTA VEST 103

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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YOWIE  
KALHOTY PANTS 101 YOWIE KALHOTY S LACLEM 

BIB PANTS 102 YOWIE  
SUKNĚ SKIRT 99 WUJA ANKLE 107 LEXIA ANKLE  

S1P SRA 107 FARMER LADY ANKLE 106

YOWIE  
PÁSEK BELT 105 PINTAIL 105 YOWIE ČEPICE HAT 104 CLIF MULTIFUNCTIONAL 

ŠÁTEK SCARF 104 OYRE LADY 106

CRAMBE EXPEDICE

CRAMBE  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

108
CRAMBE  
VESTA VEST 110 CRAMBE MIKINA S KAPUCÍ  

HOODIE 109 CRAMBE  
TRIČKO T-SHIRT 109

CRAMBE  
KALHOTY  
PANTS

108
CRAMBE 
ŠORTKY SHORTS 110 CRAMBE ČEPICE HAT 109 EXPEDICE SET  

BUNDA A KALHOTY 
JACKET & PANTS

111

TAYRA URAN

TAYRA BUNDA JACKET 113 URAN MONTÉRKOVÁ BUNDA 
WORKING JACKET 114

TAYRA KALHOTY PANTS 113 TAYRA KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS 112 URAN MONTÉRKOVÉ KALHOTY 

WORKING PANTS 114

WWW.CERVA.COM
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MAX CLASSIC

MAX BUNDA JACKET 116

MAX KALHOTY PANTS 116

MAX KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 117

MAX ŠORTKY SHORTS 117

MAX DOUBLE ZIPPER 
KOMBINÉZA OVERALL 118 MAX KOMBINÉZA 

OVERALL 118

MAX ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET 119

MAX WINTER RFLX  
BUNDA JACKET 120 MAX WINTER RFLX  

KALHOTY PANTS 120 MAX WINTER RFLX  
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 121 MAX RFLX  

BUNDA JACKET 122 MAX RFLX  
KALHOTY PANTS 122 MAX RFLX  

KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 123

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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MAX LADY BUNDA JACKET 124 MAX LADY  
KALHOTY PANTS 124 MAX LADY  

KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

125
MAX SUMMER 
BUNDA JACKET 126 MAX SUMMER  

KALHOTY PANTS 126 MAX SUMMER  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

127

MAX EVOLUTION

MAX EVOLUTION LADY 
BUNDA JACKET 128 MAX EVOLUTION LADY 

KALHOTY PANTS 128 MAX EVOLUTION LADY 
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

129

w

MAX EVOLUTION  
BUNDA JACKET 130 MAX EVOLUTION  

KALHOTY PANTS 130 MAX EVOLUTION  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

131

FRIDRICH & FRIDRICH

CROYDON 131 CARL BE-01-002  
BUNDA JACKET 133 CARL BE-01-003  

KALHOTY PANTS 133 CARL BE-01-004  
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 132

JOEL BE-01-001  
SADA SET 134 RALF BE-01-005  

SADA SET 134 UWE BE-01-007  
KALHOTY PANTS 135 UDO BE-01-006  

KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 135

WWW.CERVA.COM
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ERICH BE-02-001  
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 138 ERNST BE-02-003 136 HEINZ BE-04-002 137 KURT BE-02-004 136

ERICH BE-03-001  
ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS

138
LARS BE-06-002 139 RUD BE-06-001I 139 BRUNO BE-04-003 139

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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KNOXFIELD 
KOLEKCE, VE KTERÉ BUDETE VIDĚT 
KONEČNĚ JEDNOTNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ 
COLLECTION IN WHICH YOU WILL BE SEEN 
FINALLY UNIFIED WORKWEAR
FUNKČNÍ A MODERNÍ OBLEČENÍ, KTERÉ PADNE, JEDNOTLIVÉ KUSY SE K SOBĚ HODÍ A JEŠTĚ SPLŇUJÍ NÁROKY NA HI-VIS 
VYBAVENÍ. TAKOVÁ BYLA PŘEDSTAVA DESIGNÉRA TOMÁŠE HYBLERA. VÝSLEDKEM JE UNIKÁTNÍ KOLEKCE KNOXFIELD, 
KTERÁ NABÍZÍ 294 RŮZNÝCH KOMBINACÍ ODĚVŮ.

Z PRACOVNÍHO OBLEČENÍ KNOXFIELD SI MŮŽETE VYBRAT TŘEBA KALHOTY, MIKINU, ŠORTKY A SOFTSHELLOVOU BUNDU. 
ZVOLÍTE SI BAREVNOU KOMBINACI, KTERÁ VÁM VYHOVUJE A VŽDY MÁTE JISTOTU, ŽE VŠECHNY KUSY SPOLU BUDOU 
LADIT. BEZ PROBLÉMU TAK VYBAVÍTE CELOU TOVÁRNU DO UNIFORMOVANÝCH ODĚVŮ, KTERÉ SKVĚLE VYPADAJÍ, JSOU 
POHODLNÉ A PERFEKTNĚ PADNOU.   

VŠECHNY ČÁSTI KOLEKCE KNOXFIELD PŘICHÁZEJÍ VE TŘECH VARIANTÁCH:
1. KLASICKÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ,
2. OBLEČENÍ S REFLEXNÍMI PRUHY,
3. HI-VIS OBLEČENÍ SPLŇUJÍCÍ NORMY.

OBLEČENÍ KNOXFIELD JE VHODNÉ PRO PRÁCI VE VĚTŠINĚ BĚŽNÝCH PROVOZŮ.

PROHLÉDNĚTE SI KOLEKCI PLNOU BAREVNÝCH KOMBINACÍ (FLUORESCENTNÍ ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ NEBO NEOBVYKLÁ 
ČERVENÁ) ORIGINÁLNÍCH STŘIHŮ A CHYTŘE A EFEKTIVNĚ UMÍSTĚNÝCH REFLEXIVNÍCH PASPULÍ, PRUHŮ A LEMOVÁNÍ. 
VŠECHNY KALHOTY MAJÍ SPECIÁLNĚ ZPRACOVANÝ ELASTICKÝ PAS. DÍKY NĚMU SE BUDETE CÍTIT POHODLNĚ CELÝ DEN.

FUNCTIONAL AND MODERN CLOTHING THAT FITS. INDIVIDUAL PIECES FIT TOGETHER, WHILE MEETING THE REQUIREMENTS 
FOR HI-VIS EQUIPMENT. SUCH WAS THE IDEA OF DESIGNER TOMÁŠ HYBLER. THE RESULT IS THE UNIQUE KNOXFIELD 
COLLECTION, OFFERING 294 DIFFERENT COMBINATIONS OF CLOTHING.

FROM THE KNOXFIELD WORKWEAR, YOU CAN CHOOSE, FOR EXAMPLE, TROUSERS, A SWEATSHIRT, SHORTS AND 
A SOFTSHELL JACKET. YOU CAN PICK A COLOUR COMBINATION THAT SUITS YOU AND ALL PIECES WILL GO TOGETHER. 
IN THIS WAY, YOU CAN EASILY EQUIP YOUR ENTIRE FACTORY WITH UNIFORMED CLOTHING THAT LOOKS GREAT, IS 
COMFORTABLE AND FITS PERFECTLY.     

ALL PARTS OF THE KNOXFIELD COLLECTION COME IN THREE VERSIONS:
1. CLASSIC WORKWEAR,
2. CLOTHING WITH REFLECTIVE STRIPES,
3. HI-VIS CLOTHING CONFORMING TO STANDARDS.

KNOXFIELD CLOTHING IS SUITABLE FOR WORK IN MOST COMMON OPERATIONS.

EXPLORE THE COLLECTION FULL OF VARIOUS COLOUR COMBINATIONS (FLUORESCENT YELLOW, ORANGE OR UNUSUAL RED), 
ORIGINAL CUTS AND CLEVERLY AND EFFECTIVELY POSITIONED REFLECTIVE PIPING, STRIPES AND EDGING. ALL TROUSERS 
HAVE A SPECIALLY DESIGNED ELASTIC WAISTBAND, WHICH WILL MAKE YOU FEEL COMFORTABLE ALL DAY LONG.

WWW.CERVA.COM
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PRACOVNÍ ODĚVY  
S RETRO-REFLEXNÍMI  
PRUHY  
WORKWEAR  
WITH  
REFLECTIVE  
STRIPES 
(EN 20471)

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY  
HI-VISIBILITY WORKWEAR 
(EN 20471)

PRACOVNÍ ODĚVY 
WORKWEAR

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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KNOXFIELD  
KALHOTY PANTS
03020330 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zesílení 600D OXFORD 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 
canvas, 270 g /m², reinforcement 600D 
OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46–64

• pánské pracovní kalhoty s elastickým 
pasem • 2 postranními kapsami 
• 1 multifunkční kapsou na nohavici 
• D kroužek pro přichycení identifikační 
karty • 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• poutko na nářadí v kontrastní barvě 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání 
kolenních výztuh • záložka na nohavici 
umožňující prodloužení délky až o 5 cm 
• zesílená zadní strana spodku nohavice 
• dekorativní prošití a kontrastní prvky 
v hi-vis barvě
• men's working pants with elastic waist 
• 2 side pockets • 1 multifunctional pocket 
on the leg side • D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back • waist loop 
for tools in contrast colour • reinforced knee 
parts with input for knee pads • extendable 
length of legs of 5 cm • reinforced back part 
of bottom leg • decorative stitching and 
contrast details in hi-vis colour

CZ

EN

BAREVNOST  
COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

BAREVNOST  
COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

KNOXFIELD REFLEX  
KALHOTY PANTS
03020326 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zesílení 600D OXFORD 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 
canvas, 270 g /m², reinforcement 600D 
OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46–64

• pánské pracovní kalhoty v kombinaci 
s hi-vis materiálem ve spodní části nohavic 
a 2 našitými reflexními pruhy • elastický 
pas • 2 postranními kapsy • 1 multifunkční 
kapsa na nohavici • D kroužek pro 
přichycení identifikační karty • 2 nakládané 
zadní kapsy s patkou • poutko na nářadí 
v kontrastní barvě • zesílená oblast 
kolen s možností vkládání kolenních 
výztuh • záložka na nohavici umožňující 
prodloužení délky až o 5 cm • zesílená 
zadní strana spodku nohavice • dekorativní 
prošití a kontrastní prvky v hi-vis barvě
• men's working pants in combination with 
hi-vis fabric in the bottom of the legs and 
2 reflective stripes • elastic waist • 2 side 
pockets • 1 multifunctional pocket on the leg 
side • D-ring for ID card attaching • 2 flap 
pockets on the back • waist loop for tools 
in contrast colour • reinforced knee parts 
with input for knee pads • extendable 
length of legs of 5 cm • reinforced back part 
of bottom leg • decorative stitching and 
contrast details in hi-vis colour

CZ

EN

1

EN ISO 20471: 
2013 
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KNOXFIELD HI-VIS
KALHOTY PANTS
03020326 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní kalhoty v hi-vis provedení s elastickým pasem
• 2 postranními kapsami 
• 1 multifunkční kapsou na nohavici 
• D kroužek pro přichycení identifikační karty 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• poutko na nářadí v kontrastní barvě 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh
• záložka na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5 cm
• zesílená zadní strana spodku nohavice 
• dekorativní prošití
• men's working pants in a hi-vis version with an elastic waist 
• 2 side pockets 
• 1 multifunctional pocket on the leg side 
• D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back 
• waist loop for tools in a contrast colour 
• reinforced knee parts with input for knee pads 
• extendable length of legs of 5 cm 
• reinforced back part of the bottom leg 
• decorative stitching

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD KALHOTY  
S LACLEM BIB PANTS
03020331 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zesílení 600D OXFORD 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 
canvas, 270 g /m², reinforcement 600D 
OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46–64

• pánské pracovní kalhoty s laclem • elastické 
šle a pas • 2 hluboké postranní kapsy 
• 1 multifunkční kapsa na straně nohavice 
• 1 nakládaná multifunkční náprsní kapsa na laclu 
• D koužek pro přichycení identifikační karty 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou • zesílená 
oblast kolen s možností vkládání kolenních 
výztuh • záložka na nohavici umožňující 
prodloužení délky až o 5 cm • zesílená zadní 
strana spodku nohavice • dekorativní prošití 
a kontrastní prvky v hi-vis barvě
• men's working bib pants with elastic braces 
and waist • 2 side pockets • 1 multifunctional 
pocket on the leg side • 1 multifunctional flap 
pocket on the bib • D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back • reinforced knee 
parts with input for knee pads • extendable 
length of legs of 5 cm • reinforced back part 
of bottom leg • decorative stitching and 
contrast details in hi-vis colour

CZ

EN

KNOXFIELD REFLEX 
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020328 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zesílení 600D OXFORD 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 
canvas, 270 g /m², reinforcement 600D 
OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46–64

• pánské pracovní kalhoty s laclem v kombinaci 
s hi- vis materiálem ve spodní části nohavic 
a 2 našitými reflexními pruhy • elastické 
šle a pas • 2 hluboké postranní kapsy 
• 1 multifunkční kapsa na straně nohavice 
• 1 nakládaná multifunkční náprsní kapsa 
na laclu • D koužek pro přichycení identifikační 
karty • 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání 
kolenních výztuh • záložka na nohavici 
umožňující prodloužení délky až o 5 cm • zesílená 
zadní strana spodku nohavice • dekorativní 
prošití a kontrastní prvky v hi-vis barvě
• men's working bib pants in combination with 
hi-vis fabric in the bottom of the legs and 
2 reflective stripes • elastic braces and waist 
• 2 side pockets • 1 multifunctional pocket on 
the leg side • 1 multifunctional flap pocket on 
the bib • D-ring for ID card attaching • 2 flap 
pockets on the back • reinforced knee parts 
with input for knee pads • extendable length 
of legs of 5 cm • reinforced back part of 
bottom leg • decorative stitching and contrast 
details in hi-vis colour

CZ

EN

BAREVNOST  
COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

BAREVNOST  
COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

1

EN ISO 20471: 
2013 

WWW.CERVA.COM
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KNOXFIELD HI-VIS
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020328 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní kalhoty s laclem v hi-vis provedení 
• elastické šle a pas 
• 2 hluboké postranní kapsy 
• 1 multifunkční kapsa na straně nohavice 
• 1 nakládaná multifunkční náprsní kapsa na laclu 
• D koužek pro přichycení identifikační karty 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh 
• záložka na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5 cm
• zesílená zadní strana spodku nohavice 
• dekorativní prošití 
• men's working bib pants with elastic braces and waist 
• 2 side pockets 
• 1 multifunctional pocket on the leg side 
• 1 multifunctional flap pocket on the bib 
• D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back 
• reinforced knee parts with input for knee pads 
• extendable length of legs of 5 cm 
• reinforced back part of the bottom leg 
• decorative stitching 

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD
BUNDA JACKET
03010467 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 270 g /m², zesílení 600D OXFORD 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton canvas, 270 g /m², reinforcement 600D OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

• pánská pracovní bunda moderního střihu se stojáčkem • hluboké postranní 
kapsy • multifunkční náprsní kapsa • D kroužek pro přichycení identifikační 
karty • zesílená oblast ramen • náplety na rukávech • prošití kontrastní nití 
v hi-vis barevném odstínu
• men's working jacket with a stand up collar • modern pattern • 2 big side 
pockets and 1 multifunctional chest pocket • D-ring for ID card attaching 
• reinforced shoulders • elastic cuffs • decorative contrast stitching in hi-vis colours

CZ

EN

KNOXFIELD HI-VIS
BUNDA JACKET
03010464 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánská pracovní bunda moderního střihu v provední hi-vis materiálu se 
stojáčkem • hluboké postranní kapsy • multifunkční náprsní kapsa • D kroužek 
pro přichycení identifikační karty • zesílená oblast ramen • náplety na rukávech 
• 2 reflexní pruhy po obvodu těla a na rukávech • prošití kontrastní nití 
• men's working jacket made form hi-vis fabric with a stand up collar • modern 
pattern • 2 big side pockets and 1 multifunctional chest pocket • D-ring for ID 
card attaching • reinforced shoulders • elastic cuffs • 2 reflective stripes along 
the perimeter of the body and sleeves • decorative contrast stitching 

CZ

EN

bunda jacket vesta vest
2 1

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

WWW.CERVA.COM

30



KNOXFIELD
MIKINA SWEATSHIRT
03060052 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, french terry, 300 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, french terry, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST  
COLOUR: 

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A0
antracit-červená
anthracite-red

• pánská celopropínací mikina s kapucí ze směsového úpletu bavlny 
a polyesteru zevnitř nepočesaná • zesílená oblast ramen a loktů • reflektivní 
paspulka lemující sedlo a lištové kapsy • dvojitá kapuce s kontrastním hi-vis 
úpletem v barvě zipu a dekorativního prošití • pružné náplety na rukávech 
a spodním obvodu
• men's zipper sweatshirt with hood from cotton/polyester French terry non-
brushed inside • reinforced shoulders and elbow parts • saddle and side pockets 
lined with reflective piping • double layer hood with hi-vis S/J lining matching the 
zipper and decorative stitching colour • elastic hems on the sleeves and bottom

CZ

EN

KNOXFIELD HI-VIS
MIKINA SWEATSHIRT
03060051 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, french terry, 300 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, french terry, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST  
COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánská celopropínací mikina s kapucí v hi-vis provedení ze směsového úpletu 
polyesteru a bavlny • se 2 našitými reflexními pruhy po obvodu těla a rukávů, 
zevnitř nepočesaná • zesílená oblast ramen a loktů • reflektivní paspulka 
lemující sedlo a lištové kapsy • dvojitá kapuce a dekorativního prošití • pružné 
náplety na rukávech a spodním obvodu.
• men's zipper sweatshirt with hood in hi-vis version from a blend of polyester and 
cotton • 2 reflective stripes on body and sleeve perimeter from polyester/cotton 
French terry non-brushed inside • reinforced shoulders and elbow parts • saddle and 
side pockets lined with reflective piping • double layer hood and decorative stitching 
• elastic hems on the sleeves and bottom

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD
TRIČKO T-SHIRT
03040110 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna S/J, 180 g /m² 

MATERIAL: 100 % cotton S/J, 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

• pánské tričko z bavlněného úpletu 
• sedlo v kontrastní černé barvě lemované reflexní paspulkou 
• dekorativní prošití v hi-vis barvách
• men's T-shirt from combed cotton single jersey 
• contrast saddle in black colour lined with reflective piping 
• decorative stitching in hi-vis colours

CZ

EN

KNOXFIELD HI-VIS
TRIČKO T-SHIRT
03040111 xx XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské tričko z lehkého polyesterového úpletu • sedlo v kontrastní 
černé barvě lemované reflexní paspulkou • 2 reflexní pruhy na obvodu 
těla • dekorativní prošití 
• men´s T-shirt from polyester • saddle in contrast black colour lined 
with reflective piping

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013 +A1 2016
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KNOXFIELD 
ŠORTKY SHORTS
03100022 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna canvas,  
270 g /m², zesílení 600D OXFORD 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton canvas,  
270 g /m², reinforcement 600D OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 46-64

BAREVNOST COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

• pánské pracovní šortky s elastickým pasem • 2 postranní 
kapsy a 2 kapsy s patkou na zadním díle • poutko na nářadí 
v kontrastní barvě • D kroužek pro přichycení identifikační 
karty • dekorativní prošití v kontrastní hi-vis barvě
• men's working shorts with elastic waist • 2 side pockets 
and 2 flap pockets on the back part • waist loop for 
tools in contrast colour • D-ring for ID card attaching 
• decorative stitching in contrast hi-vis colour

CZ

EN

KNOXFIELD HI-VIS
ŠORTKY SHORTS
03100021 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní šortky v hi-vis provedení s elastickým 
pasem • 2 postranní kapsy a 2 kapsy s patkou na zadním 
díle • poutko na nářadí v kontrastní barvě • D kroužek pro 
přichycení identifikační karty • dekorativní prošití
• men´s working shorts in hi-vis version with elastic 
waist • 2 side pockets and 2 flap pockets on the back 
part •  waist loop for tools in contrast color • D ring 
for ID card attaching • decorative stitching 

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010473 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 75D mechanical stretch,  
TPU membrána, 290 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester 75D mechanical stretch,  
TPU membrane, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMEABILITY: 4000 g /m²/24 h.

BAREVNOST COLOUR: 

90
oranžová
orange

70
žlutá
yellow

20
červená
red

• pánská softshellová bunda s reflektivním dekorativním 
potiskem na fluorescentním podkladu • zesílená oblast 
ramen a loktů • 1 náprsní kapsa na zip • 2 postranní lištové 
kapsy • 2 uzavíratelné vnitřní kapsy • odnímatelná kapuce 
s efektním uchycením • reflektivní paspulka lemující sedlo 
a boční kapsy • nastavitelná šíře spodního obvodu a rukávů
• men's softshell jacket whole printed by reflective print 
on fluorescent fabric • reinforced shoulders and elbow 
parts • 1 zipper chest pocket • 2 side pockets • 2 closable 
inside pockets • adjustable hood with effective attachment 
• saddle and pockets lined with reflective piping 
• adjustable bottom and sleeves

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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KNOXFIELD
ZIMNÍ VESTA  
WINTER VEST
03030116 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 1. strana: 100 % polyester  
300D mechanical strech / TPU, 200 g /m²,  
2. strana: 100 % polyester, OXFORD 300D / TPU, 200 g /m² 
MATERIAL: 1. shell fabric: 100 % polyester,  
300D mechanical stretch / TPU, 200 g /m²,  
2. shell fabric: 100 % polyester, Oxford 300D / TPU, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

A0
antracit-červená
anthracite-red

• pánská oboustranná zateplená vesta s odnímatelnou 
kapucí vhodnou pro obě verze nošení vesty • Jedna strana 
v hi-vis provedení • zesílená oblast ramen • náprsní kaspa 
na zip a 2 postranní lištové kapsy • lemování sedla a kapes 
reflektivní paspulkou • dvojitá kapuce s kontrastním 
hi-vis úpletem v barvě dekorativního kontrastního prošití 
• nastavitelná šířka spodního obvodu
• men's reversible bodywarmer with a detachable hood 
suitable for both options of wearing • one side in hi-vis 
colour • reinforced shoulder parts • saddle and pockets 
lined with reflective piping • double layer hood with hi-vis 
S/J lining matching the decorative stitching colour • draw 
string in the bottom

CZ

EN
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KNOXFIELD
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010469 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU, 200 g /m², 
podšívka: 100 % polyester taffeta 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU, 200 g /m², 
lining: 100 % polyester taffeta

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

• pánská zateplená zimní bunda s odnímatelnou kapucí • prodloužený 
zadní díl • zesílené část v oblasti ramen • náprsní kapsa na zip 
v kontrastní barvě • 2 postranní lištové kapsy • 2 uzavíratelné vnitřní 
kapsy • možnost vstupu pro výšivku či potisk • nastavitelná šíře 
spodního obvodu • reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy 
• dekorativní prošití v kontrastní hi-vis barvě
• men's winter padded jacket with detachable hood • extended back 
part • reinforced shoulders • chest pocket with zipper in contrast 
hi-vis colour • 2 side pockets • 2 closable inside pockets • input for 
embroidery or print • adjustable bottom by draw string • saddle and 
pockets lined with reflective piping • decorative stitching in contrast 
hi-vis colour

CZ

EN

KNOXFIELD HI-VIS 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010465 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU,  
zateplení: 100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU,  
padding: 100 % polyester, 180 g /m², lining: 100 % polyester 210T

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST  
COLOUR: 

20
červená
red

90
oranžová
orange

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

70
žlutá
yellow

• pánská zateplená zimní bunda v hi-vis provedení s odnímatelnou kapucí 
• prodloužený zadní díl • zesílená část v oblasti ramen • náprsní kapsa na zip 
v kontrastní barvě • 2 postranní lištové kapsy • 2 uzavíratelné vnitřní kapsy 
• možnost vstupu pro výšivku či potisk • nastavitelná šíře spodního obvodu 
• reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy • dekorativní prošití 
• men's padded winter jacket in hi-visibility version with a detachable hood 
• extended back part • reinforced shoulders • chest pocket with a zipper 
in contrast colour • 2 side pockets • 2 closable inside pockets • input 
for embroidery or print • adjustable bottom by draw string • saddle and 
pockets lined with reflective piping • decorative stitching 

CZ

EN

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013
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KNOXFIELD HI-VIS PILOT
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010466 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, zateplení: 
100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, padding: 
100 % polyester, 180 g /m², lining: 100 % polyester 210T

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

• pánská zateplená zimní pilotka v hi-vis provedení s odnímatelnou kapucí 
• zesílená část v oblasti ramen 
• náprsní kapsa na zip v kontrastní barvě 
• 2 postranní lištové kapsy 
• 2 uzavíratelné vnitřní kapsy 
• reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy 
• dekorativní prošití 
• men's padded winter pilot jacket in a hi-vis version with  
a detachable hood 

• reinforced shoulders 
• chest pocket with a zipper in contrast colour 
• 2 side pockets 
• 2 closable inside pockets 
• saddle and pockets lined with reflective piping 
• decorative stitching 

CZ

EN

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013
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ASSENT
FLEXIBILNÍ OBLEČENÍ V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ 
THE FLEXIBLE OUTFIT IN THE HIGHEST QUALITY
KOLEKCE ASSENT SE POPRVÉ OBJEVILA NA POČÁTKU 90. LET S CÍLEM NABÍDNOUT VYSOCE KVALITNÍ PRACOVNÍ 
ODĚVY PRO PROFESIONÁLNÍ TRH. ZNAČKA ASSENT ZPOČÁTKU PŘEDSTAVILA JEN NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH POLOŽEK 
SE ZÁMĚREM ROZŠÍŘIT PORTFOLIO RYCHLÝM TEMPEM. V PRŮBĚHU LET SE KOLEKCE VYVÍJELA A DOPLŇOVALA 
O DALŠÍ POLOŽKY. 

NÁVRHÁŘI PRACOVALI VELMI TVRDĚ, ABY SPOJILI NEJNOVĚJŠÍ MÓDNÍ TRENDY S KVALITOU A INOVACEMI 
V OBLASTI PRACOVNÍCH ODĚVŮ. ASSENT ODĚVY VYNIKAJÍ TROJITĚ PROŠITÝMI ŠVY, VYSOKOU KVALITOU 
A HMOTNOSTÍ TKANINY (310 g / m²), MULTIFUNKČNÍMI KAPSAMI U VŠECH DRUHŮ KALHOT, BAREVNÝMI VZORY 
A MÓDNÍM VZHLEDEM. ASSENT OBLEČENÍ JE VELMI FLEXIBILNÍ, JELIKOŽ JEDNOTLIVÉ DÍLY JSOU SNADNO 
VZÁJEMNĚ KOMBINOVATELNÉ, A TÍM MOHOU USPOKOJIT RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY.

JELIKOŽ JE MATERIÁL VELMI SILNÝ A ODOLNÝ, JE MOŽNÉ TOTO OBLEČENÍ NOSIT VE VŠECH PROSTŘEDÍCH. KAŽDÝ 
DÍL ODĚVU JE PREZENTOVÁN V SÁČKU S RAMÍNKEM A JE OZNAČEN JINOU BAREVNOU KARTOU DLE STYLU PRO 
SNADNĚJŠÍ ORIENTACI V REGÁLECH.

PRACOVNÍ ODĚVY ZNAČKY ASSENT POKRÝVAJÍ POTŘEBY V MNOHA OBLASTECH: NEJEN PROFESIONÁLNÍ TRH, 
ALE ODPOVÍDAJÍ I NA RŮZNÉ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ OBLEČENÍ V TOVÁRNÁCH, OBCHODECH, RŮZNÝCH 
ŽIVNOSTNÍKŮ A DALŠÍCH. UŽIJTE SI NOVOU KOLEKCI!

THE HISTORY OF ASSENT BEGAN IN THE EARLY 90S TO OFFER HIGH QUALITY WORK GARMENTS FOR THE 
PROFESSIONAL DIY MARKET. THE COLLECTION STARTED WITH A FEW BASIC ITEMS WITH THE INTENTION TO 
EXTEND THE PORTFOLIO IN A RAPID TEMPO. OVER THE YEARS THE COLLECTION EVOLVED AND RENEWED. 

THE DESIGNERS WORKED VERY HARD TO MEET THE LATEST FASHION TRENDS, QUALITY AND INNOVATION IN THE 
FIELD OF WORK GARMENTS. ASSENT GARMENTS STAND OUT WITH THE TRIPLE SEAMED STITCHING, HIGH WEIGHT 
AND QUALITY OF FABRIC (310 g / m²), MULTIFUNCTIONAL POCKETS FOR ALL KIND OF PANTS, COLOR PATTERNS 
AND TRENDY LOOK. THE ITEMS ARE FLEXIBLE, BECAUSE THEY CAN EASILY BE COMBINED WITH EACH OTHER TO 
DRESS DIFFERENT TARGET GROUPS IN THE MARKET.

AS THE MATERIAL IS VERY DURABLE AND THICK IT´S PERFECT TO WEAR THIS GARMENTS IN ALL ENVIRONMENTS. 
THE COLLECTION IS PRESENTED IN POLYBAGS WITH HANGER AND EACH STYLE IS MARKED WITH A DIFFERENT 
COLOR CARD TO BE EASIER TO FIND THEM IN THE SHELVES.

ASSENT WORK GARMENTS COVERS THE NEEDS OF MANY MARKETS: NOT ONLY THE PROFESSIONAL DIY MARKET, 
BUT ALSO UNIFORM FOR FACTORIES, RETAILERS, ENTREPRENEURS, FREELANCERS ETC.
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LAHR 
KALHOTY PANTS
03020244 xx XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

OBĚ KAPSY ODEPÍNACÍ 
TWO REMOVABLE POCKETS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna kanvas, 310 g /m²,  
zesílené části: 100 % polyester Oxford 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton canvas, 310 g /m², 
reinforcement: 100% polyester Oxford

VELIKOSTI SIZE: 44–66

• pánské pracovní kalhoty do pasu, s odnímatelnými multifunkčními 
kapsami na předním díle • prostorné kapsy na možnost vkládání 
odnímatelných kapes • široká pasová poutka • postranní kapsa 
s poutkem na nářadí • velké nakládané kapsy s klopou na suchý zip 
na zadním díle • nákolenní kapsy ze zesíleného materiálu Oxford 
s možností vložení kolenních výztuh • zpevnění švů trojitým prošitím 
• znásobené prošití v namáhaných místech v kontrastní barvě 
• upravitelná délka nohavic • dekorativní paspule z reflektivního materiálu
• men´s working waist pants • detachable multifunctional pockets 
in front part with possibility to put in spacious front pockets • wide 
waist loops • side leg pocket with tool loop • big flap pockets with 
velcro closing in back part • reinforced knee pockets from Oxford 
fabric suitable for knee pads input • triple seams and bar tags 
for reinforcement • contrast colours of bar tags • adjustable leg 
lengths • reflective piping

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

60
černá
black

SANDOWN T-SHIRT 
LONG SLEEVE 
03040080 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, S/J, 200 g /m², sametová úprava 
MATERIAL: 100 % cotton, S/J, 200 g /m², peached finishing

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• pánské tričko s dlouhým rukávem • propínací léga na 4 knoflíky 
• průkrčník z elastického ribu • dekorativní potisk na předním díle 
a rukávech • výšivka Assent
• men´s long leeve T-shirt • 4 buttons placket • neck hem from 
lycra rib • printing on the chest and sleeve part • embroidery Assent

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

84
písková
beige

00
šedá
grey

60
černá
black
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CROFT
KALHOTY PANTS
03020249 80 XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 310 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pánské pracovní kalhoty do pasu v atraktivním designu 
• multifunkční kapsy v horní části nohavic 
• přední kapsy ve stylu jeansového provedení 
• nakládané zadní kapsy s patkou na suchý zip 
• kolenní kapsy s možností vkládání kolenních výztuh 
• zpevnění švů trojitým prošitím 
• znásobené prošití v namáhaných místech 
• upravitelná délka nohavic 
• elastický pas
• men´s working waist pants in attractive design 
• multifunctional pockets in top part of legs 
• front pockets in jeans style 
• big flap pockets with velcro closing in back part 
• knee pockets for knee pads input 
• triple seams and bar tags for reinforcement 
• adjustable leg lengths 
• flexible waist

CZ

EN

TIMARU 
TRIČKO T-SHIRT
03040077 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, S/J ,180 g /m², enzymatické praní 
MATERIAL: 100 % cotton, S/J, 180 g /m², enzyme washed

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

00
šedá
grey

• pánské tričko s krátkým rukávem
• potisk na předním díle a rukávu
• logo Assent
• men´s short sleeve T-shirt 
• print on the front body part and sleeve 
• logo prit Assent

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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RENMARK
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020245 xx XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna kanvas, 310 g /m²,  
zesílené části: 100 % polyester Oxford 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton canvas, 310 g /m²,  
reinforcement: 100 % polyester OxfordD

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: 

84
písková
beige

00
šedá
grey

• pánské pracovní kalhoty s laclem 
• 2 odnímatelné multifunkční kapsy na předním díle 
• prostorné spodní kapsy s možností vkládání odnímatelných kapes 
• 1 multifunkční kapsa na levé nohavici s poutkem na kladivo 
• 2 prostorné kapsy na nářadí na pravé nohavici 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou na suchý zip 
• zesílená část v oblasti kolen s možností vložení kolenních výztuh 
• 2 multifunkční náprsní kapsy 
• zapínání zip krytý légou na suchý zip 
• nastavitelná délka šlí 
• částečně elastický pas 
• boční možnost zapínání na jeansové knoflíky 
• zpevnění švů trojitým prošitím, znásobené prošití v namáhaných místech 
• upravitelná délka nohavic 
• reflektivní paspule v zadní části kolen
• men´s working bib pants 
• detachable multifunctional pockets in front part with possibility to 
put in spacious front pockets 

• 1 multifunctional side leg pocket with hammer loop 
• 2 tool pockets on the other leg 
• 2 big flap pockets with velcro closing in back part 
• reinforced knee pockets from Oxford fabric suitable for knee pad input 
• 2 multifunctional chest pockets 
• zipper fastening covered by placket with velcro closing 
• adjustable brace length 
• elastic wais 
• jeans buttons on the side part 
• triple seams and bar tags for reinforcement 
• adjustable leg lengths 
• reflective piping in the back knee part

CZ

EN
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WINTON 
MIKINA PULLOVER
03060024 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 320 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 320 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

00
šedá
grey

• pánská mikina na zip s kapucí ze směsového uvnitř počesaného 
výplňku 

• 2 postranní kapsy na zip 
• léga z kontrastního materiálu kolem zipů 
• dvojitá kapuce s kontrastní barvou podšívky 
• pevné úpletové patenty na rukávech a ve spodním obvodu 
• dekorativní šňůrky v kapuci v kontrastní barvě 
• potisk na hrudi a rukávech 
• výšivka Assent na rukávu
• men´s zipper hoodie from french terry bruched inside 
• 2 side zipper pockets 
• placket next to the zipper from contrast fabric 
• double hoodie with lining in contrast color 
• heavy knitted rib hems 
• hoodie cord in contrast color 
• chest and sleeve printing 
• embroidery Assent on the sleeve

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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SYMMONS 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010393 xx XXX

  

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100% polyester 75D, mechanical stretch, TPU membrána 
MATERIAL: 100 % polyester 75D, mechanical stretch, TPU membrane

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 5000 g /m²/24 h. 
VAPOR PERMEABILITY: 5000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

80
bílá
white

• pánská softshellová bunda, technického designu s odnímatelnou kapucí 
• 2 postranní kapsy na zip 
• 2 náprsní kapsy na zip 1 náprsní kapsa s klopou na suchý zip
• kapsa na zip na každém rukávu 
• vnitřní kapsa na mobil na zip 
• reflektivní páska na kapse 
• nastavitelná šíře spodního obvodu bundy stahovací šňůrkou
• nastavitelná šíře obvodu rukávu pomocí suchého zipu s gumovou 
páskou s logem Assent 

• zpevněný kšilt v kapuci
• men´s softshell jacket in technical design with detachable hood 
• 2 side zipper pockets 
• 2 chest zipper pocket 
• 1 flap chest pocket 
• another zipperpocket at each sleeve 
• inside zipper phone pockets 
• reflective striping on chest pocket 
• adjustable bottom girt by draw rubber string 
• adjustable sleeve girt by velcro with rubber strap incl logo Assent 
• reinforced visor in the hood

CZ

EN
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ERDING 
KALHOTY PANTS
03020250 xx XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS       

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna kanvas, 310 g /m²,  
zesílené části: 100 % polyester Oxford 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton canvas, 310 g /m²,  
reinforcement: 100 % polyester Oxford

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá 
black

00
šedá
grey

84
písková
beige

• pánské pracovní kalhoty do pasu, s multifunkční postranní kapsou 
na nohavici • velké nakládané zadní kapsy a klopou na suchý zip 
• nákolenní kapsy ze zesíleného materiálu Oxford s možností vložení 
kolenních výztuh • zpevnění švů trojitým prošitím • znásobené 
prošití v namáhaných místech v kontrastní barvě • upravitelná délka 
nohavic • dekorativní paspule z reflektivního materiálu • elastický pas
• men´s working waist pants, multifunctional side leg pockets • big 
flap pockets with velcro closing in back part • knee pockets for 
knee pads input • triple seams and bar tags for reinforcement 
• adjustable leg length • decorative piping in reflective material 
• flexible waist

CZ

EN

MOROS T-SHIRT  
LONG SLEEVE 
03040079 60 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, S/J, 200 g /m², sametová úprava 
MATERIAL: 100 % cotton, S/J, 200 g /m², peached finishing

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánské tričko s dlouhým rukávem raglánového střihu • kontrastní 
barva jednoho rukávu • dekorativní prošití • logo Assent
• men´s long sleeve raglan T-shirt • contrast color of one sleeve 
• decorative stitching • logo Assent

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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LYDDEN KALHOTY PANTS
03020251 80 XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS    

MATERIÁL: 100 % bavlna, 310 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 310 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pánské pracovní kalhoty do pasu, s předními kapsami 
v jeansovém stylu • 1 postranní nakládaná kapsa 
s klopou na suchý zip • 1 postranní kapsa s poutkem 
na nářadí • 2 zadní kapsy z toho jedna s patkou na  
suchý zip • nastavitelná délka nohavic • elastický  
pas • zpevnění švů trojitým prošitím • znásobené 
prošití v namáhaných místech
• men´s waist working pants, front pockets in jeans 
style • 1 side flap pocket with velcro closing • 1 side 
tool pocket with loop • 2 back pockets- one with velcro 
closing flap • adjustable leg length • flexible waist 
• reinforced triple seams, and bar tags

CZ

EN

MILLER 
TRIČKO T-SHIRT 
03040078 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, S/J , 180 g /m², enzymatické praní 
MATERIAL: 100 % cotton, S/J, 180 g /m², enzyme washed

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

80
bílá
white

Pánské tričko s krátkým rukávem, celopotištěné 
s logem Assent.
Men´s wholeprinted T-shirt with logo Assent.

CZ

EN

LEVELS 
TRIČKO T-SHIRT
03040076 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100% bavlna, S/J , 180 g /m², enzymatické praní 
MATERIAL: 100 % cotton, S/J, 180 g /m², enzyme washed

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánské tričko s krátkým rukávem • kontrastní díly 
na ramenou a po stranách • potisk Assent
• men´s short sleeve T-shirt with contrast color parts 
on shoulders and side • print Assent

CZ

EN
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TAUPO
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020248 80 XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS       

MATERIÁL: 100 % bavlna kanvas, 310 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton canvas, 310 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pánské pracovní kalhoty s laclem 
• 2 postranní kapsy jeansového stylu na předním díle 
• 1 boční kapsa s klopou na suchý zip na nohavici 
• 2 prostorné kapsy na nářadí na druhé nohavici 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou na suchý zip 
• zesílená část v oblasti kolen s možností vložení kolenních výztuh 
• 1 multifunkční náprsní kapsa na zip 
• zapínání po stranách na knoflíky 
• nastavitelná délka šlí 
• částečně elastický pas 
• zpevnění švů trojitým prošitím 
• znásobené prošití v namáhaných místech 
• upravitelná délka nohavic
• men´s working bib pants
• 2 jeans style side pockets in front part
• 1 side flap pocket with velcro closing
• 2 tool pockets on the other leg
• 2 big flap pockets with velcro closing in back part
• reinforced knee parts suitable for knee pads input
• 1 multifunctional chest pocket wih zipper fastening 
• buttons closing on the sides
• adjustable brace length 
• elastic waist 
• triple seams and bar tags for reinforcement 
• adjustable leg lengths

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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OTAIO
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090037 60 XXX

18MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• funkční spodní prádlo s vynikající schopností odvodu par 
a antibakteriálními účinky díky aktivním iontům stříbra 

• tričko s dlouhým rukávem a potiskem Assent
• functional underwear with excellent vapour transport and 
antibacterial effect thanks to active silver ions 

• T-shirt with long sleeve and Assent print

EU

CZ

EN

OTAIO
SPODKY  
LONG JOHNS
03090035 60 XXX

18MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• funkční spodní prádlo s vynikající schopností odvodu par 
a antibakteriálními účinky díky aktivním iontům stříbra 

• dlouhé spodky s potiskem Assent a jemně elastickou gumou 
v pase s vytkávaným logem

• functional underwear with excellent vapour transport and 
antibacterial effect thanks to active silver ions 

• long johns with Assent print and fine elastic waist rubber with logo

EU

CZ

EN
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KIRWEE 
ČEPICE HAT
03140097 xx XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: 

08
šedá-červená
grey-red

68
černá-šedá
black-grey

• čepice s potiskem v Assent designu
• hat with decorative print in Assent design

CZ

EN

KARITANE
PÁSEK BELT
99300022 99 105 105cm

99300022 99 135 135cm 
50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyuretan 
MATERIAL: 100 % polyurethane

BAREVNOST COLOUR: černá black

• opasek s dekorativním potiskem Assent
• belt with decorative Assent printing

CZ

EN

PARETAI
PÁSEK BELT
99300023 99 105 105cm

99300023 99 135 135cm 
50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR: černá black

• opasek s potiskem tón v tónu a přezka s fukcí otevíráku na lahve
• tone in tone printed belt with buckle functioning as a bottle opener

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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KATEA
03160037 09 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bavlna 20 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 75 % cotton, 20 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• ponožky lehké gramáže s vyplétaným vzorem 
Assent • vhodné pro celodenní nošení jak 
v pracovním prostředí, tak ve volném čase 
• pohodlný neškrtící lem a jemné šití špice
• light weight socks in Assent design 
• comfortable for whole day wearing at work or 
for leisure time • finely stitched toe tip and soft 
comfortable hem

EU

CZ

EN

OWAKA
03160038 08 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bavlna 20 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 75 % cotton, 20 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá-červená grey-red

• univerzální ponožky vhodné jak pro pracovní 
tak volnočasové využití • kombinace použitých 
materiálů zajišťuje absolutní komfort při 
jejich celodenním nošení • atraktivní design 
s fluorescentní dekorací ve špici a horním nápletu 
• elastická bandáž zabraňující posunu ponožky v botě 
• velmi pohodlný neškrtící lem a jemné šití špice
• universal socks for work and leisure time 
• extremely comfortable for whole day wearing 
thanks to the specially treated fibres used 
• attractive design with fluorescent details in the 
toe and hem • elastic bandage to prevent shifting 
of the sock in the shoe • soft hem and finely 
stitched toe tip

EU

CZ

EN

OTATARA
03160039 64 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 55 % akryl, 25 % merino,  
15 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 55 % acrylic,25 % merino wool, 
15 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá-žlutá black-yellow

• velmi teplé a vysoce funkční ponožky 
do náročných klimatických podmínek • zajistí 
pohodlí a ochranu nohy v jakémkoliv počasí 
• atraktivní módní vzor • jemné šití špice a pohodlný 
neškrtící lem
• very warm and functional socks for extremely 
demanding weather conditions • guarantee 
of comfort and foot protection in any climate 
• attractive design • soft hem and finely stitched 
toe tip

EU

CZ

EN
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OS
PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ / FASHION / SEVERSKÝ DESIGN 
HIGH QUALITY / FASHION / NORDIC DESIGN

PROFESIONÁLOVÉ Z DÁNSKA

PRODUKTY ZNAČKY OS PATŘÍ KVALITATIVNĚ A DESIGNOVĚ K TĚM NEJLEPŠÍM, ŘADÍ 
SE MEZI EVROPSKÉ ŠPIČKY VE SVÉ KATEGORII. NAŠÍM CÍLEM JE VYRÁBĚT POMŮCKY, 
KTERÉ VÁS BUDOU V PRVNÍ ŘADĚ CHRÁNIT, ALE ZÁROVEŇ VÁM POSKYTNOU 
DOSTATEK POHODLÍ. 

PRACOVNÍ POMŮCKY OS JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU VYVÍJENY TÝMEM PEČLIVĚ 
VYBRANÝCH SPECIALISTŮ, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ KAŽDÝM DETAILEM A REFLEKTUJÍ 
NA POŽADAVKY A POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ.

PROFESSIONALS FROM DENMARK

PRODUCTS PRODUCED UNDER OS BRAND BELONG TO THE BEST PRODUCTS IN 
QUALITY AND DESIGN IN THE MARKET. THIS BRAND IS ONE OF THE TOP BRANDS 
IN ITS CATEGORY. OUR TARGET IS TO PRODUCE SAFETY EQUIPMENT NOT ONLY 
PROTECTING YOU BUT OFFERING ENOUGH COMFORT AS WELL.

THIS KIND OF EQUIPMENT UNDER OS BRAND HAS BEEN DEVELOPED  
BY A TEAM OF PROFESSIONALS CONCENTRATED ON EVERY DETAIL AND REFLECTING 
ON REQUIREMENTS AND NEEDS OF CUSTOMERS/USERS.

WWW.CERVA.COM
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JELS
BUNDA JACKET
03010358 61 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m², zesílené části: polyester 
OXFORD, elastická část: 88 % nylon, 12 % elastan, 300 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m², reinforcement:  
polyester OXFORD, elastic parts: 88 % nylon, 12 % elastane, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–62

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

• pánská montérková bunda moderního střihu
• 2 velké postranní kapsy, 2 náprsní kapsy a kapsa na levém rukávu
• pohodlí a volnost při práci zajišťuje elastický materiál na zadním díle bundy
• plastové zipy kovového designu
• mens working jacket, moder cut, multifunctional pockets on the front part
• 2 large side pockets, 2 breast pockets and pocket on left sleeve
• elastic material on back side ensures comfort and freedom 
• plastic zippers in metal design

CZ

EN

JELS 
MONTÉRKOVÉ KALHOTY  
WORKING PANTS
03020231 61 XXX

10MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,  
zesílené části: polyester OXFORD 
MATERIAL: 65% polyester, 35% cotton, 320 g /m²,  
reinforcement: polyester OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 44–62

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

• pánské montérkové kalhoty moderního střihu s multifunkčními kapsami 
na předním díle kalhot

• 2 postranní kapsy, 2 stehenní kapsy na zip, boční kapsa na skládací 
metr, poutko na kladivo

• univerzální poutko na suchém zipu
• možnost vkládání kolenních výztuh
• mens working pants, modern cut, multifunctional pockets on front part 
• 2 side pockets, 2 thigh pockets with zipper, side pocket for folding rule, 
hammer loop 

• adjustable circumference of waist part by Velcro fastening 
• space for knee pads

CZ

EN
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NIM 
BUNDA JACKET
03010359 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon Ribstop,  
kontrastní část: 100 % nylon taslon/PU zátěr  
MATERIAL: 100 % nylon Ribstop,  
contrast parts: 100 % nylon taslon/PU coating

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská prošívaná zateplená bunda se stojáčkem v atraktivní barevné 
kombinaci a moderním střihu

• 2 postranní kapsy a 1 náprsní kapsa na zip
• šířka rukávů a i spodního lemu je flexibilní díky nápletům
• mens quilted insulated jacket with collar, in attractive colour 
combination and modern cut 

• 2 side pockets and 1 breast pocket with zipper 
• flexible width of sleeves and bottom hem thanks to knitted material

CZ

EN

NIM 
VESTA VEST
03030095 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon Ribstop,  
kontrastní část: 100 % nylon taslon/PU zátěr  
MATERIAL: 100 % nylon Ribstop,  
contrast parts: 100 % nylon taslon/ PU coating

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská prošívaná zateplená vesta se stojáčkem v atraktivní barevné 
kombinaci a moderním střihu

• 2 postranní kapsy a 1 náprsní kapsa na zip
• šířka spodního lemu je flexibilní díky nápletům
• mens quilted insulated vest with collar, in attractive colour 
combination and modern cut 

• 2 side pockets and 1 breast pocket with zipper 
• flexible width of bottom hem thanks to knitted material

CZ

EN
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SABRO 
BUNDA JACKET
03010356 61 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, počesané mikrovlákno s kombinací 
windshell vlákna a TPU membránou 
MATERIAL: 100 % polyester, brushed microfibers in combination of 
windshell fibres and TPU membrane

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

• pánská zateplená zimní bunda v atraktivním designu 
• 2 postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa na mobil
• vnitřní elastická manžeta s otvorem na palec v rukávu
• nastavitelná šířka spodního obvodu uvnitř na gumičku s brzdičkou 
• mens insulated winter jacket in attractive design
• 2 side pockets, 1 inner pocket for mobile phone
• inner elastic cuff with thumb hole
• bottom hem adjustable by drawstring

CZ

EN

SABRO 
VESTA VEST
03030094 61 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, počesané mikrovlákno s kombinací 
windshell vlákna a TPU membránou 
MATERIAL: 100 % polyester, brushed microfibers in combination of 
windshell fibres and TPU membrane

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

• pánská zateplená zimní vesta v atraktivním designu 
• 2 postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa na mobil
• nastavitelná šířka spodního obvodu uvnitř na gumičku s brzdičkou
• mens insulated winter jacket in attractive design
• 2 side pockets, 1 inner pocket for mobile phone
• bottom hem adjustable by drawstring

CZ

EN
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ROSLEV
03080006 60 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 50 % bavlna, 50 % akryl  
MATERIAL: 50 % cotton, 50 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánský propínací svetr na zip z žebrovéhu úpletu bavlna / akryl,  
se zesílením v oblasti namáhaných míst ramena a lokty

• náprsní kapsa na zip
• vysoká gramáž materiálu 618 g /m²
• men´s cotton / acrylic zipper cardigan with reinforcement in exposed 
places: shoulders and elbows

• Chest zipper pocket
• High weight of the fabric 618 g

CZ

EN

SVANEKE 
BUNDA JACKET
03010355 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, zevnitř počesaný polar fleece,  
kontrastní 100 % nylon Ribstop 
MATERIAL: 100 % polyester, polar fleece brushed inside,  
contrast material: 100 % nylon Ribstop

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská lehká prošívaná bunda v kombinaci dvou materiálů
• 2 postranní kapsy na zip
• rukávová manžeta s otvorem na palec
• mens quilted light jacket in combination of 2 materials 
• 2 side pockets with zipper
• elastic cuff with thumb hole

CZ

EN
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STRIB 
BUNDA JACKET
03010354 00 XXX

  
10MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, TPU film,  
vnitřní strana 100 % polyester fleece, 310 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, TPU film,  
inside: 100 % polyester fleece, 310 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 5000 mm

PRODYŠNOST: 800 g /m²/24h. 
VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

• pánská bunda s kapucí z lehkého pleteného softshellu
• větru a vodě odolná
• 2 boční kapsy, 1 náprsní kapsa uzavíratelné na voděodolný zip
• kapuce stahovatelná gumičkou
• šířka rukávů nastavitelná manžetou na suchý zip
• mens jacket with hood made of light knitted softshell
• water and windproof 
• 2 side pockets, 1 breast pocket with waterproof zippers 
• hood with drawstring 
• width of sleeves adjustable with Velcro fastening

CZ

EN

ANS LONG PARKA
03010357 60 XXX

5MOQ 1    

MATERIÁL: 100 % polyester s AC zátěrem, podšívka: 100 % polyester 
210 T, zateplení: 100 % polyester, 500 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester with AC coating, lining: 100 % polyester 
210 T, insulation: 100 % polyester, 500 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S-3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská zimní parka v prodloužené délce s odnímatelnou kapucí 
lemovanou kožichem

• celopropínací na zip
• 2 postranní multifunkční kapsy, 2 náprsní kapsy na druky,  
1 vnitřní kapsa na mobil

• zip krytý légou na kryté zapínání
• nastavitelná šířka v pase díky poutku na druky
• uvnitř rukávu manžeta z elastického žebrového úpletu
• mens prolonged winter parka with detachable hood with fur hem 
• full-length zipper
• 2 multifunctional side pockets, 2 breast pockets with buttons,  
1 inner pocket for mobile phone

• covered zipper
• adjustable waist width and side vents with zipper 
• elastic cuff made of knitted material inside sleeves

CZ

EN
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KARUP
MIKINA SWEATSHIRT
03060021 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 360 g /m², zateplení plyš: 100 % polyester 
sherpa, rukávy: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % cotton, 360 g /m², plush insulation: 100 % polyester 
sherpa, sleeves: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská mikina s kapucí v luxusním provedení
• plně zateplená plyšem
• rukávy s podšívkou
• mens luxurious sweatshirt with hood
• plush insulation
• sleeves with lining

CZ

EN
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RIBE 
KOŠILE SHIRT
03070022 65 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlněný flanel oboustranně počesaný 
MATERIAL: 100 % cotton flannel, brushed on both sides

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-červená black-red

• pánská kostkovaná flanelová košile s s náprsními kapsami
• manžety na knoflíčky
• mens checkered flannel shirt with breast pocket
• wristbands with buttons

CZ

EN

FAXE T-SHIRT  
LONG SLEEVE
03040065 60 XXX

50MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 200 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánské luxusní tričko s dlouhým rukávem raglánového střihu 
a kontrastním dílem po stranách

• malá dekorativní kapsička na rukávu
• mens luxurious T-shirt with long sleeve (Raglan cut),  
contrast colour on sides 

• small pocket on sleeve

CZ

EN
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BLANS
03040075 xx XXX

50MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna 
MATERIAL: 100 % cotton

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

80
bílá
white

• pánské "Henley" tričko ze 100 % bavlněného žebrového úpletu  
1 × 1 propínací léga na 4 knoflíky 

• dekorativní prošití raglánovách švů 
• zadní sedlo a léga z tkaného materiálu 
• průčník s elastanem 
• prošití v kontrastní barvě
• men´s "Henley" T-shirt from 100 % cotton rib 1  × 1 4 buttons placket 
• decorative stiching of raglan seams 
• back saddle and placket from woven fabric 
• neck hem with elastane 
• stitching in contrast color

CZ

EN

BALLING T-SHIRT
03040066 xx XXX

50MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 180 g /m², silikonová úprava 
MATERIAL: 100 % cotton, 180 g /m², silicone finish

VELIKOSTI SIZE: XS–4XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

20
červená
red

• pánské tričko s krátkým rukávem moderního střihu s dekorativním 
prošitím v kontrastní barvě

• mens T-shirt in modern cut with decorative sewing in contrast colour

CZ

EN
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ABILD UNDERWEAR
SPODKY LONG JOHNS
03090021 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polypropylen, 40 % merino vlna 
MATERIAL: 60 % polypropylene, 40 % merino wool

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• vysoce funkční hřejivé a paropropustné prádlo vhodné 
do extrémně náročných povětrnostních podmínek 

• highly functional warm and permeable underwear suitable for 
extreme weather conditions

EU

CZ

EN

ABILD UNDERWEAR
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090022 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polypropylen, 40 % merino vlna 
MATERIAL: 60 % polypropylene, 40 % merino wool

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• vysoce funkční hřejivé a paropropustné prádlo vhodné 
do extrémně náročných povětrnostních podmínek 

• highly functional warm and permeable underwear suitable for 
extreme weather conditions

EU

CZ

EN
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BILLUM
99300018 60 105 105 cm

99300018 60 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR: černá black

• tkaný moderní opasek s přezkou
• logo OS
• woven modern belt with buckle
• logo OS

CZ

EN

ALSTRUP
99300017 xx 105 105 cm 

99300017 xx 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyuretan 100 % polyurethane

BAREVNOST COLOUR:

65
červená
red

68
šedá
grey

klasický opasek s kontrastní barvou na hranách
classic belt in contrast colors on both edges

CZ

EN

TILST
ČEPICE HAT
03140080 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon, zateplení: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % nylon, insulation: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

tradiční zimní čepice do velmi silných mrazů
traditional winter cap for very cold winter conditions

CZ

EN

GISLEV
ČEPICE HAT
03140079 60 XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % akryl, uvnitř čelenka ze 100 % polyesterového 
fleecu a větruodolnou membránou 
MATERIAL: 100 % acrylic, inside headband: 100 % polyester  
fleece and windproof membrane

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

univerzální pletená čepice s logem OS po straně
universal knitted hat with OS logo

EU

CZ

EN
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FARUM
03160023 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 70 % bavlna, 15 % polyester, 10 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 15 % polyester, 10 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

klasické pánské ponožky s logem OS
classic mens socks with OS logo

EU

CZ

EN

HAMMEL
03160025 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 30 % merino, 30 % akryl, 28 % coolmax,  
7 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 30 % merino, 30 % acrylic, 28 % coolmax,  
7 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

velmi teplé a funkční ponožky do extrémně náročných klimatických 
podmínek s vytkávaným logem OS
very warm and functional socks for extreme weather conditions,  
with woven OS logo

EU

CZ

EN

HOLTUM
03160026 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 25 % merino, 50 % polypropylen,  
20 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 25 % merino, 50 % polypropylene,  
20 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

vysoce funkční a hřejivé ponožky s vnitřní tenkou podšívkou 
z merina, komfortní svěr lemu, vytkávané logo OS
high functional and warm socks with inside merino lining, 
comfortable hem, woven OS logo

EU

CZ

EN

KIRKEBY
03160024 80 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bambus, 18 % polypropylen, 7 % elastan 
MATERIAL: 75% bamboos, 18 % polypropylene, 7 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: bílá white

univerzální ponožky pro pracovní i outdoorové využití, které díky 
svému unikátnímu materiálovému složení zajišťují komfort i při 
celodenní náročné aktivitě, vytkávané logo OS v oblasti kotníku.
universal socks for work and outdoor use, unique material structure 
ensures all day comfort even by harder activities,  
woven OS on ankle part

EU

CZ

EN
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ALLYN
PRECIZNÍ STŘIH A ZPRACOVÁNÍ / VELKÉ MNOŽSTVÍ 
DOPLŇKŮ / FASHION / REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
PRECISE CUT AND PROCESSING / LARGE NUMBER  
OF ACCESSORIES / FASHION / 3M REFLECTIVE  
ACCESSORIES

KOLEKCE ALLYN JE TVOŘENA ŠIROKÝM SPEKTREM ODĚVŮ, NALEZNETE ZDE 
KROMĚ MONTÉRKOVÝCH KALHOT I LEHKÁ TRIČKA NEBO ZIMNÍ BUNDY. TOTO 
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ JE ZÁRUKOU POHODLÍ, PRODYŠNOSTI A TVAROVÉ 
I BAREVNÉ STÁLOSTI. MNOŽSTVÍ MULTIFUNKČNÍCH KAPES A KAPSIČEK, 
ZESÍLENÍ EXPONOVANÝCH MÍST MATERIÁLY DUPONT CORDURA NEBO 600D 
POLYESTER JE U TÉTO KOLEKCE SAMOZŘEJMOSTÍ. MATERIÁLY MONTÉRKOVÝCH 
KOLEKCÍ, ZE KTERÝCH JSOU ODĚVY KOLEKCE ALLYN VYROBENY, OBSAHUJÍ 
POLYESTER (65 %) S PŘÍMĚSÍ BAVLNY (35 %), 280 g /m² NEBO 100% 
POLYESTER (SOFTSHELL NEBO COOLWAY). ODĚVY JSOU DOPLNĚNY REFLEXNÍMI 
KOMPONENTY 3M. BARVA KOLEKCE JE MODRÁ, ČERNÁ A ZELENÁ.

THE ALLYN LINE IS CREATED IN A WIDE RANGE OF CLOTHES THAT NOT ONLY 
INCLUDE WORK PANTS, BUT ALSO LIGHT T-SHIRTS AND WINTER JACKETS. 
CLOTHES ARE COMPLETED WITH 3M REFLECTIVE COMPONENTS. THE MATERIAL 
COMPOSITION IS A GUARANTEE OF COMFORT, PERMEABILITY AND SHAPE 
AND COLOUR DURABILITY. ADEQUATE USE OF MULTIFUNCTIONAL POCKETS 
AND  REINFORCEMENT OF EXPOSED AREAS BY DUPONT CORDURA OR 600D 
POLYESTER IS EVIDENT. THE MATERIALS FROM WHICH THE ALLYN COLLECTION 
CLOTHES ARE MADE CONTAINING 65 % POLYESTER WITH A 35 % COTTON 
ADDITION, 280 g /m² OR A 100 % POLYESTER (SOFTSHELL OR COOLWAY). 
COLOURS OF ALLYN LINE ARE BLUE, BLACK, GREEN.

WWW.CERVA.COM
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BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená-černá  
green-black

40
modrá  
blue

60
černá-šedá  
black-grey

00
šedá-černá 
grey-black

10
černá-zelená 
black-green

40
modrá 
blue

60
černá-šedá  
black-grey

00
šedá-černá  
grey-black

ALLYN 
BUNDA JACKET
03010182 xx XXX

20MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 46–62

• montérková bunda pohodlného střihu s funkčními detaily
• reflexní doplňky 3M
• větrání v podpaží a na zádech
• celokovový zip a druky
• vnitřní nylonové manžety proti chladu a nečistotám
• working jacket with a comfortable fit and functional 
details

• 3M reflective accessories 
• ventilation under the arms and on the back
• full-metal zipper and press studs
• inner nylon cuff against the cold and dirt

CZ

EN

ALLYN 
KALHOTY PANTS
03020134 xx XXX

20MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS        

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 46–62

• montérkové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily
• reflexní doplňky 3M
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena 
materiálem Invista CORDURA

• poutko na kladivo
• working pants with a comfortable fit and functional 
details

• 3M reflective accessories 
• reinforced double knees for inserting knee pads
• full-metal zippers and press studs
• for increased durability, stressed points are reinforced 
with Invista CORDURA fabric

• loop for hammer

CZ

EN
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ALLYN 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020132 xx XXX

20MOQ 1  

MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
MULTIFUNCTIONAL POCKETS

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená-černá
green-black

60
černá-šedá
black-grey

40
modrá
blue

00
šedá-černá
grey-black

• montérkové laclové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily
• reflexní doplňky 3M
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena materiálem 
Invista CORDURA

• poutko na kladivo
• široké elastické kšandy
• working bib pants with a comfortable fit and functional details
• 3M reflective accessories 
• reinforced double knees for inserting knee pads
• full-metal zippers and press studs
• for increased durability, stressed points are reinforced with Invista 
 CORDURA fabric

• loop for hammer
• wide elastic suspenders

CZ

EN
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ALLYN 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020132 xx XXX

20MOQ 1  

MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
MULTIFUNCTIONAL POCKETS

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená-černá
green-black

60
černá-šedá
black-grey

40
modrá
blue

00
šedá-černá
grey-black

• montérkové laclové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily
• reflexní doplňky 3M
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena materiálem 
Invista CORDURA

• poutko na kladivo
• široké elastické kšandy
• working bib pants with a comfortable fit and functional details
• 3M reflective accessories 
• reinforced double knees for inserting knee pads
• full-metal zippers and press studs
• for increased durability, stressed points are reinforced with Invista 
 CORDURA fabric

• loop for hammer
• wide elastic suspenders

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá 
blue

60
černá-šedá 
black-grey

10
černá-zelená 
black-green

ALLYN 
TRIČKO T-SHIRT
03040054 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % bavlna, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % cotton, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• tričko z bavlněného elastického úpletu 
korespondující s designem kolekce ALLYN

• díky přídavku elastanu tričko drží tvar 
• T-shirt made of cotton elastic knit corresponding 
to design of ALLYN collection 

• thanks to added elastane T-shirt keeps its shape

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá 
blue

00
černá 
black

10
zelená 
green

ALLYN 
ŠORTKY SHORTS
03100011 xx XXX

20MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 48–62

• pracovní šortky pohodlného střihu
• vhodná alternativa montérek pro horké letní dny 
• reflexní doplňky 3M
• celokovové zipy a druky
• working shorts with comfortable cut
• suitable alternative of workwear for hot 
weather

• 3M reflective elements 
• metal zipper and buttons

CZ

EN
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ALLYN LONG SLEEVE  
TRIČKO T-SHIRT
03040062 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % bavlna, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % cotton, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá 
blue

60
černá 
black

10
zelená 
green

pánské tričko s dlouhým rukávem ze směsového elastického 
bavlněného úpletu v designu kolekce ALLYN
gents T-shirt with long sleeve made of elastic cotton knit, follows 
ALLYN collection design

CZ

EN

ALLYN  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010264 xx XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 330 g /m² 
MATERIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 330 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

40
modrá
blue

60
šedá-černá
grey-black

10
černá-zelená
black-green

• softshellová bunda moderního střihu s reflexními doplňky 3M 
a funkčními detaily • voděodolné zipy • TPU membrána • vnitřní 
zateplení mikrofleecem 
• softshell jacket with a modern fit with 3M reflective accessories 
and functional details • waterproof zippers • TPU membrane • inner 
microfleece insulation

CZ

EN

KAPSA NA RUKÁVU  
POCKET ON THE SLEEVE

ODVĚTRÁVÁNÍ V PODPAŽÍ 
VENTILATION IN THE ARMPITS

VNITŘNÍ MANŽETA 
INSIDE CUFF
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ALLYN 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA S KAPUCÍ 
SOFTSHELL JACKET WITH HOOD
03010405 09 XXX

  

10MOQ 1  

MATERIÁL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 330 g /m² 
MATERIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 330 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black 

• sofshelová bunda s odepínací kapucí • 2 náprsní multifunkční kapsy 
• 2 postranní kapsy • vnitřní kapsa na mobil s dotykovou fólií • samostatná 
vnitřní kapsa • reflektivní paspulka na ramenním sedle a na rukávech 
• nastavitelná šíře spodního obvodu a nastavitelná šíře rukávů 
• softshell jacket with detachable hood • 2 multifunctional chest 
pockets • 2 side pockets • inside phone pocket with touch screen foil 
• independent inside pocket • reflective piping on shoulder saddle and 
sleeves • adjustable bottom girth and sleeve width

CZ

EN

ALLYN 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 
03010183 xx XXX

 

10MOQ 1  

VNITŘNÍ KAPSA 
INNER POCKET

MATERIÁL: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester, 200 g /m²,  
zesílení – DuPont CORDURA 
MATERIAL: 100 % polyester, lining – 100 % polyester, 200 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

10
černá-zelená
black-green

60
šedá-černá
grey-black

40
modrá
blue

• zateplená bunda s odepínatelnými rukávy • větru a voděodolná • kapuce v límci 
• zesílená ramena materiálem Invista CORDURA • reflexní doplňky 3M • celokovové 
druky • bunda je vhodná i do mínusových teplot 
• insulated jacket with detachable sleeves • wind and waterproof • hood integrated 
in collar • shoulders reinforced with Invista CORDURA fabric • 3M reflective 
accessories • full-metal press studs • jacket is also ideal for subzero temperatures

CZ

EN
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NARELLAN
VYSOKÁ ODOLNOST NA NEJNAMÁHANĚJŠÍCH MÍSTECH / 
ZESÍLENÍ / DUPONT 500D CORDURA 
HIGH RESISTANCE AT THE MOST EXPOSED PLACES / 
REINFORCEMENT / DUPONT CORDURA 500D

TATO SOUPRAVA SE OD OSTATNÍCH NABÍZENÝCH ODLIŠUJE JIŽ NA PRVNÍ POHLED 
BARVOU – PŘÍJEMNÝ TMAVĚ PÍSKOVÝ ODSTÍN SE PŘÍLIŠ ČASTO NA MONTÉRKOVÝCH  
ODĚVECH NEVYSKYTUJE. SMĚSOVÝ MATERIÁL V GRAMÁŽI 320 g /m² TVOŘÍ 
35 % BAVLNY A 65 % POLYESTERU V BÉŽOVO-ČERNÉ BAREVNÉ KOMBINACI. ČERNÉ 
VYZTUŽENÍ NA EXPONOVANÝCH MÍSTECH MATERIÁLEM DUPONT CORDURA TÉTO 
SOUPRAVĚ DODÁVÁ JEDINEČNOU KVALITU A ODOLNOST PŘI ZACHOVÁNÍ KOMFORTU 
PŘI CELODENNÍM NOŠENÍ. PŘI PRÁCI OCENÍTE VĚTRACÍ SÍŤKU V PODPAŽÍ A MOŽNOST 
VLOŽENÍ VÝZTUH KOLEN.

THIS SET DIFFERENTIATES FROM OTHER CLOTHING LINES ON OFFER BY ITS  COLOUR 
AT FIRST SIGHT – THE PLEASANT DARK SAND TINT IS NOT SO COMMON ON WORK 
CLOTHES. THE BLEND MATERIAL IN QUALITY 320 g /m² IS MADE WITH 35 % COTTON 
AND 65 % POLYESTER. BLACK REINFORCEMENT BY DUPONT CORDURA MATERIAL 
PROVIDES UNIQUE QUALITY AND STURDINESS TO THIS SET WHILE COMFORT IS KEPT 
FOR ALL DAY WEARING. VENTILATION UNDERARM NET AND THE POSSIBILITY OF 
INSERTING THE KNEE PROTECTORS WILL BE APPRECIATED.

0/0/0/100 black  0/0/0/0 white
40/50/75/20 brown 80x18 mm
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NARELLAN BUNDA JACKET
03010045 xx XXX

20MOQ 1  

a/ zesílená ramena 
    reinforced shoulders

b/ odvětrávání v podpaží 
    ventilation in the armpits

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,  
zesílení – DuPont 500D CORDURA  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m²,  
reinforcement – DuPont 500D CORDURA 

VELIKOSTI SIZE: 46–62

• exkluzivní montérková bunda z extra silného a odolného 
materiálu

• exponovaná místa vyztužena kontrastním materiálem 
Invista 500D CORDURA

• spodní lem a manžety rukávů polohovací na kovové knoflíky
• exclusive working jacket made of extra strong and 
durable fabric

• exposed areas are reinforced with Invista 500D CORDURA 
contrast fabric

• bottom hem and adjustable cuffs with metal buttons

CZ

EN

NARELLAN KALHOTY PANTS
03020032 xx XXX

20MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS 

 
 
 
 
 
 
MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,  
zesílení – DuPont 500D CORDURA  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m²,  
reinforcement – DuPont 500D CORDURA 

VELIKOSTI SIZE: 46–62

• exkluzivní montérkové kalhoty z extra silného a odolného 
materiálu

• exponovaná místa vyztužena materiálem Invista 500D 
CORDURA

• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• polohovatelná šířka pasu na kovové knoflíky
• 2 zasunovatelné volně visící kapsy (hřebíčenky) s možností 
vložení do předních kapes, poutko na kladivo

• exclusive working pants made of extra strong and 
durable fabric

• exposed areas are reinforced with fabric
• reinforced double knees for inserting knee pads
• adjustable waist width with metal buttons 
• 2 insertable hanging pockets (nail pouches) with the 
option of inserting into the front pockets, loop for hammer

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

10
hnědá-černá
brown-black

60
černá
black

BAREVNOST COLOUR: 

10
hnědá-černá
brown-black

60
černá
black

a

b
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NARELLAN 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020033 xx XXX

20MOQ 1  

NÁPRSNÍ KAPSA 
CHEST POCKET

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,  
zesílení – DuPont 500D CORDURA  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m²,  
reinforcement – DuPont 500D CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: 

10
hnědá-černá
brown-black

60
černá
black

exkluzivní montérkové kalhoty s laclem z extra silného a odolného materiálu 
• exponovaná místa jsou vyztužena kontrastním materiálem Invista 500D 
CORDURA • zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků • široké 
flexibilní šle • poutko na kladivo
exclusive working bib pants made of extra strong and durable fabric 
• exposed areas are reinforced with Invista 500D CORDURA contrast 
fabric • reinforced double knees for inserting knee pads • wide flexible 
suspenders • loop for hammer

CZ

EN

NARELLAN 
ČEPICE CAP
03140077 xx 999

200MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 200 g /m² 100 % cotton, 200 g /m²

VELIKOSTI: UNI

BAREVNOST COLOUR:

82
béžová
beige

60
černá
black

čepice baseballového typu z kvalitní pobroušené bavlny s kontrastním prošitím
baseball cap made of high quality brushed cotton with  contrastive stitching

CZ

EN
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NARELLAN 
FLEECOVÁ BUNDA 
FLEECE JACKET
03010340 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester fleece 300 g /m², 
zesílení 300D Oxford 
MATERIAL: 100 % polyester fleece 300 g /m², 
reinforcement 300D Oxford

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

82
béžová
beige

60
černá
black

• pánská mikina na zip z kvalitního fleecového úpletu
• stahování ve spodní části
• zesílená část ramen a loktů
• nastavitelná šířka rukávů pomocí suchých zipů
• gents jacket with full zipper made of high quality 
fleece material

• adjustable bottom hem
• reinforced shoulders and elbows
• adjustable width of sleeves through Velcro fastening

CZ

EN

NARELLAN
ZIMNÍ VESTA  
BODYWARMER
03030093 82 XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester pongee / TPU zátěr, 
zesílení: Cordura 500D, zateplení 100 % polyester 
200 g /m², podšívka: polyester 190 T 
MATERIAL: 100 % polyester pongee/TPU coating, 
reinforcement: Cordura 500D, insulation: 
100 % polyester 200 g /m², lining polyester 190 T

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 3000 mm

PRODYŠNOST: 800 g /m²/24h.  
VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: béžová beige

• zateplená zimní vesta 
• možnost úpravy spodní šířky díky postrannímu 
poutku na druk

• zesílená část ramen, spodního okraje 
• insulated bodywarmer
• adjustable bottom width through side strap stud
• reinforced shoulders and bottom hem

CZ

EN

NARELLAN
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010344 82 XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester pongee / TPU zátěr, 
zesílení cordura 500D, zateplení 100 % polyester 
200 g /m², podšívka: polyester 190 T 
MATERIAL: 100 % polyester pongee /TPU 
coating, reinforcement: Cordura 500D, insulation: 
100 % polyester 200 g /m², lining polyester 190 T

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 3000 mm

PRODYŠNOST: 800 g /m²/24h.  
VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: béžová beige

• zimní bunda s odnímatelnou kapucí
• možnost stahování v dolní části na gumičku
• šířka rukávů nastavitelná pomocí suchých zipů
• zesílené části ramen, loktů, zadní části a krytky 
kapes

• winter jacket with detachable hood
• bottom hem possible to tighten trough a rubber band
• adjustable width of sleeves through Velcro 
fastening

• reinforced shoulder, elbows, back side and pockets

CZ

EN
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EMERTON
NAVY / KIDS / CLASSIC / CAMOUFLAGE

PRUŽNOST / FASHION / VNĚJŠÍ KAPSY NA NÁŘADÍ /  
CENOVÁ DOSTUPNOST / MULTIFUNKČNÍ KAPSY /  
HLUBOKÉ KAPSY / BAREVNÉ VARIANTY 
PRECISE CUT AND PROCESSING / LARGE NUMBER OF ACCESSORIES / 
FASHION / 3M REFLECTIVE ACCESSORIES

PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO KOLEKCE MONTÉRKOVÉHO OBLEČENÍ JSME ZACHYTILI 
MÓDNÍ TREND, KTERÝ JE OBLÍBEN U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ. PROTO TATO KOLEKCE, 
VYROBENÁ ZE SMĚSI MATERIÁLU 65 % POLYESTERU A 35 % BAVLNY V GRAMÁŽI 
270 g /m², NABÍZÍ ODĚVY PRO VELKÉ I MALÉ. KOLEKCI EMERTON NABÍZÍME 
VE ČTYŘECH BAREVNÝCH PROVEDENÍCH. EMERTON CLASSIC, EMERTON 
CAMOUFLAGE A EMERTON NAVY. NĚKTERÉ KALHOTY MAJÍ ZESÍLENÁ KOLENA 
S MOŽNOSTÍ VLOŽENÍ KOLENNÍCH VÝZTUH.

BY THIS WORKWEAR COLLECTION WE FOUND THE FASHION TREND POPULAR 
AMONG ADULTS AND CHILDREN. THIS COLLECTION IS MADE OF HIGH QUALITY 
MATERIALS 65 % POLYESTER, 35 % COTTON, 270 g /m². THE EMERTON COLLECTION 
WE OFFER IN FOUR COLOUR VARIATIONS – EMERTON CLASSIC, EMERTON 
CAMOUFLAGE AND EMERTON NAVY. SOME OF THE PANTS HAVE REINFORCED 
KNEES WITH POSSIBILITY TO INSERT KNEE PADS.

72
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ZESÍLENÍ
REINFORCEMENT

EMERTON 
BUNDA JACKET
03010046 xx XXX 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62, 46–64 černá black

• montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• odvětrání pod pažemi
• zesílené zdvojené lokty
• rukávy zakončené elastickou manžetou
• working jacket with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D
• ventilation under the arms
• reinforced double elbows
• sleeves ending with an elastic cuff

CZ

EN

EMERTON 
KALHOTY PANTS
03020036 xx XXX

20MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62, 46–64 černá black

• montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D 
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• working pants with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D 
• reinforced double knees for inserting knee pads
• loop for hammer
• made for demanding conditions

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

90
černá  
black

12
camouflage  
camouflage

41
navy  
navy

BAREVNOST COLOUR: 

90
černá
black

12
camouflage
camouflage

41
navy
navy

DĚTSKÁ VARIANTA
CHILDREN‘S VERSION87

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS

73



EMERTON 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 
03020034 xx XXX

20MOQ 1   

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 %  polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62, 46–64 černá black

BAREVNOST COLOUR:  

90
černá
black

41
navy
navy

• laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu  
a vysoké odolnosti

• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• working bib pants with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D
• reinforced double knees for inserting knee pads
• loop for hammer

CZ

EN
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EMERTON 
ŠLE BRACES
99300009 99 999

60MOQ 1   

MATERIÁL: 70 % nylon, 30 % Spandex® 
MATERIAL: 70 % nylon, 30 % Spandex®

VELIKOST SIZE: UNI

• polohovatelné vysoce flexibilní šle z příjemného materiálu
• šířka 5 cm
• kovové přezky
• adjustable highly flexible suspenders made of pleasant 
material

• 5 cm in width
• metal buckles

CZ

EN

EMERTON
KOMBINÉZA OVERALL
03150006 90 XXX

10MOQ 1   

KAPSA NA MOBIL  
MOBILE PHONE POCKET

GUMA V PASE 
ELASTIC WAIST

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: černá black

• kombinéza pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D 
• guma okolo celého pasu
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• overalls with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D 
• elastic around the entire waist
• reinforced double knees for inserting knee pads
• loop for hammer
• made for demanding conditions

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

CZ

EN
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EMERTON  
DOUBLE ZIPPER
KOMBINÉZA OVERALL
03150064 60 XXX 

10MOQ 1   

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: černá black

• nové inovativní provedení overalu se 2 zipy pro lepší flexibilitu  
a komfort při nošení

• nastavitelná velikost obvodu na suchý zip, náplety na rukávech
• 2 náprsní kapsy 
• innovative overall with two zippers for more flexibility and higher comfort
• adjustable circumference through Velcro fastening, ribs on sleeves
• 2 chest pockets

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

CZ

EN

EMERTON
ČEPICE CAP
03140026 99 999

200MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony
• baseball style cap with adjustable size using metal clasp

CZ

EN
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EMERTON
VESTA VEST
03030003 90 XXX

20MOQ 1   

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• vesta pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• pro zvýšení odolnosti jsou namáhaná místa vyztužena materiálem 
polyester 600D

• multifunkční kapsy
• vyrobené pro náročné podmínky
• vest with a comfortable fit and high resistance
• for increased resistance stressed points are reinforced with polyester 600D
• multifunctional pockets
• made for demanding conditions

CZ

EN

EMERTON
ŠORTKY SHORTS
03100003 90 XXX

20MOQ 1   

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62

• šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• shorts with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D
• loop for hammer
• made for demanding conditions

CZ

EN
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EMERTON STRETCH
TRIČKO T-SHIRT
03040061 05 XXX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 97 % bavlna, 3 % elastan, 180 g /m² 
MATERIAL: 97 % cotton, 3 % elastane, 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

• varianta trička EMERTON v provedení z bavlněného elastického úpletu
• version of EMERTON T-shirt made of elastic cotton knit

CZ

EN

EMERTON 
¾ KALHOTY ¾ PANTS
03020131 90 XXX

20MOQ 1   

MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
MULTIFUNCTIONAL POCKETS

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: černá black

• ¾ montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• ¾ working pants with a comfortable fit and high resistance
• stressed points reinforced with polyester 600D
• reinforced double knees for inserting knee pads
• loop for hammer
• made for demanding conditions

CZ

EN
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EMERTON 
LONG SLEEVE 
TRIČKO T-SHIRT
03040063 60 XXX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko  
s krátkým rukávem

• high quality two-color T-shirt with long sleeves

CZ

EN

EMERTON
TRIČKO T-SHIRT
03040003 60 XXX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko  
s krátkým rukávem

• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu 
s 5% podílem elastanu

• quality two-colour short-sleeved working T-shirt
• central hem of the neckline made of ribbed knit 
with 5 % elastane

CZ

EN

EMERTON  
COOLWAY 
POLOKOŠILE POLO SHIRT
03050005 60 XXX

60MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % polyester, COOLWAY, 170 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, COOLWAY, 170 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• funkční polokošile s krátkým rukávem
• vynikající schopnost odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLWAY má chladivý efekt tím 
zajistí vysoký komfort celodenního nošení i při 
nejnáročnějších činnostech

• functional short-sleeved polo shirt
• excellent ability to remove body moisture and heat
• COOLWAY fabric has a cooling effect and thus 
ensures high comfort of all-day wear even 
during demanding activities

CZ

EN
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EMERTON 
MIKINA SWEATSHIRT
03060020 60 XXX

20MOQ 1   

DVOUBAREVNÝ KONTRASTNÍ ZIP 
TWO COLOUR ZIPPER

REFLEXNÍ PRUH NA ZÁDECH 
REFLECTIVE STRIPE ON BACK

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 300 g /m²  
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• mikina v moderním provedení s dvoubarevným zipem a kontrastními prvky
• reflexní pruh na zádech
• náplety na konci rukávů a v pase
• stahování kapuce na elastickou šňůrku
• reflexní paspule na prsou
• sweatshirt in modern design with two color zipper and contrasting elements
• reflective elements on chest and back
• elastic knit on cuffs and bottom hem of the jacket
• elastic string in hood

CZ

EN
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EMERTON 
MIKINA S KAPUCÍ 
PULLOVER WITH HOOD
03060003 60 XXX

20MOQ 1     

PLETENÉ MANŽETY 
KNITTED CUFFS

MATERIÁL: 100 % polyester, 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• mikina s kapucí, celopropínací
• vnitřní strana mikiny je počesaná
• spodní lem a manžety rukávů z žebrovaného úpletu s příměsí elastanu
• pullover with a hood, full-length
• inside of the pullover is combed 
• bottom hem and cuffs made of ribbed knit with elastane

CZ

EN

MANŽETA NA PALEC
CUFFS FOR THUMBS

EMERTON 
ZIMNÍ FLEECOVÁ BUNDA 
WINTER FLEECE JACKET
03010180 60 XXX

10MOQ 1     

MATERIÁL: 100% polyester, 350 g /m², zesílení – 300D polyester/PU 
MATERIAL: 100 % polyester, 350 g /m², reinforcement – 300D polyester/PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• fleecová bunda pohodlného střihu
• ramena zesílená polyesterovou tkaninou
• spodní lem ke stažení na gumu
• manžety s otorem na palec
• výborné termoizolační vlastnosti a odolnost proti opotřebení 
vícevrstvého fleecového materiálu

• fleece jacket with a comfortable fit
• shoulders reinforced with polyester fabric 
• bottom hem with elastic
• cuffs with thumb hole
• excellent insulation properties and resistance against wear 
of the multi-layer fleece material

CZ

EN
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ZAPÍNÁNÍ V PASE
CLOSURE AT THE WAIST

ODVĚTRÁVÁNÍ V PODPAŽÍ
VENTILATION IN THE ARMPITS

VNITŘNÍ MANŽETA
INSIDE CUFF

EMERTON 
ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
WINTER SOFTSHELL JACKET
03010084 60 XXX

  
10MOQ 1     

MATERIÁL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 800 g /m²/24h.  
VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• zimní softshellová bunda moderního střihu s kapucí a funkčními 
detaily • větru a voděodolná, prodyšná • voděodolné zipy • TPU 
membrána • přídavné zapínání v pase tzv. „Sněhový pás“ • bunda 
vhodná i do mínusových teplot
• winter softshell jacket with a modern fit with a hood and 
functional details • wind and waterproof, breathable • waterproof 
zippers • TPU membrane • additional closure in the waist, so-called 
“snow-belt” • jacket also suitable for subzero temperatures

CZ

EN

EMERTON 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010342 60 XXX

  
10MOQ 1     

MATERIÁL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 300 g /m² 
MATERIAL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 300 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 800 g /m²/24h.  
VAPOR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská softshellová bunda v moderním stříhu s reflektivními prvky 
na předním díle a na obou rukávech • kontrastní paspulky v barvě 
kolekce EMERTON • stahovací spodní lem • rukávy na suchý zip 
• microfleece podšívka
• gents softshell jacket in moderm design with reflective elements on 
front part and both sleeves • contrastive tucks in colour of EMERTON 
collection • bottom hem with elastic • adjustable cuffs with Velcro 
• microfleece lining

CZ

EN
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EMERTON PILOT 
BUNDA JACKET
03010226 60 XXX

10MOQ 1     

PLETENÉ MANŽETY 
KNITTED CUFFSY

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,  
podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m²,  
lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• zimní bunda pohodlného střihu z odolného materiálu • ramena 
zesílená materiálem 600D polyester • elastické žebrové náplety 
na manžetách a spodním lemu bundy • reflexní paspule • bunda 
vhodná i do mínusových teplot
• winter jacket with a comfortable fit made of durable fabric  
• shoulders reinforced with 600D polyester fabric • elastic ribbed 
knit on cuffs and bottom hem of the jacket • reflective edging 
• jacket also suitable for subzero temperatures

CZ

EN

EMERTON 
WINTER BUNDA WINTER JACKET
03010321 60 XXX

10MOQ 1  

ZIMNÍ VERZE – S FLANELOVOU PODŠÍVKOU UVNITŘ 
THERMOINSULATED VARIANT – FLANNEL LINING

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², reinforcement – 600D polyester

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• zateplená verze standardních montérek EMERTON • vnitřní vrstva 
bavlněný flanel • tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách 
• montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti • namáhaná místa 
vyztužena materiálem polyester 600D • odvětrání pod pažemi • zesílené 
zdvojené lokty • rukávy zakončené elastickou manžetou
insulated version of EMERTON workwear • inside layer with cotton flannel 
• insulated comfort even when working outside at low temperatures 
• work jacket with comfortable cut and high resistance • stressed parts 
reinforced with polyester 600D • ventilation under arms • reinforced double 
elbows • sleeves ending with an elastic cuff

CZ

EN
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EMERTON 
ZIMNÍ ČEPICE  
WINTER CAP
03140054 60 XXX

100MOQ 1     

MATERIÁL: 65 % bavlna, 35 % polyester, zateplení – 3M Thinsulate, 40 g /m² 
MATERIAL: 65 % cotton, 35 % polyester, thermoinsulation – 3M Thinsulate, 
40 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–2XL

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• zimní čepice baseballového typu s možností nastavení velikosti pomocí 
polohovací gumy

• možnost sklopení zadní části čepice přes zátylek a uši
• odolný svrchní materiál je dodatečně zateplen vnitřní vložkou  
3M Thinsulate

• baseball style winter cap with adjustable size using adjustable elastics
• option to tilt the back part of the cap over the neck and ears 
• resistant outer material additionally insulated with a 3M Thinsulate liner

CZ

EN

EMERTON WINTER 
KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS
03020207 60 XXX

10MOQ 1  

ZIMNÍ VERZE – S FLANELOVOU PODŠÍVKOU UVNITŘ 
THERMOINSULATED VARIANT – FLANNEL LINING

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,  
zesílení – 600D polyester 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester 

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• zateplená verze standardních montérek EMERTON
• vnitřní vrstva bavlněný flanel 
• tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách
• laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• insulated version of EMERTON workwear 
• inside layer with cotton flannel 
• insulated comfort even when working outside at low temperatures
• work bib pants with comfortable cut and high resistance
• stressed parts reinforced with polyester 600D
• reinforced double knees for inserting knee pads
• loop for hammer

CZ

EN
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EMERTON 
ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS
03020193 00 XXX

10MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % polyester micro / PU,  
zateplená polyesterem 180 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester micro / PU,  
insulated by polyester 180 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• nejteplejší skladové zimní kalhoty s laclem
• vhodné pro celodenní nošení v náročných klimatických podmínkách
• reflexní doplňky
• zesílený materiál v oblasti holení
• multifunkční hluboké kapsy
• warmest warehouse winter bib pants
• suitable for all-day wearing in demanding climate conditions
• reflective accessories
• reinforced fabric in the shin area 
• multifunctional deep pockets

CZ

EN
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EMERTON BLACK
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010023 60 XXX

10MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % polyester mikrovlákno povrstvený PVC, 220 g /m², 
podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester PVC micro fibers finish, 220 g /m²,  
lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• zimní voděodolná bunda prodlouženého střihu z odolného materiálu
• odnímatelná zateplená kapuce
• nastavitelné manžety na suchý zip
• spodní lem ke stažení na gumu
• příprava na strojní vyšívání
• bunda je vhodná i do mínusových teplot
• waterproof winter jacket with extended cut made of durable fabric
• detachable insulated hood 
• adjustable cuffs with Velcro 
• bottom hem with elastic
• prepared for machine embroidery
• jacket also suitable for subzero temperatures

CZ

EN

EMERTON
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010290 00 XXX

10MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % polyester micro/PU, zateplená polyesterem 300 g /m², 
podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester micro/PU, insulated by polyester 300 g /m², 
lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• nejteplejší skladová zimní bunda 
• vhodná pro celodenní nošení v náročných klimatických podmínkách
• reflexní doplňky
• odnímatelná kapuce na zip
• multifunkční hluboké kapsy
• warmest warehouse winter jacket 
• suitable for all-day wearing in demanding climate conditions
• reflective accessories
• detachable hood with zipper
• multifunctional deep pockets

CZ

EN
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EMERTON 
ZIMNÍ VESTA 
WINTER VEST
03030014 xx XXX

20MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % polyester, mikrovlákno povrstvené PVC, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, PVC micro fibers, 220 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
navy
navy

60
černá
black

• zimní voděodolná vesta s vnitřním fleecovým límcem
• vnitřní dodatečné zateplení polyesterovým vláknem
• waterproof winter vest with inner fleece lining
• additional insulated inner polyester fibre lining

CZ

EN

EMERTON  
CAMOUFLAGE KIDS 
BUNDA DĚTSKÁ JACKET 
03010187 12 9XX

20MOQ 1     

KAPSA NA MOBIL 
MOBILE PHONE POCKET

PLETENÉ MANŽETY 
KNITTED CUFFS

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g /m²,  
zesílení – 600D polyester / PU 
MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: 116, 128, 140, 152 

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

EMERTON  
CAMOUFLAGE KIDS
KALHOTY DĚTSKÉ PANTS 
03020135 12 9XX

20MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g /m²,  
zesílení – 600D polyester / PU 
MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m²,  
reinforcement – 600D polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: 116, 128, 140

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• dětská montérková bunda a kalhoty pohodlného 
střihu a vysoké odolnosti

• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 
600D

• zesílené zdvojené lokty
• rukávy do elastické manžety
• kids working pants and jacket with a comfortable fit and 
high resistance

• stressed points reinforced with polyester 600D
• reinforced double elbows
• sleeves with elastic cuffs

CZ

EN
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DESMAN
OBLÍBENÁ BAREVNÁ KOMBINACE /  
MULTIFUNKČNÍ KAPSY / HLUBOKÉ KAPSY 
FAVORITE COLOUR COMBINATION /  
MULTIFUNCTIONAL POCKETS / DEEP POCKETS

KOLEKCE DESMAN NAVAZUJE SVÝM DESIGNEM NA KOLEKCI EMERTON, JE VŠAK 
VYROBENA Z ODLEHČENĚJŠÍHO MATERIÁLU V GRAMÁŽI 235 g /m² VE SLOŽENÍ 
35 % BAVLNA A 65 % POLYESTER. TATO KOLEKCE DISPONUJE ŠIROKÝM SORTIMENTEM 
ODĚVŮ K CELOROČNÍMU POUŽITÍ, VČETNĚ DÁMSKÝCH STŘIHŮ. 

DESMAN CLOTHES RANGE COMES FROM EMERTON LINE WITH ITS DESIGN, THE 
DIFFERENCE IS THE USE OF LIGHTER MATERIAL AT 235 g /m² OF 35 % COTTON AND 
65 % POLYESTER. THIS CLOTHES LINE PROVIDES A WIDE ASSORTMENT OF CLOTHING 
FOR ALL YEAR ROUND WEARING INCLUDING LADIES CUTS. 

WWW.CERVA.COM
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DESMAN 
BUNDA JACKET
03010042 90 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–64

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• montérková bunda pohodlného střihu a funkčními detaily
• polohovatelné manžety na plastové druky
• working jacket with a comfortable fit and functional details 
• adjustable cuffs with plastic press studs

CZ

EN

DESMAN 
KALHOTY PANTS
03020025 90 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–64

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• montérkové kalhoty pohodlného střihu a s funkčními detaily
• konce nohavic jsou ke stažení na suchý zip
• working pants with a comfortable fit and functional details 
• trouser leg ends are adjustable with Velcro

CZ

EN
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DESMAN
KALHOTY PANTS
03020026 90 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST: šedá-oranžová  
COLOUR: grey-orange

• montérkové kalhoty s odnímatelnými nohavicemi 
pohodlného střihu a funkčními detaily

• konce nohavic jsou ke stažení na suchý zip
• working pants with detachable legs with 
a comfortable fit and functional details 

• trouser leg ends are adjustable with Velcro

CZ

EN

DESMAN
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020024 90 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–64

BAREVNOST: šedá-oranžová  
COLOUR: grey-orange

• montérkové kalhoty s laclem pohodlného střihu 
a funkčními detaily

• široké elastické šle
• pas v zadní části do gumy
• working bib pants with a comfortable fit  
and functional details 

• wide elastic suspenders
• elastic waistband on the back

CZ

EN
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DESMAN VESTA VEST
03030002 90 XXX
DESMAN ŠORTKY SHORTS
03100002 90 XXX

20MOQ 1  

MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
MULTIFUNCTIONAL POCKETS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

VESTA VEST
• lehká vesta pohodlného střihu
• light vest with a comfortable fit
ŠORTKY SHORTS
• montérkové šortky pohodlného střihu a s funkčními detaily
• working shorts with a comfortable fit and functional 
details

CZ

EN

CZ

EN

DESMAN  
TRIČKO T-SHIRT
03040002 00 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým 
rukávem

• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu 
s 5 % podílem elastanu 

• quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
• central hem of the neckline made of ribbed knit 
with 5 % elastane

CZ

EN

DESMAN  
ČEPICE CAP
03140025 99 999

200MOQ 1  

ZAPÍNÁNÍ NA KOVOVOU SPONU 
METAL CLIP

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí 
kovové spony

• baseball style cap with adjustable size using metal clasp

CZ

EN

DESMAN 
více v sekci DOPLŇKY  – OSTATNÍ 
 see section ACCESSORIES – OTHERS

341

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS

91



STANMORE
KOVOVÉ ZIPY / 100 % BAVLNA / 100 % PŘÍRODNÍ  
MATERIÁL / VYSOKÁ GRAMÁŽ / REFLEXNÍ PRVKY / 
JEANSOVÉ KOVOVÉ KNOFLÍKY 
METALLIC ZIPPERS / 100 % COTTON / 100 % NATURAL 
MATERIALS / HEAVY GRAMMAGE /  
REFLECTIVE ELEMENTS/ STRONG COLOURFAST  
JEANS METAL BUTTONS

KVALITNÍ MONTÉRKOVÁ KOLEKCE STANMORE NABÍZÍ UCELENOU ŘADU 
PRODUKTŮ V MODRÉ CLASSIC A NOVĚ I PŘÍRODNĚ HNĚDÉ BARVĚ STONE 
V NEJPRODÁVANĚJŠÍCH POLOŽKÁCH (MONTÉRKOU BUNDA, KALHOTY A KALHOTY 
S LACLEM). REFLEXNÍ PROUŽKY, KTERÉ DOPLŇUJÍ CELKOVÝ DESIGN PRODUKTŮ, 
ZAJIŠŤUJÍ DOBROU VIDITELNOST NOSITELE VE TMĚ I NA DELŠÍ VZDÁLENOST. 
POUŽITÍ MATERIÁLU ZE 100 % BAVLNY V GRAMÁŽI 275 g /m² GARANTUJE 
VYSOKOU KVALITU A POHODLÍ PŘI NOŠENÍ. PRO CHLADNĚJŠÍ OBDOBÍ 
NAJDETE V KOLEKCI STANMORE CLASSIC ZIMNÍ BUNDU 3 V 1 = 3 VARIANTY 
POUŽITÍ (BUNDA, VESTA ČI MIKINA).

THE QUALITY COLLECTION OF STANMORE OFFERS A COMPLETE LINE OF 
PRODUCTS IN BLUE CLASSIC AND IN NEW NATURAL SHADE OF BROWN STONE, 
IN THE BESTSELLING ITEMS (JACKET, PANTS AND BIB AND BRACE OVERALLS). 
THE REFLECTIVE STRIPS, WHICH COMPLETE THE  OVERALL DESIGN OF PRODUCTS, 
ENSURE GOOD VISIBILITY OF THE WEARER IN THE DARK AND AT GREATER 
DISTANCES. 100 % COTTON IN A WEIGHT OF 275 g /m² IS USED, GUARANTEEING 
HIGH QUALITY AND  COMFORT WHEN WORN. FOR COLDER PERIODS, 
THE STANMORE  COLLECTION  INCLUDES THE CLASSIC WINTER JACKET,  
3 IN 1 = 3 OPTIONS FOR USE (JACKET, VEST OR PULLOVER).
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STANMORE
BUNDA JACKET
03010037 xx XXX

20MOQ 1  

a/ REFLEXNÍ DOPLŇKY 
    REFLECTIVE ACCESSORIES

MATERIÁL: 100 % bavlna, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62, modrá blue 46–64

• bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• reflexní doplňky
• celokovové zipy a druky
• nastavitelné manžety rukávů na druky
• polohovací spodní lem na druky
• jacket with a comfortable fit and high resistance
• reflective accessories
• full-metal zippers and press studs
• adjustable cuffs with press studs 
• adjustable bottom hem with press studs

CZ

EN

a

b

BAREVNOST  
COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

50
navy
navy

BAREVNOST  
COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

42
navy
navy

STANMORE
KALHOTY PANTS
03020004 xx XXX

20MOQ 1  

b/ KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
    POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 100 % bavlna, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62, modrá blue 46–64

• kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• reflexní doplňky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• kovové zipy a druky, poutko na kladivo
• 4 poutka na drobné nářadí
• pants with a comfortable fit and high resistance
• reflective accessories
• reinforced double knees for inserting knee pads
• metal zippers and press studs, loop for hammer
• 4 loops for small tools

CZ

EN

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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STANMORE 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020003 xx XXX

20MOQ 1  

a/ REFLEXNÍ DOPLŇKY 
   REFLECTIVE ACCESSORIES

b/ MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
    MULTIFUNCTIONAL POCKETS

c/ KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
    POCKET FOR KNEE PROTECTORS

MATERIÁL: 100 % bavlna, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62 modrá blue 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

42
navy
navy

• laclové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• reflexní doplňky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• kovové zipy a druky
• poutko na kladivo, 4 poutka na drobné nářadí
• bib pants with a comfortable fit and high resistance
• reflective accessories
• reinforced double knees for inserting knee pads
• metal zippers and press studs
• loop for hammer, 4 loops for small tools

CZ

EN

a

b

c
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STANMORE 
TRIČKO T-SHIRT
03040004 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

BAREVNOST COLOUR:  

18
zelená
green

69
hnědá
brown

42
modrá
blue

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5% podílem elastanu 
• quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
• central hem of the neckline made of ribbed knit with 5 % elastane

CZ

EN

STANMORE 
ŠORTKY SHORTS
03100007 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

42
navy
navy

• šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• kovové zipy a druky
• poutko na kladivo, 4 poutka pro drobné příslušenství
• shorts with a comfortable fit and high resistance
• metal zippers and press studs
• loop for hammer, 4 loops with small accessories

CZ

EN

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS
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STANMORE  
ČEPICE CAP
031400xx 99 999

200MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

72
zelená
green

73
hnědá
brown

24
modrá
blue

• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony
• baseball style cap with adjustable size using metal clasp

CZ

EN

STANMORE 
MIKINA S KAPUCÍ PULLOVER WITH HOOD
03060017 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 300 g/m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

40
modrá
blue

• mikina s kapucí nastavitelnou stahovací šňůrkou
• spodní lem a manžety rukávů jsou z extra širokého žebrovaného 
úpletu s příměsí elastanu

• pullover with a hood with an adjustable drawstring
• bottom hem and cuffs are made of extra wide ribbed knit with 
elastane

CZ

EN
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STANMORE
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010086 xx XXX

  

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PU, zateplení – 100 % polyester fleece, 285 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester / PU, thermoinsulation – 100 % polyester fleece, 
285 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená
green

69
hnědá
brown

50
navy
navy

• zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou
• fleecovou vložku lze nosit samostatně 
• větru a voděodolná 
• kapuce v límci
• reflexní doplňky
• rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip
• spodní lem ke stažení na šňůrku.
• bunda je vhodná i do mínusových teplot
• multipurpose insulated jacket with detachable fleece liner 
• fleece liner may be worn separately 
• wind and waterproof 
• hood integrated in collar
• reflective accessories
• sleeves ending with adjustable cuffs with Velcro 
• bottom hem with drawstring
• jacket also suitable for subzero temperatures

CZ

EN
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CRV 
FLOWERS
BÝT ŽENOU ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK 
TO BE WOMAN IN EVERY SITUATION

SKVĚLE PADNOUCÍ PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ.

ORIGINÁLNÍ DÁMSKÁ KOLEKCE PRACOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH ODĚVŮ 
V MODERNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ S ATRAKTIVNÍM POTISKEM. KOLEKCE YOWIE 
SE SKLÁDÁ Z LEHKÉ SOFTSHELLOVÉ BUNDY; PRACOVNÍCH KALHOT, LACLOVÝCH 
KALHOT A SUKNĚ VYROBENÉ Z VELMI POHODLNÉHO A NA ÚDRŽBU PRAKTICKÉHO 
BAVLNĚNÉHO MATERIÁLU S PŘÍMĚSÍ SPANDEXU. KOLEKCI DOPLŇUJÍ FLEECOVÉ 
MIKINY S RELIÉFOVÝM POTISKEM, BODYWARMER VHODNÝ DO CHLADNĚJŠÍHO POČASÍ, 
RUKAVICE A ŠÁTEK V DESIGNU KOLEKCE, JEDINEČNÉ BOTY V DESIGNU FARMÁŘEK.

PERFECTLY FITTING WORK AND LEISURE CLOTHING. 

ORIGINAL LADIES COLLECTION OF WORK AND LEISURE GARMENTS IN 
MODERN DESIGN WITH ATTRACTIVE PRINTING. YOWIE COLLECTION INCLUDES 
LIGHT SOFTSHELL JACKET; WORK PANTS, BIB PANTS AND SKIRT MADE OF 
VERY COMFORTABLE COTTON FABRIC WITH ADDED SPANDEX, VERY EASY 
MAINTENANCE. COLLECTION CONTINUES WITH FLEECE JACKET WITH EMBOSSED 
PRINTING, BODYWARMER SUITABLE FOR COLDER WEATHER, GLOVES AND SCARF 
WITH THE SAME PATTERN, UNIQUE SHOES IN “FARMER” DESIGN.
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 YOWIE PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET 
03010388 xx XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 150D polyester, TPU, polar fleece, 270 g /m² 
MATERIAL: 150D polyester, TPU, polar fleece, 270 g /m² 

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 5000 g /m²/24h. 
VAPOR PERMEABILITY: 5000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST  
COLOUR: 

38
sv.fialová-tmavě modrá
light purple-navy

87
hnědá-zelená
brown-green

• dámská celopotištěná softshellová bunda s kapucí • atraktivní 
potisk a přiléhavý střih • 2 postranní kapsy na zip • 2 vnitřní kapsy 
• nastavitelná šíře rukávů prostřednictvím velcro • nastavitená šíře 
spodního obvodu prostřednictvím stahovací šňůrky • nastavitený 
obvod kapuce díky stahovací šňůrce
• ladies´ wholeprinted softshell hoodie jacket • Attractive print 
design and fitting pattern • 2 side zipper pockets • 2 inside pockets 
• adjustable bottom girt by draw string • adjustable sleeve hem by 
velcro • adjustable hood by draw string

CZ

EN

 YOWIE
SUKNĚ SKIRT
03200002 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–44

BAREVNOST COLOUR: 

39
tmavě modrá-sv. fialová
navy-light purple

87
hnědá-zelená
brown-green

• dámská sukně z originální dámské kolekce pracovních oděvů 
v moderním barevném provedení s atraktivním potiskem • velmi 
pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí komfort při 
celodenním nošení • velká přední kapsa a závěsná kapsička na mobilní 
telefon • vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• ladies skirt of the original ladies workwear collection • modern 
colour combination and attractive printing • comfortable, for 
maintenance practical material ensures comfort for all day wear 
• large front pocket, hanging cell phone pocket • suitable to work 
and for leisure activities, works in the garden as well

CZ

EN
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YOWIE
PLÁŠŤ COAT
03110059 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PU 
MATERIAL: 100 % polyester / PU

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

39
tm. modrá-sv. fialová
navy-light purple

87
hnědá-zelená
brown-green

• dámský plášť do deště v atraktivním potištěném dezénu ladícím 
s kolekcí YOWIE 

• zapínáni na zip kryté légou se zapínáním na druky
• 2 postranní kapsy s patkou na druky. 2 větrací otvory v podpaží
• nastavitelná šířka rukávu pomocí druků
• elastický PU materiál
• ladies raincoat with Yowie flowers printed design 
• zipper fastening covered by placket with press buttons
• 2 flap side pockets with press buttons, 2 ventilation hole under 
the armhole

• adjustable sleeve girt by press buttons
• elastic PU fabric

CZ

EN
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YOWIE
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010324 xx XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester softshell, 210 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester softshell, 210 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 2000 g /m²/24h. 
VAPOR PERMEABILITY: 2000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

• dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
• barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
• projmutý střih
• dokonale chrání proti větru
• vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity
• ladies jacket of light softshell with hood 
• color and design matching to YOWIE workwear collection 
• tailored cut 
• protects perfectly against the wind 
• suitable for casual wear and lighter sport activities

CZ

EN

YOWIE
KALHOTY PANTS
03020209 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 
MATERIAL: 97 % cotton, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–48

• dámské kalhoty z originální dámské kolekce pracovních oděvů 
v moderním barevném provedení s atraktivním potiskem

• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí 
komfort při celodenním nošení 

• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• ladies pants of the original ladies workwear collection 
• modern colour combination and attractive printing 
• comfortable, for maintenance practical material ensures 
comfort for all day wear

• thanks to added Spandex pants keep its shape 
• suitable to work and for leisure activities, works in 
the garden as well

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

38
sv.fialová-tmavě modrá
light purple-navy

87
hnědá-zelená
brown-green

BAREVNOST COLOUR: 

39
tmavě modrá
navy

87
hnědá-zelená
brown-green
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YOWIE
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020208 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 
MATERIAL: 97 % cotton, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–48

BAREVNOST COLOUR: 

39
tmavě modrá
navy

87
hnědá-zelená
brown-green

• dámské laclové kalhoty z originální dámské kolekce pracovních 
oděvů v moderním barevném provedení s atraktivním potiskem

• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí komfort při 
celodenním nošení 

• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• ladies bib pants of the original ladies workwear collection 
• modern colour combination and attractive printing 
• comfortable, for maintenance practical material ensures comfort 
for all day wear 

• thanks to added Spandex pants keep its shape

CZ

EN
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YOWIE  
VESTA VEST 
03030086 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: vnější: 100 % polyamid Ribstop 210T, zateplení 
100% polyester 160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester fleece 
MATERIAL: 100 % polyamide Ribstop 210 T, insulation  
100 % polyester 160 g /m², inner material: 100 % polyester fleece

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR:  

87
hnědá
brown

29
červená
red

39
navy
navy

36
zelená
green

• dámská zateplená vesta se stojáčkem • atraktivní 
květinový potisk po stranách • mírně prodloužený zadní díl 
• projmutý střih • perfektní doplněk pracovní kolekce Yowie 
pro chladné dny
• ladies bodywarmer with collar • attractive flower printing 
on sides • slightly extended back side • tailored cut • matching 
perfectly to YOWIE workwear collection, for cold days

CZ

EN

YOWIE  
FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET
03010323 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester microfleece, 190 g /m² 
MATERIAL: 100% polyester microfleece, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR:  

75
hnědá
brown

41
navy
navy

40
modrá
blue

57
sv. fialová
light purple

10
zelená 
green

• dámská mikina z mikrofleecu s reliéfovým potiskem perfektně ladí ke kolekci pracovních 
oděvů Yowie • lehká a příjemná na dotek
• ladies microfleece jacket with embossed printing • matching perfectly to YOWIE 
workwear collection • lightweight and comfortable to touch

CZ

EN
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CLIF MULTIFUNCTIONAL 
ŠÁTEK SCARF
03140075 xx 999

200MOQ 1  

 

MATERIÁL: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR:  

60
černá
black

56
fialová
purple

10
zelená
green

• pánská vaianta – design nářadí – podpoří vaše pracovní úsilí 
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie svým 
květinovým designem a barevným provedením 

• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• men variation – tool design – supports your work effort 
• ladies variation – perfectly matching with YOWIE collection  
(flower design, colours) 

• moisture absorbent, takes it to the surface

CZ

EN

YOWIE 
ČEPICE HAT
03140100 xx XXX 

72MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S/M, L/XL

BAREVNOST COLOUR: 

38
sv.fialová-tmavě modrá
light purple-navy

87
hnědá-zelená
brown-green

Dámská čepice z lehkého elastického materiálu s potiskem ve stylu Yowie.
Ladies cap from light elastic fabric matching the Yowie collection.

CZ

EN
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YOWIE 
PÁSEK BELT
99300021 xx 011 S/M
99300021 xx 017 L/XL

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S/M – 95 cm, L/XL – 113 cm

BAREVNOST COLOUR: 

39
tm. modrá-sv. fialová
navy-light purple

87
hnědá-zelená
brown-green

Design vhodný ke kombinaci s dámskou kolekcí pracovních oděvů YOWIE.
Design matching with ladies workwear collection YOWIE.

CZ

EN

PINTAIL
01080085 xx XXX

120MOQ 12  

VELIKOSTI SIZE: 7, 8, 9

BAREVNOST COLOUR:  

39
navy-sv. fialová
navy-light purple

36
hnědá-zelená
brown-green

Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou, máčené v pěnovém 
latexu. Barevně sladěné s dámskou pracovní kolekcí YOWIE.
Seamless nylon gloves with elastic cuff, dipped in foam latex.

CZ

EN

EN 388

3131
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FARMER LADY  
ANKLE
02020532 xx XXX

10MOQ 1  

VELIKOSTI SIZE: 36–42

BAREVNOST COLOUR:  

56
fialová
purple

75
hnědá
brown

82
béžová
beige

Dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou 
rezistentní olejům. Pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové 
prodyšné kůže Nubuck. Perfektně se hodí ke kolekci oděvů YOWIE.
Ladies ankle shoes “Farmer design” with oil resistant rubber sole. 
 Comfortable shoes with upper of high quality breathable grain leather 
Nubuck. Design matching with ladies workwear collection YOWIE.

CZ

EN

OYRE LADY
05010582 xx xxx

300MOQ 1  

BAREVNOST ZORNÍKU SHADE OF LENS:

81 025
bezbarvý
clear

06 026
kouřový 
smoke

81 019
bezbarvý
clear

06 018
kouřový 
smoke

Dámské dialektrické ochranné brýle moderního vzhledu. Zorníky 
s nemlživou úpravou a odolnou vrstvou proti poškrábání. 
Kompatibilní se šňůrkami Rooty. Hmotnost: 28 g. EN 166 1 FT
Very modern dialectric ladies eyewear. Visors with an anti-fog and 
anti-scratch layer. Compatible with the Rooty cord. Weight: 28 g. 
EN 166 1 FT

CZ

EN
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WUJA ANKLE
02020562 xx XXX 
02020561 xx XXX S1P SRA

10MOQ 1  

VELIKOSTI SIZE: 36–42

BAREVNOST COLOUR:  

56
fialová
purple

10
zelená
green

Atraktivní dámská kotníková obuv s pryžovou podrážkou. Svršek 
z textilních materiálů. Perfektně se hodí ke kolekci oděvů YOWIE. 
(S1P – s kompozitní tužinkou a stélkou odolnou proti propíchnutí.)
Attractive ankle shoes for ladies with rubber sole. Upper from 
textile materials. Fits perfectly with workwear YOWIE collection.  
(S1P – with composite toe cap, antiperforation midsole.)

CZ

EN

LEXIA ANKLE  
S1P SRA
02020560 xx XXX

10MOQ 1  

VELIKOSTI SIZE: 36–42

BAREVNOST COLOUR:  

56
fialová
purple

10
zelená
green

Dámská bezpečnostní kotníková obuv s kompozitní tužinkou 
a stélkou odolnou proti propíchnutí. Gumová podrážka rezistentní 
olejům. Svršek v kombinaci broušené kůže a mikrovlákna. Perfektně 
se hodí ke kolekci oděvů YOWIE.
Ladies safety ankle shoes with composite toe cap and puncture 
resistant insole, antistatic, antislip, oil resistant rubber sole. Upper 
in combination of brushed leather and microfibre. Fits perfectly with 
workwear YOWIE collection

CZ

EN
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CRAMBE
CRAMBE  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010396 12 XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / TPU, 600D Oxford, 300 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester / TPU, 600D Oxford, 300 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 3000 g /m²/24 h 
VAPOR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24 h

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánská softshellová bunda se stojáčkem 
• zesílená ramena OXFORD 600 D 
• 2 postranní kapsy na zip 
• 1 náprsní kapsa 
• nastavitelná šířka manžety rukávů díky suchému zipu 
• atraktivní design kamufláž
• men´s softshell jacket with stand up collar
• reinforced shoulders by OXFORD 600D
• 2 side zipper pockets, 1 chest zipper pocket
• adjustable sleeve hem by velcro

CZ

EN

CRAMBE  
KALHOTY PANTS
03020252 12 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 190 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánské kalhoty z lehkého T/C twillu 190 g /m² 
• 2 zadní nakládané kapsy 
• 2 boční kapsy a 2 multifunkční kargo kapsy 
• zesílené část kolen 
• skvěle padnoucí střih 
• atraktivní design kamufláž
• men´s pants from light T/C twill fabric 190 g /m²
• 2 patch pockets at back part
• 2 side pockets, 2 multifunctional cargo pockets
• reinforced knees
• perfect fitting

CZ

EN
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CRAMBE 
MIKINA S KAPUCÍ  
HOODIE
03060028 12 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 340 g/m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 340 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánská polopropínací bunda s kapucí a klokaní 
kapsou 

• zesílené část v oblasti ramen 
• elastické náplety na rukávech a spodním obvodu 
• potištěný nepočesaný výplněk s potiskem Crambe
• men's half zipper hoodie with a kangaroo pocket
• reinforced shoulder part 
• elastic hem at sleeves and bottom 
• non-brushed French terry 
• printed in a Crambe design

CZ

EN

CRAMBE 
TRIČKO T-SHIRT
03040109 12 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 180 g/m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 180 g/m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánské tričko ze 100 % bavlněného úpletu 
potištěné Crambe vzorem

• men's T-shirt from 100 % cotton single jersey 
fabric printed in a Crambe design

CZ

EN

CRAMBE 
ČEPICE HAT
03140099 12 XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % akryl, podšívka 100 % polyester fleece 
MATERIAL: 100 % acrylic, lining 100 % polyester fleece

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pletená unisexová čepice s fleecovou podšívkou
• kamufláž vzor Crambe
• knitted unisex cap with fleece lining 
• camouflage Crambe design

CZ

EN
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CRAMBE
VESTA VEST
03030101 12 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 190 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánská lehká vesta z T/C twillu 190 g /m², částečně podšitá  
nylonovou síťovinou 

• 11 kapes, z toho 2 na zádech a 1 na mobil 
• zapínámí na zip 
• atraktivní design kamufláž
• men´s light weight vest from T/C twill 190 g /m²
• partly lined by nylon mesh
• 11 pockets from it 2 in back part and 1 phone pocket
• zipper fastening
• attractive camouflage design

CZ

EN

CRAMBE 
ŠORTKY SHORTS
03100015 12 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 190 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pánské šortky z lehkého T/C twillu 190 g /m² 
• 2 zadní nakládané kapsy, 2 boční kapsy, 2 multifunkční kargo kapsy
• padnoucí střih 
• atraktivní design kamufláž
• men´s shorts from light T/C twill fabric 190 g /m²
• 2 patch pockets at back part, 2 side pockets, 2 multifunctional 
cargo pockets

• perfect fitting

CZ

EN
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EXPEDICE

EXPEDICE SET
BUNDA A KALHOTY 
JACKET & PANTS
03120058 12 XXX

6MOQ 1  

MATERIÁL: 50 % bavlna, 50 % polyester s úpravou na odpuzování hmyzu 
MATERIAL: 50 % cotton, 50 % polyester anti mosquito finishing

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• inovovaný oblek speciálně vyvinutý na ochranu proti roztočům, 
komárům, muškám, klíšťatům a dalšímu hmyzu • ochranné prvky 
oděvu: speciální plisované části v bundě i kalhotách, které zabraňují 
pohybu hmyzu oděvem • perfektní utěsnění vnitřních manžet 
rukávů a kalhot, kryt obličeje – síťka proti komárům, lehce složitelná 
do náprsní kapsy • hmyzu odpudivá úprava svrchní části textilie 
poskytuje účinnou ochranu před hmyzem, snižuje jeho aktivitu 
a brání kousnutí klíšťat a komárů • odolná vůči praní
• new upgraded suit • designed for protection against mite, 
mosquitos, midge, gnat and other kinds of blood-sucking insects 
• protective elements of the suit: anti mite traps in pleated jacket 
and pants, preventing the mite from crawling up the clothing; • inner 
cuffs of sleeves and pants fit tightly • Anti mosquito net hood (the 
net fits easily into the chest pocket if necessary) • foot loops safely 
taper the pants leg width • anti mosquito fabric finish provides 
efficient protection against bloodsucking insects and ticks • reduces 
the activity of insects, preventing tick and mosquito bites • Is applied 
to the upper side, thus avoiding skin contact • durable to laundry

CZ

EN
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TAYRA
TATO SOUPRAVA JE VYROBENA Z 240 g /m² MATERIÁLU VE SLOŽENÍ 35 % BAVLNY 
A 65 % POLYESTERU. OBLÍBENOU ČERVENO-ČERNOU KOMBINACI DOPLŇUJÍ 
VÝRAZNÉ REFLEXNÍ PROUŽKY, ODĚVY MAJÍ POHODLNÝ STŘIH A JSOU ODOLNÉ 
OLEJŮM A VODĚ. DÍKY TĚMTO PŘEDNOSTEM JEJ NEJVÍCE OCENÍ NAPŘ. 
ZAMĚSTNANCI V AUTOSERVISECH.

THIS CLOTHES RANGE IS MADE FROM 240 g /m² MATERIAL CONTAINING 
35 % COTTON AND 65 % POLYESTER. POPULAR RED-BLACK COLOUR COMBINATION 
IS COMPLETED WITH DISTINCT REFLECTIVE STRIPES, THIS CLOTHING HAS A VERY 
COMFORTABLE CUT AND IS OIL AND WATER PROOF. THANKS TO THESE ADVANTAGES 
THIS LINE IS APPRECIATED FOR EXAMPLE BY CAR REPAIR SERVICES STAFF.

TAYRA
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020116 20 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m² 
MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: červeno-černá red-black

• pružné šle s plastovými sponami
• dělená náprsní kapsa s dvěma klopami se zapínáním na druky 
• multifunkční kapsy, kapsa na skládací metr
• rozparek na zip
• dvě zadní kapsy
• reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy
• elastic suspenders with plastic buckles 
• divided breast pocket with two flaps and stud (snap) fastening
• multifunctional pockets, folding rule pocket
• slit with a zipper
• two rear pockets 
• reflective accessories – 2,5 cm wide stripes

CZ

EN
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TAYRA
BUNDA JACKET
03010159 20 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m² 
MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: červeno-černá red-black

• olejivzdorná a voděodolná impregnace
• stojáčkový límec
• zapínání na zip a kovový knoflík
• zesílené lokty na rukávech, manžeta s knoflíkem
• 2 našité náprsní kapsy s úzkými klopami a kovový knoflík
• vzadu stahovací pásek
• reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy
• oil resistant and waterproof impregnation
• standup collar
• zipper and metal button fastening
• reinforced elbows on the sleeves, cuff with a button
• 2 patch breast pockets with narrow flaps and a metal knob
• tightening belt in the back
• reflective accessories – 2.5 cm wide stripes

CZ

EN

TAYRA
KALHOTY PANTS
03020115 20 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m² 
MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: červeno-černá red-black

• poutka a guma v pase 
• zapínání na knoflík a zip 
• zadní našitá kapsa v pravo
• na pravé nohavici kapsa na skládací metr
• reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy 
• loops and rubber band in waist 
• fastening with button and zipper
• rear pocket patched on the right
• pocket for folding rule on the right leg
• reflective accessories – 2.5 cm wide stripes

CZ

EN
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URAN MONTÉRKOVÁ BUNDA  
WORKING JACKET
03010500 90 XXX

16MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m² zušlechtěná 
povrchová úprava, zesílené části: CORDURA  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g /m², crease resistant 
finishing, CORDURA for patches

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• pánská montérková bunda vyrobená z unikátní materiálové směsi 
polyesteru a bavlny se speciální nemačkavou a odolnou úpravou 
• moderní střih • 2 náprsní kapsy na zip • 2 postranní kapsy 
• nastavitelná šíře spodního lemu • elastické provedení loketních částí 
• odvětrání v podpaží • retroreflektivní prvky
• men´s working jacket made from unique composition and accessoriese 
• attractive design and perfect fitting • 2 zippered chest pockets and 
2 side seam pockets • adjustable bottom width • elastic elbow patches 
• underarms eyelets for ventilation • retroreflective elements

CZ

EN

URAN MONTÉRKOVÉ KALHOTY  
WORKING PANTS
03020350 90 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m² zušlechtěná 
povrchová úprava, zesílené části: Cordura 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g /m², crease resistant 
finishing, Cordura for patches

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• pánské montérkové kalhoty do pasu vyrobené z unikátní 
materiálové směsi polyesteru a bavlny se speciální nemačkavou 
a odolnou úpravou • moderní střih • mnoho multifunkčních kapes 
• elastické provedení bederní části kalhot • zesílená oblast kolen 
s možností vkládání kolenních výztuh • retroreflektivní prvky
• men´s working waist pants made from unique fabric composition 
and accessoriese • attractive design and perfect fitting • a lot of 
multifunctional pockets • elastic lumbar waistband • reinforced knee 
pockets • retroreflective elements 

CZ

EN

URAN
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Zdvojená látka a prošívání sedu
Double layered fabric and stitched behind

Kapsička na rukávu bundy
Small pocket on jacket sleeve

Náprsní kapsy zdvojené (dělené)
Double layered chest pockets (divided)

Kapsy na obou stranách nohavic
Pockets on both leg sides

Kontrastní černé klopy náprsních kapes
Contrast black chest pocket flaps

Odepínatelné rukávy
Removable sleeves

Pružné náplety na rukávech
Elastic sleeve cuffs

Zajímavé barevné a střihové provedení kapes a laclu
Interesting colour and cut design of pockets and bib

Zapínání na suchý zip u krku, bez vnějšího prošívání
Velcro neck closing, without outer stitching

Zesílená kolena v kontrastní černé barvě 
Reinforced knees in contrast black colour

Dvě zadní kapsy 
Two back pockets 

Dámský střih MAX LADY
Ladies pattern MAX LADY

Dostupné i ve variantě s reflexními pruhy
Available also with reflective stripes 

MAX
CLASSIC: CLASSIC / RFLX / WINTER RFLX / LADY /  
SUMMER / EVOLUTION / EVOLUTION LADY
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MAX BUNDA JACKET
03010210 xx XXX, 03010210 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % cotton, 260 g /m²

BAREVNOST COLOUR: 

86
bílá-šedá
white-grey
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

00
šedá-oranžová
grey-orange
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

08
sv. šedá-červená
light grey-red
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

23
červená-černá
red-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

65
černá-červená
black-red
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

77
khaki-černá
khaki-black
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

44
modrá-žlutá
blue-yellow
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

43*
modrá-černá
blue-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

18*
zelená-černá
green-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

51
navy-královská 
modrá
navy-royal blue
VELIKOSTI SIZE:  
44-68

68
černá-šedá
black-grey
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

MAX KALHOTY PANTS
03020144 xx XXX, 03020144 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % cotton, 260 g /m²  

BAREVNOST COLOUR: 

86
bílá-šedá
white-grey
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

00
šedá-oranžová
grey-orange
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

08
sv. šedá-červená
light grey-red
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

23
červená-černá
red-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

65
černá-červená
black-red
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

77
khaki-černá
khaki-black
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

44
modrá-žlutá
blue-yellow
VELIKOSTI SIZE: 
46–64

43*
modrá-černá
blue-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

18*
zelená-černá
green-black
VELIKOSTI SIZE: 
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

51
navy-královská 
modrá
navy-royal blue
VELIKOSTI SIZE: 
44-68

68
černá-šedá
black-grey
VELIKOSTI SIZE: 
46–64
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MAX KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020145 xx XXX 
03020145 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % cotton, 260 g /m²

BAREVNOST COLOUR: 

86
bílá-šedá
white-grey
VELIKOSTI SIZE:  
46–64

00
šedá-oranžová
grey-orange
VELIKOSTI SIZE: 
44–68

08
sv. šedá-červená
light grey-red
VELIKOSTI SIZE:  
44–68

77
khaki-černá
khaki-black
VELIKOSTI SIZE:  
46–64

68
černá-šedá
black-grey
VELIKOSTI SIZE:  
46–64

65
černá-červená
black-red
VELIKOSTI SIZE:  
44–68

44
modrá-žlutá
blue-yellow
VELIKOSTI SIZE:  
46–64

43*
modrá-černá
blue-black
VELIKOSTI SIZE:  
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

18*
zelená-černá
green-black
VELIKOSTI SIZE:  
44–68
PD ES: 50, 54, 58, 62

51
navy-královská 
modrá
navy-royal blue
VELIKOSTI SIZE: 
44-68

23
červená-černá
red-black
VELIKOSTI SIZE:  
44–68

MAX ŠORTKY SHORTS
03100008 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % cotton, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

65
černá
black

51
navy-královská 
modrá
navy-royal blue

43
modrá
blue

18
zelená
green

77
khaki
khaki

08
šedá
grey
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MAX 
KOMBINÉZA OVERALL
03150065 43 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–68

BAREVNOST: modrá-černá  
COLOUR: blue-black

• univerzální kombinéza 
• plastový zip
• náplety na rukávech
• universal overall
• plastic zipper
• ribbed cuffs

CZ

EN

MAX  
DOUBLE ZIPPER
KOMBINÉZA OVERALL 
03150066 65 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–68

BAREVNOST: černá-červená  
COLOUR: black-red

• overal se dvěma plastovými zipy představuje 
alternativu k univerzálnímu overalu 

• náplety na rukávech
• overall with two plastic zippers as  
alternative to common overalls

• ribbed cuffs

CZ

EN
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MAX 
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010219 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, 260 g /m², lining: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená-černá
green-black

43
modrá-černá
blue-black

• zateplená voděodolná bunda prodlouženého střihu 
a odepínatelnými rukávy 

• širší střih zaručuje volnost pohybu bez omezení 
• integrovaná kapuce v límci 
• spodní lem ke stažení na šňůrku 
• hluboké kapsy
• insulated waterproof jacket with an extended cut and detachable 
sleeves 

• wider cut ensures freedom of movement without restrictions 
• hood integrated in collar 
• bottom hem with drawstring 
• deep pockets

CZ

EN

ODEPÍNATELNÁ KAPUCE
REMOVABLE HOOD

ZAPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP
VELCRO FASTENING
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MAX WINTER RFLX
BUNDA JACKET
03010452 xx XXX

10MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

65
černá-červená 
black-red

18
zelená-černá
green-black

43
modrá-černá
blue-black

• inovovaná verze oblíbené zimní bundy MAX doplněná o reflexní 
pruhy po obvodu těla na rukávech
• innovative version of popular Max winter jacket completed with 
reflective stripes around the body and the sleeves

CZ

EN

MAX WINTER RFLX
KALHOTY PANTS
03020311 xx XXX

10MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

65
černá-červená 
black-red

18
zelená-černá
green-black

43
modrá-černá
blue-black

• inovovaná verze oblíbených zimních kalhot MAX doplněná 
o reflexní pruhy po obvodu nohavic
• innovative version of popular Max winter trousers completed with 
reflective stripes around the legs

CZ

EN
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MAX WINTER RFLX
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020310 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 260 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % bavlna, 260 g /m², podšívka 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

43
modrá-černá
blue-black

18
zelená-černá
green-black

65
černá-červená
black-red

• inovovaná verze oblíbených zimních laclových kalhot MAX doplněná 
o reflexní pruhy po obvodu nohavic

• innovative version of the popular Max winter bib pants completed 
with reflective stripes around the legs

CZ
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MAX RFLX 
BUNDA JACKET
03010379 xx XXX 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená-černá
green-black

43
modrá-černá
blue-black

• inovovaná verze klasické kolekce MAX přidáním reflexních pruhů 
ve spodní části rukávů a na zadním díle bundy • zajistí maximální 
bezpečí při práci i za snížené viditelnosti
• Innovative version of classic MAX collection with adding reflective 
stripes at the bottom of sleeves and back part of jacket. This 
provides better protection in reduced visibility conditions.

CZ

EN

MAX RFLX 
KALHOTY PANTS
03020240 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

18
zelená-černá
green-black

43
modrá-černá
blue-black

• inovovaná verze klasické kolekce MAX přidáním reflexních 
pruhů ve spodní části nohavic • zajistí maximální bezpečí při práci 
i za snížené viditelnosti
• Innovative version of classic MAX collection with adding reflective 
stripes at the bottom of legs. This provides better protection in 
reduced visibility conditions.

CZ

EN
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MAX RFLX 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020241 xx XXX 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

43
modrá-černá
blue-black

18
zelená-černá
green-black

• inovovaná verze klasické kolekce MAX přidáním reflexních pruhů 
ve spodní části nohavic 

• zajistí maximální bezpečí při práci i za snížené viditelnosti
• Innovative version of classic MAX collection with adding reflective 
stripes at the bottom of legs. This provides better protection in 
reduced visibility conditions.

CZ
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MAX LADY 
BUNDA JACKET
03010380 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–50

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá-oranžová
grey-orange

43
modrá-černá
blue-black

• dámská verze úspěšné kolekce MAX classic. • vyznačuje se 
shodným designem a materiálovým složením s pánskou verzí a velmi 
dobře padnoucím střihem
• ladies version of successful MAX classic • it´s characterized with 
the same design and composition like men´s version and precissely 
fitting pattern

CZ

EN

MAX LADY 
KALHOTY PANTS
03020242 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 260 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–50

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá-oranžová
grey-orange

43
modrá-černá
blue-black

• dámská verze úspěšné kolekce MAX classic. • vyznačuje se 
shodným designem a materiálovým složením s pánskou verzí a velmi 
dobře padnoucím střihem
• ladies version of successful MAX classic • it´s characterized with 
the same design and composition like men´s version and precissely 
fitting pattern

CZ

EN
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MAX LADY 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020243 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna twill, 235 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton twill, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34–50

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá-oranžová
grey-orange

43
modrá-černá
blue-black

• dámská verze úspěšné kolekce MAX classic. • vyznačuje se 
shodným designem a materiálovým složením s pánskou verzí a velmi 
dobře padnoucím střihem
• ladies version of successful MAX classic • it´s characterized with 
the same design and composition like men´s version and precissely 
fitting pattern

CZ

EN
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MAX SUMMER 
BUNDA JACKET
03010378 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 220 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

62
antracit-černá
anthracite-black

43
modrá-černá
blue-black

84
písková-černá
sand-black

• nová varianta oblíbené montérkové bundy MAX v odlehčeném 
bavlněném materiálu, která zajistí komfort při práci v interiérech 
a teplém počasí

• innovative new version of popular men's working jacket in light 
cotton fabric which ensures comfort when wearing indoors  
and in hot weather

CZ

EN

MAX SUMMER
KALHOTY PANTS
03020238 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 220 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

62
antracit-černá
anthracite-black

43
modrá-černá
blue-black

84
písková-černá
sand-black

• nová varianta oblíbených montérkových kalhot MAX v odlehčeném 
bavlněném materiálu, která zajistí komfort při práci v interiérech 
a teplém počasí

• innovative new version of popular men's working pants in light 
cotton fabric which ensures comfort when wearing indoors  
and in hot weather

CZ

EN
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MAX SUMMER 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020239 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 220 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

62
antracit-černá
anthracite-black

43
modrá-černá
blue-black

84
písková-černá
sand-black

• nová varianta oblíbených montérkových kalhot s laclem MAX 
v odlehčeném bavlněném materiálu, která zajistí komfort  
při práci v interiérech a teplém počasí

• innovative new version of popular men's working bib pants  
in a light cotton fabric which ensures comfort when wearing 
indoors and in hot weather

CZ

EN
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MAX EVOLUTION LADY
KALHOTY PANTS
03020324 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 34-50

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• dámské pracovní kalhoty do pasu v moderním střihovém 
provedení zdůrazňujícím ženskou siluetu • barevná kombinace 
shodná s pánskou kolekcí MAX EVOLUTION • 2 velké postranní kapsy 
• elastická guma v pase • poutka na pásek
• ladies working waist pants in a modern pattern emphasizing 
a woman's figure • colour combination matching the men's version 
of MAX EVOLUTION • 2 big side pockets • elastic rubber in waist 
• belt loops

CZ

EN

MAX EVOLUTION LADY 
BUNDA JACKET
03010462 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 34-50

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• dámská pracovní bunda v moderním střihovém provedení 
zdůrazňujícím ženskou siluetu • barevná kombinace shodná 
s pánskou kolekcí MAX EVOLUTION • 2 velké postranní kapsy 
• multifunkční náprsní kapsy
• ladies working jacket in a modern pattern emphasizing a woman's 
figure • colour combination matching the men's version of MAX 
EVOLUTION • 2 big side pockets • multifunctional chest pockets

CZ

EN
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MAX EVOLUTION LADY
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020325 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 34-50

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• dámské pracovní kalhoty s laclem v moderním  
střihovém provedení zdůrazňujícím ženskou siluetu 

• barevná kombinace shodná s pánskou kolekcí MAX EVOLUTION 
• 2 velké postranní kapsy 
• multifunkční kapsa na nohavici 
• velká kapsa na náprsence 
• elastická guma v pase 
• postranní zapínání na druky
• ladies working bib pants in a modern pattern  
emphasizing a woman's figure 

• colour combination matching the men's version  
of MAX EVOLUTION 

• 2 big side pockets 
• multifunctional pocket on the leg  
and a big pocket on the bib 

• elastic rubber in the waist 
• side fastening by snap buttons

CZ

EN
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MAX EVOLUTION  
BUNDA JACKET
03010289 xx XXX
03010289 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64, PD ES: 50, 54, 58, 62

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• pracovní bunda s kontrastními doplňky
• multifunkční kapsy
• working jacket with contrast accessories
• multifunctional pockets

CZ

EN

MAX EVOLUTION  
KALHOTY PANTS
03020191 xx XXX
03020191 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 46–64, PD ES: 50, 54, 58, 62

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• multifunkční pracovní kalhoty s kontrastními doplňky
• v pase do gumy včetně poutek na pásek
• extra veliké přední vakové kapsy
• reflexní materiál na táhlech u kapes
• multifunctional working pants with contrast accessories 
• elastic waist including belt loops
• extra large front baggy pockets 
• reflective material on pocket pulls

CZ

EN
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MAX EVOLUTION 
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020192 xx XXX
03020192 xx 2XX prodloužená délka extended size

20MOQ 1  

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD 
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64, PD ES: 50, 54, 58, 62

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

47
modrá-šedá
blue-grey

35
zelená-šedá
green-grey

• multifunkční pracovní kalhoty s náprsenkou s kontrastními doplňky 
• na zádech ke stažení do gumy • na bocích polohovací kovové druky • extra 
veliké přední vakové kapsy • reflexní materiál na táhlech u kapes
• multifunctional working bib pants and contrast accessories • elastic 
drawstring in back side • adjustable metal press studs on the sides • extra 
large front baggy pockets • reflective material on pocket pulls

CZ

EN

CROYDON
03150096 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 200 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46-66

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

50
královská modrá
royal blue

41
navy
navy

90
oranžová
orange

• pánský pracovní overal s límcem a zapínáním krytým légou • reflexní pruhy 
na rukávech a spodní části nohavic • elastická vsadka v zadní části • odvětrávání 
po stranách • 6 velkých multifunkčních kapes • zapínání rukávů na druky 
• men's working coverall with collar and fastening covered by placket • reflective 
stripes on sleeves and bottom part of legs • elastic saddle in back part • side 
mesh for vent • 6 multifunctional pockets • snap buttons for sleeve closing

CZ

EN
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FRIDRICH 
&FRIDRICH

CARL BE-01-004 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020168 xx XXX

20MOQ 1   

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS         

MATERIÁL: 20 % bavlna, 80 % polyester, 235 g /m²,  
zesílení polyester OXFORD 
MATERIAL: 20 % cotton, 80 % polyester, 235 g /m²,  
reinforcement polyester OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

65
černá
black

Kalhoty s laclem, s multifunkčními kapsami, zesílením na kolenou 
s možností vložení nákoleníku.
Bib pants with multifunctional pockets, reinforced knees with pockets 
for knee protectors.

CZ
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CARL BE-01-002 
BUNDA JACKET
03010263 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 20 % bavlna, 80 % polyester, 235 g /m²,  
zesílení polyester OXFORD 
MATERIAL: 20 % cotton, 80 % polyester, 235 g /m²,  
reinforcement polyester OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

65
černá
black

Bunda s multifunkčními kapsami, zesílením na loktech.
Jacket with multifunctional pockets, reinforced elbows.

CZ

EN

CARL BE-01-003 
KALHOTY PANTS
03020167 xx XXX

20MOQ 1  

KAPSY PRO NÁKOLENÍKY 
POCKET FOR KNEE PROTECTORS      

MATERIÁL: 20 % bavlna, 80 % polyester, 235 g /m²,  
zesílení polyester OXFORD 
MATERIAL: 20 % cotton, 80 % polyester, 235 g /m²,  
reinforcement polyester OXFORD

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

65
černá
black

Kalhoty do pasu s multifunkčními kapsami, zesílením na kolenou 
s možností vložení nákoleníku.
Pants with multifunctional pockets, reinforced knees with pockets 
for knee protectors.

CZ
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RALF BE-01-005 
SADA SET
03120047 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 240 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 
 10

 
40

 
41

 

• montérková bunda a kalhoty s laclem 
v základním provedení

• bunda má zapínání na knoflíky a 2 kapsy
• kalhoty s laclem mají 4 kapsy, na boku 
kapsa na metr

• working jacket and bib pants in basic design
• jacket with button closure and 2 pockets
• bib pants have 4 pockets, pocket for tape 
measure on the side

CZ

EN

JOEL BE-01-001  
SADA SET
03120042 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 220 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 
 10

 
40

• bunda se třemi předními kapsami
• kalhoty stažitelné na tkaničku
• jacket with button closure and a total  
of 3 pockets 

• pants reinforced knees and loose 
 drawstring waist

CZ

EN

WWW.CERVA.COM

134



UWE BE-01-007 
KALHOTY PANTS
03020338 xx XXX

10MOQ 1                             

MATERIÁL: 100 % bavlna, 240 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená
green

40
modrá
blue

41
navy
navy

• pánské montérkvé kalhoty základního třihu se dvěma bočními 
kapsami a dvěma kapsami na zadním díle 

• men's working pants with 2 side pockets and 2 back pockets  
in a basic pattern

CZ

EN

UDO BE-01-006 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020222 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 240 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 240 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená
green

40
modrá
blue

41
navy
navy

• pánské montérkvé kalhoty s laclem základního třihu se dvěma 
bočními kapsami a dvěma kapsami na zadním díle 

• men's working bib pants with 2 side pockets and 2 back pockets 
in a basic pattern

CZ

EN

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY WORKWEAR LINES AND SETS

135



KURT  
BE-02-004
03010261 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAL: 100 % polyester, 240 g /m², anti-pillingová úprava na vnější straně 
MATERIAL: 100 % polyester, 240 g /m², anti-pilling treatment inside

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

41
modrá
blue

00
šedá
grey

60
černá
black

• fleecová bunda klasického střihu se dvěma kapsami a náprsní 
kapsičkou na zip

• fleece jacket of classical cut with two front pockets  
and one breast pocket

CZ

EN

ERNST  
BE-02-003
03010260 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: softshell, 270 g /m² softshell, 270 g /m²

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

00
šedá
grey

• celopropínací softshellová bunda se dvěma předními lištovými kapsami
• softshell zipper jacket with two front pockets

CZ

EN
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HEINZ  
BE-04-002
03030072 xx XXX 

20MOQ 1  

MATERIÁL: Oxford, 200D polyester, podšívka: 100 % polyester 
MATERIAL: Oxford, 200D polyester, lining: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

41
navy
navy

• zateplená nepromokavá vesta s překrytým zipem, se dvěma 
předními kapsami a náprsní kapsou na suchý zip

• thermoinsulated waterproof vest with a covered zipper, two front 
pockets and one breast pocket with Velcro

CZ

EN
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ERICH  
BE-02-001 
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010258 41 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, insulation and lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: modrá blue

• zimní zateplená celopropínací bunda s odepínatelnou kapucí, 
překrytým zipem

• dvě velké přední kapsy a dvě menší náprsní kapsy na suchý zip
• winter thermoinsulated zipper jacket with removable hood
• two large front pockets and two smaller breast pockets with Velcro

CZ

EN

ERICH  
BE-03-001 
ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM 
WINTER BIB PANTS
03020165 41 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, insulation and lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: modrá blue

WWW.CERVA.COM
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LARS BE-06-002
03120043 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC  
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená
green

41
navy
navy

• dvoudílný ochranný oblek s kapucí • kalhoty se 
všitou gumou v pase • spodní díl bundy stažitelný 
tkaničkou • podlepené švy
• two-piece protective suit with hood • pants with 
a sewn rubber in the waist • lower jacket hem 
adjustable with a drawstring • taped seams

CZ

EN

RUDI BE-06-001
03110038 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená
green

70
žlutá
yellow

• dlouhý ochranný plášť se stahovací kapucí 
• dvěma předními kapsami • zapínání na patentky
• long protective coat with a drawstring hood 
• two front pockets • fastening with plastic  
press buttons

CZ

EN

BRUNO BE-04-003
03030074 xx 999

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• bezpečnostní vesta s vysokou viditelností 
• zapínání na suchý zip
• safety vest with high visibility • Velcro fastening

CZ

EN

2
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2013
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SPODNÍ FUNKČNÍ 
PRÁDLO
FUNCTIONAL 
UNDERWEAR
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OTAIO
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090037 60 XXX

18MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• funkční spodní prádlo s vynikající schopností odvodu par 
a antibakteriálními účinky díky aktivním iontům stříbra 

• tričko s dlouhým rukávem a potiskem Assent
• functional underwear with excellent vapour transport and 
antibacterial effect thanks to active silver ions 

• T-shirt with long sleeve and Assent print

EU

CZ

EN

OTAIO
SPODKY  
LONG JOHNS
03090035 60 XXX

18MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• funkční spodní prádlo s vynikající schopností odvodu par 
a antibakteriálními účinky díky aktivním iontům stříbra 

• dlouhé spodky s potiskem Assent a jemně elastickou gumou 
v pase s vytkávaným logem

• functional underwear with excellent vapour transport  
and antibacterial effect thanks to active silver ions 

• long johns with Assent print and fine elastic waist  
rubber with logo

EU

CZ

EN

SPODNÍ FUNKČNÍ PRÁDLO FUNCTIONAL UNDERWEAR

141



ABILD  
UNDERWEAR
SPODKY LONG JOHNS
03090021 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polypropylen, 40 % merino vlna 
MATERIAL: 60 % polypropylene, 40 % merino wool

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• vysoce funkční hřejivé a paropropustné prádlo vhodné 
do extrémně náročných povětrnostních podmínek 

• highly functional warm and permeable underwear  
suitable for extreme weather conditions

EU

CZ

EN

ABILD  
UNDERWEAR
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090022 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polypropylen, 40 % merino vlna 
MATERIAL: 60 % polypropylene, 40 % merino wool

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• vysoce funkční hřejivé a paropropustné prádlo vhodné 
do extrémně náročných povětrnostních podmínek 

• highly functional warm and permeable underwear  
suitable for extreme weather conditions

EU

CZ

ENEN

WWW.CERVA.COM
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MATERIÁL MODAL: JEMNÝ, MĚKKÝ, HLADKÝ  
A SKVĚLE ODVÁDÍ POT  
MODAL FABRIC: GENTLE, SOFT, SMOOTH  
AND IT REMOVES SWEAT AWAY FROM THE BODY

LOVELL 
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090020 60 XXX

LOVELL
SPODKY 
LONG JOHNS
03090019 60 XXX 

50MOQ 1  

MATERIÁL: 47,5 % Modal®, 47,5 % bavlna, 5 % Spandex® 
MATERIAL: 47,5 % Modal®, 47,5 % cotton, 5 % Spandex®

VELIKOSTI SIZE: S/M, L/XL, 2XL/3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

Funkční spodní prádlo – tričko s dlouhým rukávem a spodky. Spojení 
komfortního přírodního materiálu a speciální technologie jemných 
širokých lemovek.
Functional underwear – T-shirt with long sleeve and long johns. 
Combination of comfortable natural material and special technology 
of fine wide trimmings.

CZ

EN

SPODNÍ FUNKČNÍ PRÁDLO FUNCTIONAL UNDERWEAR

143



LION
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 
T-SHIRT WITH LONG SLEEVE
03090001 xx XXX

LION
SPODKY LONG JOHNS
03090002 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 47 % sojové vlákno, 24 % bambusové vlákno,  
24 % bavlna, 5 % Spandex®, 200 g /m² 
MATERIAL: 47 % soy fibre, 24 % bamboo fibre, 24 % cotton,  
5 % Spandex®, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

BAREVNOST COLOUR: 
 00

 
41

• zimní verze funkčního spodního prádla  
s dlouhými nohavicemi a rukávy

• prodloužený díl na zádech
• winter version of functional underwear 
• T-shirt extended on the back

CZ

EN

SOJOVÉ VLÁKNO
Tento materiál je lesklý, antibakteriální, má vysokou savost, snadno  
se udržuje a oproti bavlně rychle schne.
SOY FIBRE
This material is glossy, with antibacterial properties, high absorbency,  
is easy to maintain and dries quicker than cotton.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Materiál obsahující bambusové vlákno je jemný a prodyšný.  
Vykazuje absorpční, termoregulační a antibakteriální vlastnosti, 
odvádí pot od pokožky a absorbuje pachy.
BAMBOO FIBRE
Material with a content of bamboo fibre is delicate and permeable. 
This material embodies absorptive, thermoregulatory and antibacterial 
characteristics, drains away sweat from skin and absorbs odours.

WWW.CERVA.COM
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LION
TRIČKO T-SHIRT
03090003 xx XXX

LION
BOXERKY BOXER SHORTS
03090004 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 70 % bambusové vlákno, 30 % Tencel, 180 g /m² 
MATERIAL: 70 % bamboo fibre, 30 % Tencel, 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

BAREVNOST COLOUR: 
 00

 
41

• letní verze funkčního spodního prádla  
s krátkými nohavicemi a rukávy

• prodloužený díl na zádech
• summer version of functional underwear 
• T-shirt extended on the back

CZ

EN

TENCEL
Kontrola vlhkosti prostřednictvím Tencel nanovláken poskytuje 
pokožce komfortní pocit jemnosti a čistoty.
Moisture control by nanofibres Tencel provides comfortable gentleness 
and cleanness feeling to the skin.

SPODNÍ FUNKČNÍ PRÁDLO FUNCTIONAL UNDERWEAR
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TRIČKA
T-SHIRTS
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TEESTA FLUORESCENT 148 TEESTA 149

GARAI 150

SURMA 151

DHANU 152 CAMBON 153

KNOXFIELD 
TRIČKO T-SHIRT 32 SANDOWN  

T-SHIRT LONG SLEEVE 39 TIMARU TRIČKO 
T-SHIRT 40 MOROS T-SHIRT  

LONG SLEEVE 44 MILLER  
TRIČKO T-SHIRT 45 LEVELS TRIČKO  

T-SHIRT 45

FAXE T-SHIRT LONG SLEEVE 57 BLANS 58 BALLING T-SHIRT 58 ALLYN  
TRIČKO T-SHIRT 65 ALLYN LONG SLEEVE  

TRIČKO T-SHIRT 66 EMERTON STRETCH TRIČKO 
T-SHIRT 78

EMERTON LONG SLEEVE 
TRIČKO T-SHIRT 79 EMERTON  

TRIČKO T-SHIRT 79 EMERTON COOLWAY  
POLOKOŠILE POLO SHIRT 79 DESMAN  

TRIČKO T-SHIRT 91 STANMORE 
TRIČKO T-SHIRT 95 CRAMBE  

TRIČKO T-SHIRT 109

TRIČKA T-SHIRTS
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TEESTA  
FLUORESCENT
03040056 xx XXX

100MOQ 10  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 160 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 160 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

BAREVNOST COLOUR: 

10
fluorescent zelená 
fluorescent green

70
fluorescent žlutá
fluorescent yellow

90
fluorescent oranžová
fluorescent orange

20
fluorescent červená
fluorescent red

• tričko s krátkým rukávem
• 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku sportovního typu
• short-sleeved T-shirt
• 5 % elastane in the neckline, shape stability
• low sport type neckline profile

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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TEESTA
03040046 xx XXX

100MOQ 10  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 160 g /m² 100 % cotton, 160 g /m²

VELIKOSTI: XS–3XL, 4XL – navy, bílá, černá  
SIZE: XS–3XL, 4XL – navy, white, black

BAREVNOST COLOUR:  

27
bordó
burgundy

60
černá
black

61
antracit
anthracite

41
navy
navy

57
světle fialová
light purple

15
lahvově zelená
bottle green

55
petrolejová
petrol blue

50
královská modrá
royal blue

00
šedá
grey

17
limetková
lime

10
zelená 
green

49
nebesky modrá
light blue

70
žlutá
yellow

82
béžová
beige

90
oranžová
orange

20
červená
red

80
bílá
white

• tričko s krátkým rukávem
• 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku sportovního typu
• short-sleeved T-shirt
• 5 % elastane in the neckline, shape stability
• low sport type neckline profile

CZ

EN

TRIČKA T-SHIRTS

149



GARAI
03040047 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 190 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

41
navy
navy

50
královská modrá
royal blue

15
lahvově zelená
bottle green

10
zelená
green

49
nebesky modrá
light blue

20
červená
red

17
limetková
lime

00
šedá
grey

90
oranžová
orange

70
žlutá
yellow

80
bílá
white

• tričko s krátkým rukávem
• 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku sportovního typu
• short-sleeved T-shirt
• 5 % elastane in the neckline, shape stability
• low sport type neckline profile

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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SURMA
03040048 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % bavlna, 5 % elastan, 170 g /m² 
MATERIAL: 95 % cotton, 5 % elastan, 170 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR:  

60
černá
black

41
navy
navy

69
čokoládová
chocolade

10
zelená
green

26
tm. růžová
dark pink

20
červená
red

17
limetková
lime

53
tyrkysová
turquoise

56
fialová
light purple

70
žlutá
yellow

80
bílá
white

• dámské tričko s krátkým rukávem a příměsí strečového materiálu
• 5 % elastanu v průkrčníku
• women’s short-sleeved T-shirt with stretch fabric blend 
• 5 % elastane in the neckline

CZ

EN

TRIČKA T-SHIRTS
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DHANU
03050022 xx XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

60
černá
black

41
navy
navy

50
královská modrá
royal blue

61
antracit
anthracite

27
bordó
burgundy

49
nebesky modrá
light blue

00
šedá
grey

20
červená
red

10
zelená
green

80
bílá
white

90
oranžová
orange

70
žlutá
yellow

• polokošile s krátkým rukávem
• límec a rukávy zakončené žebrovým úpletem
• 3 transparentní knoflíky v barvě materiálu
• short-sleeved polo shirt 
• collar and sleeves ending with ribbed knit
• 3 transparent buttons in the same colour as the fabric

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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CAMBON
03040039 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 160 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 160 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

41
navy
navy

20
červená
red

50
královská modrá
royal blue

02
světle šedý melír
light gray highlights

80
bílá
white

• tričko s dlouhým rukávem
• 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku
• long-sleeved T-shirt 
• 5 % elastane in the neckline, shape stability 
• low profile neckline

CZ

EN

TRIČKA T-SHIRTS
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KOŠILE SHIRTS

LUCAN 156 RIBE 157 LEGGA 157 SATURN 157

MIKINY SWEATSHIRTS

KNOXFIELD  
MIKINA SWEATSHIRT 158 WINTON  

MIKINA SWEATSHIRT 159 KARUP  
MIKINA SWEATSHIRT 159 NAGAR 160

TOURS 161 EMERTON  
MIKINA  
SWEATSHIRT

80
EMERTON  
MIKINA S KAPUCÍ 
PULLOVER WITH HOOD

81
STANMORE 
MIKINA S KAPUCÍ  
PULLOVER WITH HOOD

96
CRAMBE  
MIKINA S KAPUCÍ  
HOODIE

109

KOŠILE, SVETRY, 
MIKINY, FLEECE
SHIRTS, SWEATERS, 
SWEATSHIRTS, 
FLEECES

WWW.CERVA.COM
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SVETRY SWEATERS

TAMBO LADY  
BUNDA JACKET 162 TAMBO MAN 

BUNDA JACKET 162 KALIX MAN 163 KALIX LADY 163 ROSLEV 54

FLEECE FLEECE

WELBURN 164 WESTOW 165 GOMTI 165

KARELA 166 TENREC 166 RANDWIK 167

PULAR 449Z BUNDA JACKET 167 MERIDA 612Z FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET 168 DURANGO 611Z FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET 168 NARELLAN  
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

71

EMERTON  
ZIMNÍ FLEECOVÁ BUNDA 
WINTER FLEECE JACKET

81
YOWIE FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET 103 KURT BE-02-004 136

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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LUCAN
03070026 40 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 150 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 150 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: modrá-šedá blue-grey

• pánská flanelová košile s odepínací kapucí na knoflíky
• dekorativní záplaty na loktech v barvě kapuce
• léga na knoflíky
• 2 náprsní kapsy
• men´s flannel shirt with detachable hood by buttons
• decorative elbow patches in a hood colour
• buttons placket
• 2 chest pockets

CZ

EN

KOŠILE 
SHIRTS

WWW.CERVA.COM
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LEGGA 
03070025 66 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 150 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 150 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-bílá black-white

• pánská zateplená flanelová košile s podšívkou, 
60g zateplení

• prošívaná podšívka
• léga na knoflíky
• 2 náprsní kapsy s patkou na knoflík
• men´s insulated flannel jacket with lining
• 60 g padding
• quilted lining, buttons placket
• 2 chest flap pockets with buttons

CZ

EN

SATURN
03070007 52 XXX

40MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna (flanel), 125 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton (flannel), 125 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: modrá-bílá-černá 
COLOUR: blue-white-black

• flanelová košile bez podšívky
• manžety na rukávech s knoflíčkem 
• flannel shirt without lining
• sleeve cuffs with button

CZ

EN

RIBE 
03070022 65 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlněný flanel  
oboustranně počesaný 
MATERIAL:  100 % cotton flannel,  
brushed on both sides

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-červená black-red

• pánská kostkovaná flanelová košile s náprsními 
kapsami

• manžety na knoflíčky
• mens checkered flannel shirt with breast pockets
• wristbands with buttons

CZ

EN

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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MIKINY 
SWEATSHIRTS

KNOXFIELD
MIKINA SWEATSHIRT
03060052 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, french terry, 300 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, french terry, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A0
antracit-červená
anthracite-red

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

• pánská celopropínací mikina s kapucí ze směsového úpletu bavlny  
a polyesteru ze vnitř nepočesaná • zesílená oblast ramen a loktů 
• reflektivní paspulka lemující sedlo a lištové kapsy • dvojitá kapuce 
s kontrastním hi-vis úpletem v barvě zipu a dekorativního prošití • pružné 
náplety na rukávech a spodním obvodu
• men's zipper sweatshirt with hood from cotton / polyester french terry non-
brushed inside • reinforced shoulders and elbow parts • saddle and side pockets 
lined with reflective piping • double layer hood with hi-vis S/J lining matching the 
zipper and decorative stitching colour • elastic hems on the sleeves and bottom

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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WINTON 
MIKINA SWEATSHIRT
03060024 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 320 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 320 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

00
šedá
grey

• pánská mikina na zip s kapucí ze směsového uvnitř počesaného 
výplňku • 2 postranní kapsy na zip • léga z kontrastního materiálu 
kolem zipů • dvojitá kapuce s kontrastní barvou podšívky • pevné 
úpletové patenty na rukávech a ve spodním obvodu • dekorativní 
šňůrky v kapuci v kontrastní barvě • potisk na hrudi a rukávech 
• výšivka Assent na rukávu
• men´s zipper hoodie from french terry bruched inside • 2 side 
zipper pockets • placket next to the zipper from contrast fabric 
• double hoodie with lining in contrast color • heavy knitted rib 
hems • hoodie cord in contrast colour • chest and sleeve printing 
• embroidery Assent on the sleeve

CZ

EN

KARUP 
MIKINA SWEATSHIRT
03060021 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 360 g /m², zateplení plyš: 100 % polyester 
sherpa, rukávy: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % cotton, 360 g /m², plush insulation: 100% polyester 
sherpa, sleeves: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská mikina s kapucí v luxusním provedení
• plně zateplená plyšem
• rukávy s podšívkou
• mens luxurious sweatshirt with hood
• plush insulation
• sleeves with lining

CZ

EN

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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NAGAR
03060016 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá 
black

41
navy
navy

50
královská modrá 
royal blue

02
šedý melír 
light grey highlights

10
zelená 
green

20
červená 
red

• mikina s kapucí
• zatahovatelná kapuce na kulaté tkanice
• celopropínací s kovovým zipem 
• vnitřní strana počesaná
• spodní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu s příměsí elastanu
• pullover with a hood
• hood with round drawstring 
• full-length with metal zipper 
• combed inner side
• bottom hem and cuffs made of ribbed knit with elastane blend

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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TOURS
03060001 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, 300 g /m² 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

60
černá
black

41
navy
navy

50
královská modrá
royal blue

80
bílá
white

15
lahvově zelená
bottle green

20
červená
red

• mikina s hlavicovým rukávem
• spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrového úpletu 
s 5 % příměsí elastanu

• pullover with spherical-head sleeves
• bottom hem, sleeve cuffs and neckline hem with ribbed knit 
with 5 % elastane

CZ

EN

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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SVETRY 
SWEATERS

TAMBO MAN
BUNDA JACKET
03010383 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 380 g /m² 
MATERIAL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 380 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

79
žlutá
yellow

• pánská bunda z pleteného materiálu mellange v kombinaci se 
softshellem, uvnitř počesaná • náprsní kapsa a postranní kapsy 
na zip • centrální zip s dekorativním taháčkem ve tvaru kladívka 
• reflektivní potisk na rukávu a zevnitř légy • atraktivní barevné 
provedení, padnoucí střih
• men´s jacket from knited mellange polyester fabric in combination 
with softshell, brushed inside • zipper fastening of chest and both 
sides pockets • hammer design of main zipper puller • reflective 
print on sleeve and inside placket • attractive color combinations 
and perfect fitting

CZ

EN

TAMBO LADY
BUNDA JACKET
03010382 25 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 380 g /m² 
MATERIAL: 96 % polyester, 4 % Spandex®, 380 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: růžová pink

• dámská bunda z pleteného materiálu mellange v kombinaci  
se softshellem, uvnitř počesaná 

• náprsní kapsa a postranní kapsy na zip 
• centrální zip s dekorativním taháčkem ve tvaru květiny 
• reflektivní potisk na rukávu a zevnitř légy 
• atraktivní barevné provedení, padnoucí střih
• ladies jacket from knited mellange polyester fabric in combination 
with softshell, brushed inside 

• zipper fastening of chest and both sides pockets 
• flower design of main zipper puller 
• reflective print on sleeve and inside placket 
• attractive color combinations and perfect fitting

CZ

EN
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KALIX MAN
03010351 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester coral fleece, 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester coral fleece 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

60
černá
black

• pánská mikina na zip z moderního polyesterového úpletu
• uvnitř počesaná
• kapsa na rukávu
• gents sweatshirt with full zipper made of modern polyester knit
• combed inside
• sleeve pocket

CZ

EN

KALIX LADY
03010352 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester coral fleece, 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester coral fleece 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

26
tm. růžová
dark pink

82
béžová
beige

• dámská mikina na zip z moderního polyesterového úpletu
• uvnitř počesaná
• kapsa na rukávu  
• ladies sweatshirt with full zipper made of modern polyester knit
• combed inside
• sleeve pocket

CZ

EN

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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WELBURN
03010376 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 150 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester, 150 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

41
navy
navy

60
černá
black

10
zelená
green

• pánská lehká fleecová mikina se stojáčkem • krátký zip s krytem 
v barvě materiálu • dekorativní prošití tón v tónu • teplá, měkká 
prodyšná se skvělými izolačními vlastnostmi, vhodná jako mezivrstva
• men´s light fleece jacket with stand up collar • short zipper with 
chin protection • decorative flat seams tone in tone • soft, warm, 
breathable with excellent isolation properties • ideal as a middle layer

CZ

EN

FLEECE 
FLEECE
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WESTOW
03010463 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester microfleece, 150 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester microfleece, 150 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

41
navy
navy

60
černá
black

10
zelená
green

• pánská celopropínací mikina z lehkého fleecového materiálu 
• 2 postranní kapsy • dekorativní prošití švů v kontrastní barvě 
• vhodná jako svrchní nebo prostřední vrstva oblečení
• men's fully zippered sweatshirt from a light fleece fabric • 2 side 
pockets • zipper in a contrast colour and decorative stitching in 
a contrast colour • recommended as an outer or mid layer

CZ

EN

GOMTI
03010291 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 180 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester, 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

17
limetková
lime

52
sv. modrá
light blue

26
tm. růžová
dark pink

80
bílá
white

60
černá
black

20
červená
red

• dámská bunda z mikrofleecu se stojáčkem • přiléhavý střih  
• lehký a příjemný materiál
• ladies microfleece jacket with collar • fitting cut/design • light and 
comfortable material

CZ

EN

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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KARELA
03010062 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, 280 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
tm. modrá
navy

60
černá
black

50
královská modrá
royal blue

20
červená
red

00
šedá
grey

80
bílá
white

• kvalitní celopropínací fleecová bunda klasického střihu bez podšívky 
s kontrastními zipy • prodyšná
• high-quality full-length classic style fleece jacket without lining 
and with contrast zippers • windproof, breathable

CZ

EN

TENREC 
03010083 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 360 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester, 360 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá-béžová
black-beige

41
tmavomodrá-černá
navy-black

10
zelená-černá
green-black

20
červená-černá
red-black

• fleecová bunda pohodlného střihu • vysoká gramáž fleecu 
dokonale udržuje teplotu vašeho těla v chladných dnech 
• antipillingová úprava • spodní lem ke stažení na šňůrku
• fleece jacket with a comfortable fit • high weight fleece perfectly 
maintains your body temperature on cold days • anti-pilling 
treatment • bottom hem with drawstring

CZ

EN
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RANDWIK
03010061 xx XXX

10MOQ 1  

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY 
DETACHABLE SLEEVES 

MATERIÁL: 100 % polyester, 300 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, 300 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

50
královská modrá
royal blue

40
tm. modrá
navy

15
zelená
green

20
červená
red

• komfortní celopropínací fleecová bunda sportovního designu 
s odepínatelnými rukávy • ramena a lokty jsou zesíleny 
oděruvzdornou, voděodolnou PAD tkaninou pro zvýšení životnosti 
oděvu a odolnosti povětrnostním vlivům • antipillingová úprava 
• comfortable full-length sport design fleece jacket with detachable 
sleeves • shoulders and elbows are reinforced with abrasion-
resistant, water-resistant polyamide fabric for increased durability 
of the clothing and weather resistance • anti-pilling treatment

CZ

EN

PULAR 449Z 
BUNDA JACKET
03010138 00 XXX

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 3-vrstvý laminovaný fleece: polyester microfleece  
+ polyuretanová laminace + polyester microfleece: ± 360 g /m² 
MATERIAL: 3 layer laminated fleece: polyester microfleece 
+ polyurethane laminate + polyester microfleece: ± 360 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

• fleecová bunda z měkkého materiálu
• voděodolný, prodyšný materiál
• skvělá ochrana proti chladu a větru
• antipillingová úprava
• fleece jacket made of soft laminated fleece material 
• waterproof & breathable material
• good cold and wind protection
• anti-pilling treatment

CZ

EN

1xxxx

EN 14085: 2004

KOŠILE, SVETRY, MIKINY, FLEECE SHIRTS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, FLEECES
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DURANGO 611Z
FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET
03010298 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: dvoustranný fleece, 100 % polyester, ± 285 g / m² 
MATERIAL: double sided fleece, 100 % polyester, ± 285 g  m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

23
černá-červená
black-red

09
černá-šedá
black-grey

18
černá-zelená
black-green

43
černá-navy
black-navy

Vysoce prodyšná oboustranná fleecová bunda s antipilingovou úpravou. 
Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické manžety 
na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. Délka zad 75 cm 
(u velikosti L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Highly breathable double sided fleece jacket with anti-pilling treatment. 
Pockets zip closure fastening. Elasticated cuffs and elastic drawstring in 
hem. Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

1xxxx

EN 14085: 2004

MERIDA 612Z
FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET
03010302 xx XXX

5MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: dvoustranný fleece, 100 % polyester, ± 285 g / m² 
MATERIAL: double sided fleece, 100 % polyester, ± 285 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

00
šedá
grey

41
navy
navy

60
černá
black

Vysoce prodyšná oboustranná fleecová bunda s antipilingovou úpravou. 
Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické 
manžety na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. 
Délka zad 75 cm (u velikosti L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Highly breathable double sided fleece jacket with anti-pilling treatment. 
Pockets zip closure fastening. Elasticated cuffs and elastic drawstring in 
hem. Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

1xxxx

EN 14085: 2004
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CORIO LADY 171 KNOXFIELD  
ZIMNÍ VESTA WINTER VEST 172 MESLAY LADY  

VESTA VEST 172 FIRTH LADY  
VESTA VEST 173 FIRTH MAN  

VESTA VEST 173

ROSEVILLE LADY 174 VORMA LADY 175 TEJON 175 NYALA  
VESTA VEST 176

RAPA  
VESTA VEST 176 BEAVER 177 DAVIDA 177 TRITON 178 CORONA 178 NIM  

VESTA VEST 52

SABRO  
VESTA VEST 53 NARELLAN  

ZIMNÍ VESTA WINTER VEST 71 EMERTON  
VESTA VEST 77 EMERTON  

ZIMNÍ VESTA WINTER VEST 87 DESMAN  
VESTA VEST 91

YOWIE  
VESTA VEST 103 CRAMBE  

VESTA VEST 110 HEINZ BE-04-002 137
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CORIO LADY
03030097 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 300D polyester Oxford /PU, zateplení 150 g /m² 
MATERIAL: 300D polyester Oxford /PU, insulation 150 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR:  

70
žlutá
yellow

25
růžová
pink

• dámská oboustranná prošívaná vesta
• jedna strana v hi-vis barvě v kombinaci s reflektivními 
pásky

• druhá strana tmavě modrá s dekorativním prošíváním
• postranní kapsy na zip z obou stran vesty
• ladies reversable quilted vest 
• one side from hi-vis fabric in combination with
• reflective stripes
• other side from dark blue decoratively stitched fabric
• zipper side pockets form both sides

CZ

EN

VESTY VESTS
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MESLAY LADY 
VESTA VEST
03030091 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 310T 100 % nylon /PU, zateplená 
polyesterem, 160 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 310T 100 % nylon /PU, polyester 
insulated, 160 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR:  

60
černá
black

20
červená
red

• dámská teplá zimní vesta s kapucí
• doplňkový produkt k dámské zimní bundě Meslay
• ladie‘s bodywarmer with hood
• complementary product for ladies MESLAY jacket

CZ

EN

KNOXFIELD
ZIMNÍ VESTA WINTER VEST
03030116 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 1. strana – 100 % polyester 300D mechanical strech / TPU, 200 g /m²,  
2. strana – 100 % polyester, OXFORD 300D / TPU, 200 g /m² 
MATERIAL: 1. shell fabric – 100 % polyester, 300D mechanical stretch / TPU, 200 g /m²,  
2. shell fabric: 100 % polyester, OXFORD 300D / TPU, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

A0
antracit-červená
anthracite-red

• pánská oboustranná zateplená vesta s odepínatelnou kapucí vhodnou pro obě verze 
nošení vesty • jedna strana v hi-vis provedení • zesílená oblast ramen • náprsní kapsa 
na zip a 2 postranní lištové kapsy • lemování sedla a kapes reflektivní paspulkou 
• dvojitá kapuce s kontrastním hi-vis úpletem v barvě dekorativního kontrastního 
prošití • nastavitelná šířka spodního obvodu
• men‘s reversible bodywarmer with a detachable hood suitable for both options of 
wearing • one side in hi-vis colour • reinforced shoulder parts • saddle and pockets 
lined with reflective piping • double layer hood with hi-vis S/J lining matching the 
decorative stitching colour • draw string in the bottom

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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FIRTH MAN 
VESTA VEST
03030098 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
navy
navy

60
černá
black

• pánská prošívaná vesta se stojáčkem 
• atraktivní barevná kombinace – kontrastní podšívka 
• zipy a elastická paspulka v průramcích a spodním obvodu 
• 2 postranní kapsy na zip 
• hřejivá, větru a vodě odolná
• men´s quilted vest with stand-up collar
• attractive color combination – contrast color of lining 
• zippers, elastic tape at sleeve hems, bottom hem 
• 2 side pockets with zipper 
• warm, wind and water repellent

CZ

EN

FIRTH LADY 
VESTA VEST 
03030099 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

26
růžová
pink

60
černá
black

• dámská prošívaná vesta se stojáčkem 
• atraktivní barevná kombinace – kontrastní podšívka 
• zipy a elastická paspulka v průramcích a spodním obvodu 
• 2 postranní kapsy na zip 
• hřejivá, větru a vodě odolná
• ladie´s quilted jacket with hood 
• attractive color combination – contrast color of lining, 
zippers, elastic tape at sleeve hems, bottom hem and hood

• 2 side pockets with zipper, warm, wind and water repellent

CZ

EN

VESTY VESTS
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ROSEVILLE LADY
03030037 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon, 100 % polyester fleece 
MATERIAL: 100 % nylon, 100 % polyester fleece

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
tm. modrá-světle modrá
navy-light-blue

20
červená-modrá
red-blue

10
zelená-černá
green-black

• dámská oboustranná zateplená vesta se stojáčkem 
• prodloužený díl na zádech
• kombinace nylonové tkaniny 
• nepromokavá
• reflexní doplňky na prodloužených táhlech zipů
• women’s reversible insulated vest with high collar 
• extended back part 
• combination of nylon fabric and polyester fleece 
• waterproof 
• reflective accessories on extended zipper pulls

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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TEJON
03030063 60 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % Spandex® 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % Spandex®

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-šedá black-grey 

• softshellová vesta s antipillingovou úpravou 
• ultralehký softshell s vysokou elasticitou 
• vnitřní límec z příjemného měkkého mikrofleecu 
• spodní lem je ke stažení na gumičku
• softshell vests with anti-pilling treatment 
• ultra light softshell with high elasticity 
• inner collar made of pleasant microfleece material 
• adjustable bottom hem with elastic

CZ

EN

VORMA LADY
03030046 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester fleece, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester fleece, 280 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá 
white

52
světle modrá 
light blue

13
světle zelená
light green

• dámská vesta se stojáčkem 
• přední zip je krytý spodní légou 
• 2 praktické boční kapsy na zip
• women’s vest with high collar 
• front zipper covered with bottom placket 
• 2 practical side pockets with zipper

CZ

EN

VESTY VESTS
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BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá-černá
grey-black

10
zelená-černá
green-black

40
navy-černá
navy-black

20
červená-černá
red-black

60
černá
black

NYALA 
VESTA VEST
03030010 xx XXX

 
20MOQ 1  

• UNISEX
• MNOHO BAREVNÝCH VARIANT
•  VNITŘNÍ STRANA LÍMCE Z MIKROFLEECU
• UNISEX 
• MANY COLOUR VARIANT
• INSIDE COLLAR FROM MICROFLEECE

 
 
 
 
 
 
 
MATERIÁL: 100 % polyester / PVC, 230 g /m²  
MATERIAL: 100 % polyester / PVC, 230 g /m²

VELIKOSTI: S–3XL, XS–4XL – navy-černá 
SIZE: S–3XL, XS–4XL – navy-black  

• zateplená nepromokavá vesta se stojáčkem 
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• vnitřní vstup pro strojní vyšívání
• reflexní doplňky
• prodloužená táhla zipů pro snadnější manipulaci 
v rukavicích

• waterproof insulated vest with high collar 
• nylon material with mechanically resistant Ribstop 
treatment 

• bottom hem with drawstring 
• inner entry for machine embroidery 
• reflective accessories 
• extended zipper pullers for easier use with gloves

CZ

EN

RAPA 
VESTA VEST
03030100 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester pongee 190T / PVC,  
podšívka: 100 % polyester taffeta 
MATERIAL: 100 % polyester pongee 190T / PVC, 
lining: 100 % polyester taffeta

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

• pánská zateplená zimní vesta
• 2 postranní lištové kapsy
• 2 náprsní kapsy s patkou na suchý zip
• 2 vnitřní kapsy
• retroreflektivní poutka na kapsách a límci
• vodě a větru odolný materiál
• men´s insulated winter vest
• 2 side pockets
• 2 big chest pockets
• 2 inside pockets
• reflective loops at pockets and collar
• wind and water proof fabric

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

41
navy
navy

00
šedá
grey

WWW.CERVA.COM
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BEAVER
03030024 xx XXX

 

20MOQ 1  

STAHOVACÍ PÁSKY V PODPAŽÍ A BOCÍCH 
ARMPITS AND SIDES TIGHTENING

MATERIÁL: 100 % polyester/PVC,  
podšívka – 100 % polyester, 230 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester/PVC,  
lining – 100 % polyester, 230 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• zateplená nepromokavá vesta
• prodloužený díl na zádech
• polyesterový materiál s mechanicky odolnou 
úpravou Ribstop 

• spodní lem ke stažení na šňůrku
• vnitřní vstup pro strojní vyšívání
• na bocích je polohování na zip pro regulaci 
obvodu vesty

• waterproof insulated vest
• extended back part
• polyester material with mechanically resistant 
Ribstop treatment 

• bottom hem with drawstring
• inner entry for machine embroidery
• adjustable sides with zippers to adjust the vest girth

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

42
tm. modrá
navy

DAVIDA
03030029 xx XXX

20MOQ 1  

ZAPÍNÁNÍ NA ZIP 
VELCRO FASTENING

MATERIÁL: 100 % polyester, 135 g /m²,  
podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, 135 g /m²,  
lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–4XL

• zateplená vesta
• vysoký ochranný krční límec
• kovové druky umožňují nastavit šířku vesty
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• vnitřní vstup pro strojní vyšívání
• waterproof insulated vest
• highly protective neck collar
• metal press studs allow the vest girth to be 
adjusted

• bottom hem with drawstring
• inner entry for machine embroidery

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

40
tm. modrá
navy

10
zelená
green

VESTY VESTS
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CORONA
03030026 xx XXX

20MOQ 1  

LETNÍ RYBÁŘSKÁ VESTA / VOLNÝ ČAS 
SUMMER FISHING VEST / LEISURE TIME

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna, 210 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 210 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• lehká vesta s kapsami
• vnitřní síťovina z materiálu polyester Mesh 
• kovový D kroužek
• light vest with pockets
• inner mesh made of polyester MESH
• metal D ring

CZ

EN

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

10
khaki
khaki

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

40
tm. modrá
navy

10
zelená
green

TRITON
03030028 xx XXX 

20MOQ 1  

PRODLOUŽENÁ ZÁDA 
EXTENDED ON THE BACK

MATERIÁL: 100 % polyester, 135 g /m²,  
podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester, 135 g /m²,  
lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

• zateplená vesta se stojáčkem
• prodloužený díl na zádech
• zapínání na plastové druky
• thermoinsulated vest with collar
• extended back part
• plastic snap studs fastening

CZ

EN
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY SOFTSHELL JACKETS

KNOXFIELD PRINTED  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

183
LUTTON 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

184
GLASSON  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

184
OLZA  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

184
NAMSEN MAN  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET

185

GAULA LADY  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA SOFTSHELL JACKET 185 PULCO 622Z 

SOFTSHELLOVÁ BUNDA SOFTSHELL JACKET 186 TORREON 624Z 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA SOFTSHELL JACKET 186

SYMMONS 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET

43
ALLYN  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

66
ALLYN SOFTSHELLOVÁ  
BUNDA S KAPUCÍ  
SOFTSHELL JACKET WITH 
HOOD

67

EMERTON  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

82
EMERTON ZIMNÍ  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
WINTER SOFTSHELL JACKET

82
YOWIE PRINTED 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

99

YOWIE  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

101
CRAMBE  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

108
ERNST BE-02-003 136

BUNDY JACKETS

BEESTON  
VĚTROVKA WINDBREAKER 187 CLANE LONG  

BUNDA JACKET 188 ANS LONG PARKA 188 KNOXFIELD  
ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET

189
OISLY MAN 190 OISLY LADY 190
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FIRTH LADY  
BUNDA JACKET 191 FIRTH MAN  

BUNDA JACKET 191 OLZA 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 192 VICTOR 193 OUSTON  

BUNDA JACKET 193 SALCHA 193

UKARI  
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 194 UKARI 

BUNDA JACKET 194 DRUMONE 
BUNDA JACKET 195 ANZAC 196 RAPA PILOT  

BUNDA JACKET 197

RAPA  
BUNDA JACKET 197 NYALA 

BUNDA JACKET 198 ULTIMO 198 LIBRA 199 ATLAS 199

PILOT 200 NORMA 200 NIM BUNDA JACKET 52 SABRO 
BUNDA JACKET 53 SVANEKE 

BUNDA JACKET 54 STRIB 
BUNDA JACKET 55

ALLYN 
ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET

67
NARELLAN 
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET

71
EMERTON PILOT  
BUNDA JACKET 83 EMERTON WINTER 

BUNDA 
WINTER JACKET

83
EMERTON ZIMNÍ 
BUNDA 
WINTER JACKET

86
EMERTON BLACK 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 86

BUNDY JACKETS
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STANMORE 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 97 MAX 

ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 119 ERIICH BE-02-001  
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET 138

TORNHILL 608Z  
BUNDA JACKET 202 CUMBRIA 603Z 203 GERMO 625Z 203 SHERWOOD 626Z  

BUNDA JACKET 203 VERMONT 2123  
BUNDA JACKET 204
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SOFTSHELLOVÉ  
BUNDY  
SOFTSHELL  
JACKETS

KNOXFIELD PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010473 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 75D mechanical stretch,  
TPU membrána, 290 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester 75D mechanical stretch,  
TPU membrane, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMEABILITY: 4000 g /m²/24 h.

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

90
oranžová
orange

70
žlutá
yellow

• pánská sofsthelová bunda s reflektivním dekorativním potiskem 
na fluorescentním podkladu • zesílená oblast ramen a loktů • 1 náprsní 
kapsa na zip • 2 postranní lištové kapsy • 2 uzavíratelné vnitřní kapsy 
• odnímatelná kapuce s efektním uchycením • reflektivní paspulka lemující 
sedlo a boční kapsy • nastavitelná šíře spodního obvodu a rukávů
• men's softshell jacket whole printed by reflective print 
on fluorescent fabric • reinforced shoulders and elbow parts 
• 1 zipper chest pocket • 2 side pockets • 2 closable inside pockets 
• adjustable hood with effective attachment • saddle and pockets 
lined with reflective piping • adjustable bottom and sleeves

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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GLASSON  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010387 xx XXX

  
20MOQ 1  

MATERIÁL: 150D polyester / TPU / polar fleece, 270 g /m² 
MATERIAL: 150D polyester / TPU / polar fleece, 270 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 5000 g /m²/24 h.  
VAPOR PERMABILITY: 5000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST  
COLOUR: 

60
černá
black

40
navy
navy

• pánská 3 vrstvá celopotištěná softhellová bunda 
s kapucí • TPU membránou s moderním abstraktním 
potiskem • 2 postranní kapsy na zip, krytá náprsní 
kapsa na zip, 1 vnitřní kapsa na zip • nastavitelná šíře 
spodního obvodu bundy prostřednictvím stahovací 
šňůrky • nastavitelná šíře rukávů prostřednictvím suchého 
zipu • nastavitelný obvod kapuce díky stahovací šňůrce
• men´s 3 layer wholeprinted softshell jacket with 
hood • TPU membrane and modern abstract print 
pattern • 2 side zipper pockets, chest zipper pocket 
and 1 inside zipper pocket • adjustable bottom girt 
by draw string • adjustable sleeve hem by velcro 
• ajustable hood girt by draw string

CZ

EN

OLZA  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010221 40 XXX

  
20MOQ 1  

MATERIÁL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10000 mm

PRODYŠNOST: 3000 g /m²/24 h.  
VAPOR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

• softshellová bunda pohodlného střihu
• kárované a signální žluté doplňky
• TPU membrána
• vnitřní zateplení fleecem
• voděodolné zipy
• zesílení v loketní části
• softshell jacket with a comfortable fit 
• checkered and bright yellow accessories 
• TPU membrane 
• inner fleece lining 
• waterproof zippers
• elbow reinforcement

CZ

EN

LUTTON  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010397 60 XXX

  
20MOQ 1  

MATERIÁL: 150D polyester / TPU / polar fleece, 270 g /m² 
MATERIAL: 150D polyester / TPU / polar fleece, 270 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST: 5000 g /m²/24 h. 
VAPOR PERMABILITY: 5000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-šedá black-grey

• pánská 3 vrstvá celopotištěná softshellová bunda 
s TPU membránou v atraktivním moderním designu 
• 2 hluboké náprsní kapsy na zip, 2 postranní kapsy, 
3 vnitřní kapsy z toho 1 na zip • odnímatelná kapuce 
s nastavitelným obvodem pomocí stahovací šňůrky 
• nastavitelná šířka obvodu rukávů pomocí suchého 
zipu • nastavitelná šíře spodního obvodu bundy 
pomocí stahovací šňůrky
• Men´s 3- layer wholeprinted softshell jacket with 
TPU membrane in attractive design, 2 big chest 
pockets with zipper, 2 side pockets, 3 inside pockets, 
1 of them with zipper, detachable hood by zipper 
with adjustable girt by draw string, adjustable 
sleeve hem by velcro.

CZ

EN

WWW.CERVA.COM

184



NAMSEN MAN  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010345 xx XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: vrchní materiál: 75D polyester / TPU, vnitřní strana: tricot 230 g /m² 
MATERIAL: outer material: 75D polyester / TPU, inner material: tricot 230 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMABILITY: 800 g /m²/24 h. 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI: SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

10 
zelená
green

60
černá
black

20
červená
red

00
šedá
grey

• pánská softshellová bunda s kontrastními zipy • lehký dvouvrstvý 
softshellový materiál • nastavitelná šířka rukávů na suchý zip
• gents softshell jacket with contrast zippers • light double layer softshell 
material • adjustable width of sleeves through Velcro fastening

CZ

EN

GAULA LADY  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010346 xx XXX

  

20MOQ 1  

MATERIÁL: vrchní materiál: 75D polyester / TPU, vnitřní strana: tricot 230 g /m² 
MATERIAL: outer material: 75D polyester / TPU, inner material: tricot 230 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMABILITY: 800 g /m²/24 h. 800 g /m²/24 h.

VELIKOSTI: SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

26
tm. růžová
dark pink

20
červená
red

40
modrá
blue

10 
zelená
green

• dámská softshellová bunda s kontrastními zipy • lehký dvouvrstvý 
softshellový materiál • nastavitelná šířka rukávů na suchý zip
• ladies softshell jacket with contrast zippers • light double layer softshell 
material • adjustable width of sleeves through Velcro fastening

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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PULCO 622Z 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010304 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: lepený dvouvrstvý softshell – 100 % polyester,  
vnitřní strana: fleece, 100 % polyester, ± 250 g /m² 
MATERIAL: 2-layer bonded softshell: 100 % polyester stretch,  
inside 100 % polyester fleece, ± 250 g /m²

VELIKOSTI: SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

60
černá
black

41
navy
navy

20
červená
red

Lehká, moderní, větruodolná, prodyšná, dvouvrstvá softshelová bunda. 
Zapínání na zip s ochranou brady. Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy 
na zip. Délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Lightweigth, modern styling, cold and wind protection softshell jacket.  
Zip closure with chin protection. Two pockets and one inside pocket.  
Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

1xxxx
EN 14085:  

2004

TORREON 624Z 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010305 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: lepený dvouvrstvý softshell – 100 % polyester,  
vnitřní strana: fleece, 100 % polyester, ± 250 g /m² 
MATERIAL: 2-layer bonded softshell: 100 % polyester stretch,  
inside 100 % polyester fleece, ± 250 g /m²

VELIKOSTI: SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

09
černá-šedá
black-grey

18
černá-zelená
black-green

43
černá-navy
black-navy

23
černá-červená
black-red

Lehká, moderní, větruodolná, prodyšná, dvouvrstvá softshelová bunda. 
Zapínání na zip s ochranou brady. Odepínatelné rukávy. Náprsní kapsa a dvě 
postranní kapsy na zip. Délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Lightweigth, modern styling, cold and wind protection softshell jacket.  
Zip closure with chin protection. Two pockets and one inside pocket.  
Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

1xxxx
EN 14085:  

2004

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY
DETACHABLE SLEEVES
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BUNDY  
 JACKETS

BEESTON 
VĚTROVKA WINDBREAKER
03010349 xx XXX

  

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 50D/300T Ribstop 
bonded, prodyšná membrána 
MATERIAL: 100 % polyester 50D/300T Ribstop 
bonded, breathable membrane

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 5000 mm

PRODYŠNOST: 3000 g /m²/24 h. 
VAPOR PERMABILITY: 3000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

60
černá
black

• pánská vysoce funkční bunda
• vodě- a větruodolná 
• podlepené švy
• kapuce v límci
• reflektivní potisk na hrudi, rukávech a zadní části
• gents high functional jacket
• water and windproof 
• taped seems
• hood in collar
• reflective printing on breast, sleeves and back side

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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CLANE LONG
BUNDA JACKET
03010385 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, podšívka 190T 
polyester, 130 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, lining 190T  
polyester, 130 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• dámská zateplená parka v prodloužené délce, 
se stojáčkem a odnímatelnou kapucí • zapínání 
na zip krytý légou na druky • 2 postranní kapsy 
s ozdobnou patkou s drukem, vnitřmí kapsa 
na mobil se zapínáním na suchý zip • nastavitelná 
šířka obvodu pasu prostřednictvím stahovacího 
pásku na druky • odnímatelná kapuce na zip 
s nastavitelným obvodem • vnitřní rukávová 
manžeta z elastického materiálu s otvorem 
na palec
• ladie‘s insulated parka in extended length with 
stand up collar and detachable hood • zipper 
fastening covered by placket with press buttons 
• 2 side flap pockets • inside phone pocket with 
velcro • adjustable waist • zipper detachable hood 
with adjustable girt • elasthic hem inside the sleeve 
with thumb hole

CZ

EN

ANS LONG PARKA
03010357 60 XXX

5MOQ 1    

MATERIÁL: 100 % polyester s AC zátěrem, 
podšívka: 100 % polyester 210 T, zateplení: 
100 % polyester, 500 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester with AC coating,  
lining: 100 % polyester 210 T,  
insulation: 100 % polyester, 500 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S-3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská zimní parka v prodloužené délce 
s odnímatelnou kapucí lemovanou kožichem 
• celopropínací na zip • 2 postranní multifunkční 
kapsy, 2 náprsní kapsy na druky, 1 vnitřní kapsa 
na mobil • zip krytý légou na kryté zapínání 
• nastavitelná šířka v pase díky poutku na druky 
• uvnitř rukávu manžeta z elastického žebrového 
úpletu
• men‘s prolonged winter parka with detachable 
hood with fur hem • full-length zipper 
• 2 multifunctional side pockets, 2 breast pockets 
with buttons • 1 inner pocket for mobile phone 
• covered zipper • adjustable waist width and side 
vents with zipper • elastic cuff made of knitted 
material inside sleeves

CZCZ

EN
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KNOXFIELD
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010469 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU, 200 g/m², 
podšívka: 100 % polyester taffeta 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch/TPU, 200 g/m², 
linning: 100 % polyester taffeta

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

A1
antracit-žlutá
anthracite-yellow

A2
antracit-oranžová
anthracite-orange

A0
antracit-červená
anthracite-red

• pánská zateplená zimní bunda s odnímatelnou kapucí
• prodloužený zadní díl
• zesílená část v oblasti ramen
• náprsní kapsa na zip v kontrastní barvě
• 2 postranní lištové kapsy
• 2 uzavíratelné vnitřní kapsy
• možnost vstupu pro výšivku či potisk
• nastavitelná šíře spodního obvodu
• reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy
• dekorativní prošití v kontrastní hi-vis barvě
• men‘s winter padded jacket with detachable hood 
• extended back part 
• reinforced shoulders 
• chest pocket with zipper in contrast hi-vis colour 
• 2 side pockets 
• 2 closable inside pockets 
• input for embroidery or print 
• adjustable bottom by draw string 
• saddle and pockets lined with reflective piping 
• decorative stitching in contrast hi-vis colour

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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OISLY MAN
03010274 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: vrchní materiál 100 % nylon,  
zateplení 100 % polyester – imitace peří 
MATERIAL: upper material 100 % nylon, 
insulation 100 % polyester – imitation of feathers

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda pro užití po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro uložení a transport
• very light, warm quilted jacket for use all year round 
• material comfortable to touch 
• modern cut and colours 
• packable into little bag = perfect for transport and storing

CZ

EN

OISLY LADY
03010269 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: vrchní materiál 100 % nylon,  
zateplení 100 % polyester – imitace peří 
MATERIAL: upper material 100 % nylon,  
insulation 100 % polyester – imitation of feathers

VELIKOSTI SIZE: XS–XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda s kapucí pro užití po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro uložení a transport
• very light, warm quilted jacket with hood for use all year round 
• material comfortable to touch 
• modern cut and colours 
• packable into little bag = perfect for transport and storing

CZ

EN
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FIRTH MAN
BUNDA JACKET
03010391 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
navy
navy

60
černá
black

• pánská prošívaná bunda s kapucí 
• atraktivní barevná kombinace – kontrastní podšívka
• zipy a elastická paspulka na konci rukávů, spodního obvodu 
a kapuce

• 2 postranní kapsy na zip
• hřejivá, větru a vodě odolná
• men´s quilted jacket with hood 
• attractive color combination contrast color of lining 
• zippers, elastic tape at sleeve hems 
• bottom hem and hood 
• 2 side pockets with zipper 
• warm, wind and water repellent

CZ

EN

FIRTH LADY
BUNDA JACKET
03010392 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: XS–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

26
růžová
pink

60
černá
black

• dámská prošívaná bunda s kapucí 
• atraktivní barevná kombinace – kontrastní podšívka
• zipy a elastická paspulka na konci rukávů, spodního obovdu 
a kapuce

• 2 postranní kapsy na zip
• hřejivá, větru a vodě odolná
• ladie´s quilted jacket with hood 
• attractive color combination contrast color of lining 
• zippers, elastic tape at sleeve hems 
• bottom hem and hood 
• 2 side pockets with zipper 
• warm, wind and water repellent

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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OLZA
ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET
03010320 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 100 % polyester / PU 
MATERIAL: 100 % polyester / PU

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 5000 mm

PRODYŠNOST: 5000 g /m²/24 h. 
VAPOR PERMEABILITY: 5000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR:  

00
šedá
grey

50
královská modrá 
blue

82
béžová 
beige

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

• vnitřní kapsy
• innovated version of winter jacket in design of OLZA collection 
• excellent functional features 
• detachable hood, elastic cuff inside sleeves
• inner pockets

CZ

EN
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SALCHA
03010341 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: vrchní materiál: 100 % polyester 
dobby / PU, podšívka: 100 % polyester taffeta, 
zateplení: 100 % polyester 160 g /m²  
MATERIAL: outer material: 100 % polyester 
dobby /PU, lining: 100 % polyester taffeta,  
insulation: 100 % polyester 160 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

00
šedá
grey

• pánská zimní bunda sportovního střihu v atraktivní 
barevné kombinaci • integrovaná kapuce v límci  
• nastavitelná šířka rukávů a spodního obvodu bundy 
• vstup pro strojní vyšívání
• gents winter jacket in sport cut and attractive 
colours • hood in collar • adjustable width of 
sleeves and bottom hem • access for embroidery

CZ

EN

OUSTON
BUNDA JACKET
03010386 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester,  
podšívka polyester taffeta 190T, 170 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester,  
lining polyester taffeta 190T, 170 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská prošívaná bunda se stojáčkem 
• 2 lištové postranní kapsy na zip 
• náprsní kapsa na zip 
• vnitřní kapsa na mobilní telefon 
• nastavitelný spodní obvod pomocí stahovací šňůrky 
• elastická gumička na konci rukávů
• men´s quilted jacket with stand up collar. 2 side 
zipper pockets, chest zipper pocket, inside phone 
pocket, adjustable bottom girt by draw string, 
elastic rubber at the end of sleeves.

CZ

EN

VICTOR
03010313 60 XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % polyester 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská zimní bunda v moderním střihu 
s odnímatelným kožešinovým límcem

• odnímatelná nastavitelná kapuce
• vnitřní rukáv ukončen nápletem
• gents winter jacket in modern design with 
removable fur collar

• detachable and adjustable hood
• inner sleeve with ribbed cuffs

CZ

EN

BUNDY JACKETS
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UKARI 
ZIMNÍ BUNDA WINTER JACKET
03010154 14 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna – svrchní část, 280 g /m²,  
zateplení a podšívka 65 % polyester, 35 % bavlna 
MATERIAL: 100 % cotton – outer layer, 280 g /m²,  
thermoinsulated lining 65 % polyester, 35 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: khaki

• zateplená bunda s enzymatickou úpravou materiálu – úprava 
zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění

• nastavitelné rukávy pomocí druků
• spodní lem ke stažení na gumu
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké kapsy
• insulated jacket with enzymatic fabric treatment – treatment 
ensures softening of the fabric with increased resistance to soiling

• adjustable sleeves with press studs
• bottom hem with elastic
• full-metal zippers and press studs
• extra deep pockets

CZ

EN

UKARI 
BUNDA JACKET
03010085 10 XXX

20MOQ 1  

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY 
REMOVABLE SLEEVES

MATERIÁL: 100 % bavlna, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 280 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: khaki

• pracovní bunda s odepínatelnými rukávy a enzymatickou úpravou 
materiálu – úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou 
odolnost proti znečištění

• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• working jacket with enzymatic fabric treatment – treatment 
ensures softening of the fabric with increased resistance to soiling

• full-metal zippers and press studs
• extra deep multifunctional pockets

CZ

EN
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DRUMONE 
BUNDA JACKET
03010389 60 XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 320D polyester taslon / PU zátěr, 125 g /m² 
MATERIAL: 320D polyester taslon / PU laminate, 125 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 1000 mm

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pánská zateplená zimní bunda 4 v 1
• svrchní bunda s retroreflektivním páskem a 2 postranními kapsami
• nastavitelná šíře spodního obvodu pomocí stahovací šňůrky
• nastavitelná šíře okraje rukávů pomocí suchých zipů
• vnitřní vzipovaná prošívaná bunda s odnímatelnými rukávy,  
se 2 postranními kapsami a vnitřní kapsou na mobil

• kvalitní vodě a větruodolný materiál
• men´s insulated winter jacket 4 in 1
• shell jacket decorated by reflective stripe
• 2 side pockets
• adjustable bottom girt by draw string
• adjustable sleeve hem by velcro
• inside zipped quilted jacket with detachable sleeves
• 2 side pockets and 1 inside phone pocket
• water and wind repellent high quality fabric

CZ

EN
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ANZAC
03010069 xx XXX

  

1 10MOQ  

ODEPÍNATELNÁ VLOŽKA  
REMOVABLE LINING

MATERIÁL: vnější bunda 100 % nylon / PU,  
vnitřní 100 % polyester fleece 280 g /m² 
MATERIAL: outer jacket 100 % nylon / PU,  
inside 100 % polyester fleece 280 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 2000 mm

PRODYŠNOST: 3000 g /m²/24 h. 
VAPOR PERMABILITY: 3000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
modrá
blue

20
červená
red

90
oranžová
orange

00
šedá
grey

60
černá
black

10
zelená
green

• zimní bunda s odepínací fleece vložkou, kterou lze nosit samostatně
• voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál
• integrovaná kapuce v límci
• podlepené švy pro zvýšení voděodolnosti 
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• winter jacket with detachable fleece liner, which can be 
worn separately 

• waterproof, windproof and breathable fabric
• hood integrated in collar
• taped seams for increased water resistance 
• bottom hem with drawstring 

CZ

EN
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RAPA BUNDA JACKET
03010394 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester pongee 190T/ PVC,  
podšívka: 100 % polyester taffeta 
MATERIAL: 100 % polyester pongee 190T/PVC,  
lining: 100 % polyester taffeta

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

BAREVNOST COLOUR:  

00
šedá
grey

42
navy
navy

• pánská zateplená zimní bunda • integrovaná kapuce v límci • krycí 
léga na suchý zip, 2 postranní lištové kapsy, 2 náprsní kapsy s patkou 
na suchý zip, 2 vnitřní kapsy • retroreflektivní pásky na  
rukávech, poutku kapes a límci • nastavitelná šíře obvodu rukávu 
na suchý zip • vodě a větru odolný materiál
• men´s insulated winter jacket with hood integrated in the collar • zipper 
covering placket with velcro • 2 side pockets • 2 big chest pockets 
• 2 inside pockets • reflective stripes at sleeves • pocket loops and collar 
• adjustable sleeve hem by velcro • wind and water proof fabric

CZ

EN

RAPA PILOT BUNDA JACKET
03010395 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester pongee 190T/ PVC,  
podšívka: 100 % polyester taffeta 
MATERIAL: 100 % polyester pongee 190T/PVC,  
lining: 100 % polyester taffeta

VELIKOSTI SIZE: S–4XL

BAREVNOST COLOUR:  

00
šedá
grey

42
navy
navy

• pánská zateplená zimní bunda pilot střihu • integrovaná kapuce 
v límci • krycí léga na suchý zip • 2 postranní lištové kapsy, 2 náprsní 
kapsy s patkou na suchý zip, 2 vnitřní kapsy • retroreflektivní pásky 
na rukávech, poutku kapes a límci • nastavitelná šíře obvodu rukávu 
na suchý zip • vodě a větru odolný materiál
• men´s insulated winter pilot jacket with hood integrated in 
the collar • zipper covering placket with velcro • 2 side pockets 
• 2 big chest pockets • 2 inside pockets • reflective stripes at 
sleeves • pocket loops and collar • adjustable sleeve hem by velcro 
• wind and water proof fabric

CZ

EN
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ULTIMO
03010065 xx XXX

 
10MOQ 1  

PEVNÝ ODOLNÝ MATERIÁL 
HARD-RESISTANT MATERIALL

REFLEXNÍ DOPLŇKY 
REFLECTIVE ACCESSORIES

MATERIÁL: 100 % polyester / PU, 210 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester / PU, 210 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• zateplená nepromokavá bunda pohodlného 
střihu • integrovaná kapuce v límci • zesílení 
pevný materiál, odolný proti mechanickému 
poškození • reflexní doplňky
• insulated waterproof jacket with 
a comfortable fit • hood integrated in 
collar • reinforced solid fabric, resistant to 
mechanical damage • reflective accessories

CZ

EN

NYALA
BUNDA JACKET
03010005 xx XXX

 
10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester povrstvený PVC, 
230 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester with PVC finish, 
230 g /m²

VELIKOSTI: S–3XL, XS–4XL – navy-černá 
SIZE: S–3XL, XS–4XL – navy-black

• nepromokavá zateplená bunda s kapucí 
v límci • svrchní materiál s mechanicky 
odolnou úpravou • spodní lem ke stažení 
na šňůrku • reflexní doplňky
• insulated waterproof jacket with hood 
integrated in collar • outer fabric with 
mechanically resistant treatment • bottom 
hem with drawstring • reflective accessories

• UNISEX
• MNOHO BAREVNÝCH VARIANT
•  VNITŘNÍ STRANA LÍMCE Z MIKROFLEECU 
• FASHION JACKET 
• MANY COLOURS
• INSIDE COLLAR FROM MICROFLEEC

CZ

EN

BAREVNOST  
COLOUR: 

40
modrá-černá
blue-black

00
šedá-černá 
grey-black

20
červená-černá 
red-black

60
černá
black

10
zelená-černá 
green-black

BAREVNOST  
COLOUR: 

00
šedá
grey

40
modrá
blue

20
červená
red
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ATLAS
03010076 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester / PVC 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

40
tm. modrá
dark blue

10
zelená
green

• zateplená nepromokavá bunda na zip s odepínatelnou kapucí 
• materiál s podlepenými švy je voděodolný a větruodolný 
• na rukávech vnitřní žebrové manžety
• insulated waterproof jacket with a detachable hood on a zipper 
• fabric with taped seams that is waterproof and windproof
• sleeves have inner ribbed cuffs

CZ

EN

LIBRA
03010030 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá 
grey

40
tm. modrá 
navy

• zimní bunda s odnímatelnými rukávy
• samostatně nositelná zateplená vesta
• větruodolný a prodyšný materiál
• winter jacket with detachable sleeves
• insulated vest that can be worn separately 
• windproof and breathable fabric

CZ

EN

TITAN 
kalhoty  pants212
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PILOT
03010022 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC, 190 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC, 190 g /m², lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

40
tm. modrá
dark blue

• zateplená nepromokavá bunda vzor „pilotka“ s odepínatelnou 
podšívkou a rukávy

• integrovaná kapuce v límci
• odepínatelný límec z umělé kožešiny na suchý zip
• spodní lem a manžety rukávů jsou z žebrovaného úpletu
• waterproof jacket, “pilot” type with detachable liner 
and sleeves

• hood integrated in collar
• detachable collar made of faux fur with Velcro
• bottom hem and cuffs are made of ribbed knitwear

CZ

EN

NORMA
03010075 15 XXX

5MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna  
MATERIAL: 100 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: zelená green

• zateplený ¾ kabát se zateplenou kapucí, tzv. vaťák
• základní ochrana proti chladu a povětrnostním vlivům
• zapínání na knoflíky
• širší střih umožňuje volnost pohybu
• insulated ¾ jacket with hood, so-called wadded 
• basic protection against cold and windy weather
• button closure
• wider fit allows you to move freely

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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NOVÁ KOLEKCE PRO MANAŽERY NEW COLLECTION FOR MANAGERS
S.E.P.P. KOLEKCE
Kolekce oděvů, která vás ochrání i v těch nejnáročnějších 
povětrnostních podmínkách. Fleece, softshell či další vnitřní vrstvy 
jsou plně kompatibilní s bundou Tornhill, která patří do stejné 
kolekce. 
Základem kolekce je bunda TORNHILL, CUMBRIA, kterou lze 
kombinovat s bundami DURANGO, PULCO, MERIDA, SHERWOOD, 
TORREON a GERMO. Bundy lze nosit samostatně i jako vložku 
do bundy TORNHILL, CUMBRIA.

S.E.P.P. COLLECTION
Collection of garments will protect you even in the most severe 
weather conditions. The fleeces, softshells and other linings in 
this collection are fully compatible with the S.E.P.P. jackets from 
the same collection, thanks to the I.L.S. concept. 
The main product of the S.E.P.P. collection is TORNHILL, CUMBRIA 
jacket, which can be combined with jackets DURANGO, PULCO, 
MERIDA, SHERWOOD, TORREON and GERMO. Jackets can be worn 
separately or in combination with the TORNHILL, CUMBRIA jacket.

MANAGEMENT  
CONCEPT COLLECTION

SHERWOOD 203PULCO 186

TORREON 186 MERIDA 168

DURANGO 168 GERMO 203

BUNDY JACKETS
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TORNHILL 608Z BUNDA JACKET
03010301 xx XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

VNITŘNÍ PODŠÍVKA - SÍŤOVINA 
LINING MESH

 611Z - 612Z - 622Z - 624Z - 625Z - 626Z

MATERIÁL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester, potažené 100 % PU nátěrem, 
± 205 g /m², podšívka – síťovina v oblasti těla, polyamid v rukávu 
MATERIAL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester, laminated with 
100 % PU film; ± 205 g /m², fixed inside lining – mesh in body and 
polyamide in sleeve.

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

Vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná bunda. Zapínání 
na zip, odnímatelná kapuce s kšiltem a zapínáním u krku, 2 náprsní 
kapsy na zip, 2 kapsy na zip a 1 kapsa na rukávu. Stahovací šňůrka 
v pase a spodním okraji bundy. Délka zad 85 cm (u velikosti L). 
Highly breathable, waterproof and windproof jacket. High tear 
resistence, long zip puller for extra comfort while opening the 
zipper. Detachable hood with chin protection + peak, 2 inset chest 
pockets with zip closure, 2 inset pockets with zip closure and 1 
sleeve pocket. Drawstring in waist and hem. Back length 85 cm (L).

CZ

EN

3

3
EN 343: 2003 
+A1: 2007 

CUMBRIA 603Z
03010372 60 XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 611Z - 612Z - 622Z - 624Z - 625Z - 626Z

MATERIÁL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester,  
potažené 100 % PU nátěrem, ± 205 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester, 100% PU laminate ±  205 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

Stylová nepromokavá bunda, vyrobena z velmi odolného 
materiálu. 2 × překryté zipy a zatavené švy, odjímatelná 
kapuce. Bundu Cumbria je možné kombinovat s fleecovými 
a softshellovými bundami ze SIOEN SEPP kolekce.
Performance, durability and style. The high-tech materials we used 
for this jacket (a laminated fabric) provide it with remarkably high 
performances in terms of breathability and waterproofness and 
a great handle for such a heavy-duty jacket. Cumbria can be combined 
with several fleeces and softshells from the SEPP collection.

CZ

EN

3

3
EN 343: 2003 
+A1: 2007 

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

09
šedá
grey

10
zelená
green

41
navy
navy

WWW.CERVA.COM
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SHERWOOD 626Z BUNDA JACKET
03060019 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: 3 vrstvy – fleece, 100 % polyester; PU výplň;  
vnitřní vrstva interlock 100 % polyester, ±  350 g /m² 
MATERIAL: 3 layer: 100 % polyester fleece – PU sponge – 100 % polyester knitted 
Interlock, ± 350 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

00
šedá
grey

61
antracit
anthracIte

Moderní, komfortní, větruodolná bunda. Zapínání na zip s ochranou brady. 
Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip. Náplety na spodním okraji 
rukávů. Délka zad 75 cm (u velikosti L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Modern styling, very comfortable jacket. Cold and wind protection. Zip 
 closure with chin protection. 2 inset pockets with zip closure. Back length  
75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

1xxxx
EN 14058:  

2004

GERMO 625Z BUNDA JACKET
03010307 xx XXX 

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 608Z

MATERIÁL: 100 % prošívaný polyamid, vnitřní vrstva fleece,  
100 % polyester, ±  340 g /m²  
MATERIAL:  100 % quilted polyamide, inside 100 % polyester fleece, ± 340 g /m²

VELIKOSTI: SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

09
šedá-černá
grey-black

41
navy-černá
navy-black

23
černá-červená
black-red

Lehká, moderní, větruodolná, prodyšná, dvouvrstvá bunda. Vnější strana 
z prošívaného polyamidu, vnitřní vrstva měkká fleecová podšívka. Zapínání 
na zip s ochranou brady. Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip. Délka 
zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Modern styling, very comfortable jacket. Cold and wind protection. Quilted 
polyamide fabric with soft fleece lining inside. Zip closure with chin 
protection. Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

CZ

EN

3xxxx
EN 14058:  

2004

PLETENÉ MANŽETY
KNITTED CUFFS
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VERMONT 2123
BUNDA JACKET
03010329 41 XXX

5MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: Vnější materiál: polyester – bavlna ±225 g /m²,  
podšívka: ISOSOFT® 
MATERIAL: outer fabric: polyester – cotton; ±225 g /m², lining: ISOSOFT®

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy-sv. modrá navy-light blue

• Zimní bunda vhodná pro užití v chladných skladovacích prostorech
• ochrana proti chladu až do -40 °C (Rct = 0,414 m² K/W) / extra zesílení 
a podšívka na ramenech a loktech

• high-tech podšívka / šité švy / zamezení tepelných mostů
• Cold storage jacket
• Protection against cold up to -40 °C (Rct = 0,414 m² K/W) / Extra 
protection and lining at shoulders and elbows 

• High grade extra protective thermal lining / Stitched 
seams / Avoidance of cold bridges

CZ

EN

a
  3
2

ENV 342:  
1998

a=Icler 0,414 
m² K/W

ZERMATT 6105
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020104 41 XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 2122

MATERIÁL: 45 % bavlna, 55 % polyamid, podšívka – 100 % polyamid, 
zateplení – 100 % polyester 
MATERIAL: 45 % cotton, 55 % polyamid, lining – 100 % polyamid, 
thermoisolation – 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy-sv. modrá navy-light blue

Kalhoty vhodné až do -40 °C s termoizolační vrstvou, zvýšenými zády 
a zesílenými koleny.
Bib pants suitable for temperatures to -40 °C with thermoisolation 
layer, high back and reinforced knees.

CZ

EN

a
  3
2

ENV 342:  
1998

a=Icler 0,414 
m² K/W
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KALHOTY
PANTS
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TANANA  
KALHOTY PANTS 207 RAHAN 207 CHENA  

KALHOTY PANTS 208 CHENA  
ŠORTKY SHORTS 208

GLOMMA  
KALHOTY PANTS 209 NULATO 209 OLZA  

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY 
SOFTSHELL PANTS

210
RODD 210 RHINO 211 UKARI  

KALHOTY PANTS 211

TITAN 212 ZERMATT 6105
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

212
CRAMBE  
KALHOTY PANTS 108 CRAMBE  

ŠORTKY SHORTS 110 URAN  
MONTÉRKOVÉ KALHOTY 
WORKING PANTS

114

YOWIE  
KALHOTY PANTS 101 YOWIE  

SUKNĚ SKIRT 99

WWW.CERVA.COM
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TANANA 
KALHOTY PANTS
03020228 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna 100 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

82
béžová
beige

69
hnědá
brown

• pánské kalhoty moderního střihu s atraktivním 
řešením kapes a kontrastním prošitím

• gents pants in modern cut with attractive 
solution of pockets and contrast stitching

CZ

EN

RAHAN 
KALHOTY PANTS
03020253 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: vnější: 100 % bavlna,  
vnitřní materiál: 100 % polyester 
MATERIAL: outer layer: 100 % cotton lining 
100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

14
olivová
olive

60
černá
black

• pánské zateplené kargo kalhoty • 2 kargo kapsy 
po stranách nohavic • 2 přední lištové kapsy  
• 2 zadní kapsy s patkou na druk • dekorativní 
prošití • padnoucí střih
• men´s insulated cargo pants • 2 side cargo pockets 
• 2 front side pockets • 2 back flap pockets with 
press buttons • decorative stitching • fitting pattern

CZ

EN

KALHOTY PANTS
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CHENA 
ŠORTKY SHORTS
03100013 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna 100 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

14
olivová
olive

82
béžová
beige

• pánské šortky pro volný čas i outdoorové aktivity
• moderní střih
• atraktivní design a propracované detaily
• men shorts for leisure time and outdoor activities
• modern cut
• attractive design and functional details

CZ

EN

CHENA 
KALHOTY PANTS
03020205 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna 100 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

60
černá
black

00
šedá
grey

14
olivová
olive

82
béžová
beige

• pánské volnočasové kalhoty
• propracované detaily
• moderní a pohodlný střih se zajímavým řešením kapes
• men leisure pants 
• functional details
• modern and comfortable cut with interesting  
pocket solution 

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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NULATO
KALHOTY PANTS
03020170 00 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon, 190 g /m², šedý doplňkový 
materiál: 97 % nylon, 3 % Spandex®  
MATERIAL: 100 % nylon, 190 g /m², supplementary 
material in: grey colour 97 %, nylon, 3 % Spandex®

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• outdoorové kalhoty 
• polohovatelný obvod pasu na suchý zip
• strečový materiál na nejvíce exponovaných 
místech sedu, rozkroku, stehnech a kolenou

• outdoor pants
• adjustable waist with Velcro 
• stretch fabric on the most stressed points in  
the sitting position, crotch, thighs and knees.

CZ

EN

GLOMMA
KALHOTY PANTS
03020230 00 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % nylon 100 % nylon

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá-šedá black-grey

• pánské kalhoty vhodné pro všechny outdoorové 
aktivity

• pohodlné, perfektně padnoucí
• gents pants suitable for outdoor activities
• comfortable, fit perfectly

CZ

EN

KALHOTY PANTS
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RODD
03020009 60 XXX 

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % nylon / PU 100 % nylon / PU 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• zateplené nepromokavé kalhoty s paropropustnou 
membránou

• voděodolné a prodyšné 
• v pase na gumu s poutkami na pásek
• konce nohavic s nastavitelným rozparkem na suchý 
zip pro kombinaci s vyšší obuví

• insulated, waterproof pants with breathable membrane 
• waterproof and breathable 
• elastic waist band with belt loops
• trouser leg ends with adjustable Velcro slit for 
combination with higher footwear

CZ

EN

OLZA 
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY 
SOFTSHELL PANTS

 

03020151 40 XXX
20MOQ 1  

MATERIÁL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10000 mm

PRODYŠNOST: 3000 g /m²/24 h.  
VAPOR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

• softshellové kalhoty pohodlného střihu
• kárované a signální žluté doplňky
• TPU membrána
• vnitřní zateplení fleecem
• voděodolné zipy
• v pase na gumu i s poutky na pásek
• vhodné i do mínusových teplot.
• softshell pants with a comfortable fit 
• checkered and bright yellow accessories
• TPU membrane
• inner fleece lining
• waterproof zippers
• elastic waist band with belt loops 
• also suitable for subzero temperatures

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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RHINO
03020005 60 XXX

20MOQ 1  

MULTIFUNKČNÍ KAPSY 
MULTIFUNCTIONAL POCKETS

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 195 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pevné praktické kalhoty s mnoha funkčními kapsami – 
pocketstyle

• v pase na gumu a s poutkami na pásek
• multifunkční vakové přední kapsy
• D kroužek z plastu
• strong practical pants with many functional pockets – 
pocket style

• elastic waist band with belt loops
• multifunctional front baggy pockets 
• D ring made from plastic

CZ

EN

UKARI 
KALHOTY PANTS
03020061 10 XXX

25MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 280 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: khaki khaki

• pracovní kalhoty s enzymatickou úpravou materiálu – 
úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou 
odolnost proti znečištění

• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• working pants with enzymatic fabric treatment – 
treatment ensures softening of the fabric with 
increased resistance to soiling

• full-metal zippers and press studs
• extra deep multifunctional pockets

CZ

EN

KALHOTY PANTS
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ATLAS  
bunda jacket 199

TITAN
03020044 xx XXX

25MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR:

40
tm. modrá
navy

10
zelená
green

• zateplené kalhoty s laclem
• větru a voděodolné
• boční zapínání na knoflíky
• nastavitelné šle s přezkami z PVC
• kapsa na metr a poutko na kladivo
• insulated bib pants 
• wind and waterproof
• side button closure
• adjustable suspenders with clasps made of PVC
• pocket for tape measure and hammer loop

CZ

EN

ZERMATT 6105
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020104 41 XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 2122

MATERIÁL: 45 % bavlna, 55 % polyamid,  
podšívka – 100 % polyamid, zateplení – 100 % polyester 
MATERIAL: 45 % cotton, 55 % polyamide,  
lining – 100 % polyamide, thermoisolation – 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy-sv. modrá navy-royal blue

Kalhoty vhodné až do -40 °C s termoizolační vrstvou, 
zvýšenými zády a zesílenými koleny
Bib pants suitable for temperatures to -40 °C with 
thermoisolation layer, high back and reinforced knees.

CZ

EN

3
  2

ENV 342: 1998

a=Icler  
0,414 m² K/W

VERMONT 2123  
bundy jackets 204

WWW.CERVA.COM
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SIRET  
PLÁŠŤ COAT 215 SIRET HV  

PLÁŠŤ COAT 215 GORDON HV 
PLÁŠŤ COAT xxx SIRET SET 217

SIRET SET HV 217 GASCOGNE 3792  
BUNDA JACKET 216 DORTMUND 4820  

BUNDA JACKET 218 ROTTERDAM 4500  
KALHOTY PANTS 218

CARINA 219 LARS BE-06-002 220 NEPTUN 220 CETUS 221

HYDRA 221 RUDI BE-06-001 222 IRWELL 222 PONČO PVC  
PONCHO PVC 223 PE PLÁŠTĚNKA 

PE RAINCOAT 223 YOWIE  
PLÁŠŤ COAT 100
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SIRET PLÁŠŤ COAT
03110043 xx XXX

 
PU

SIRET HV PLÁŠŤ COAT
03110058 xx XXX

 
PU

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester s PU vrstvou 
MATERIAL: 100 % polyester with PU layer

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

10
zelená
green

50
královská modrá
royal blue

41
navy
navy

79
reflexní žlutá
reflective 
yellow
EN ISO 20471: 
2013 (Class 3)

96
reflexní oranžová
reflective  
orange
EN ISO 20471: 2013 
(Class 3)

41
reflexní navy
reflective 
navy

• nepromokavý a větruodolný prodloužený plášť s kapucí v límci
• délka 120 cm
• obvod kapuce lze stáhnout na tkaničku
• dvě přední kapsy kryté légami s reflexní paspulí pro zvýšení 
viditelnosti

• spodní lem rukávů lze polohovat drukem
• waterproof and windproof extended cut raincoat with a hood 
integrated in the collar 

• 120 cm in length
• hood girth is adjustable with drawstring
• two wide front pockets covered with plackets against water 
penetration

• bottom hem of sleeves is adjustable with press studs

CZ

EN

3

1

3

EN 343 EN ISO 20471:  
2013

ODĚVY DO DEŠTĚ RAINWEAR
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GASCOGNE 3792
BUNDA JACKET
03010140 xx XXX

 
PU

15MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 4500

MATERIÁL: Flexothane Classic: 100 % polyamid s PU zátěrem; ± 180 g /m² 
MATERIAL: Flexothane Classic: 100 % Polyamide knitting  
with PU coating/ ± 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

10
zelená
olive green

40
navy
navy

• 100 % voděodolný a větruodolný kabát s kapucí v límci
• zapínání na druky
• elastický, lehký
• zatavené švy
• délka (S–3XL) 120 cm
• 100 % waterproof, windproof long coat with hood in collar
• closure with press studs
• stretchable, lightweight
• high frequency welded seams
• length (S-XXXL) 120 cm

CZ

EN

3

2
ENV 343:

1998

WWW.CERVA.COM
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SIRET SET
03120030 xx XXX

  

SIRET SET HV
03120055 xx XXX

  

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester s PU vrstvou 
MATERIAL: 100 % polyester with PU coating

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

10
zelená
green

50
královská modrá
royal blue

41
navy
navy

79
reflexní žlutá
reflective yellow
EN ISO 20471: 2013  
(jacket Class 3,  
trousers Class 1)

96
reflexní oranžová
reflective  
orange
EN ISO 20471: 2013 
(jacket Class 3,  
trousers Class 1)

41
reflexní navy
reflective navy 

60
černá
black

• nepromokavý a větruodolný komplet
• ¾ plášť s kapucí v límci a kalhoty s gumou v pase
• nešustivý materiál
• dvě široké přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem
• waterproof and windproof set
• ¾ raincoat with hood integrated in collar and pants with elastic waist
• non-rustling fabric
• two wide front pockets covered with plackets against 
water penetration

• bottom hem of sleeves is adjustable with press studs

CZ

EN

kalhoty pants bunda jacket
3

1

1 3

EN 343 EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

ODĚVY DO DEŠTĚ RAINWEAR
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ROTTERDAM 4500 
KALHOTY PANTS
03020105 xx XXX

  
PU

20MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 4820

MATERIÁL MATERIAL: FLEXOTHANE Classic

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

71
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

40
modrá
blue

41
navy
navy

10
zelená
green

60
černá
black

Kalhoty do deště s elastickým pasem, zatavenými švy a nastavitelnou 
délkou nohavic.
Rain pants with elastic waist, fused sealed seams and adjustable leg length

CZ

EN

3

2
ENV 343:

1998

DORTMUND 4820 
BUNDA JACKET
03010139 xx XXX

  
PU

20MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 4500

MATERIÁL MATERIAL: FLEXOTHANE Classic 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

71
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

40
modrá
blue

41
navy
navy

10
zelená
green

60
černá
black

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v podpaží, překrytým zipem 
a zatavenými švy.
Rain jacket with foldaway hood in collar, underarm ventilation, overlaid zipper 
and fused sealed seams.

CZ

EN

3

2
ENV 343:

1998

WWW.CERVA.COM
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CARINA
03120006 xx XXX

 

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

 
40

 

• dvoudílný voděodolný oblek s kapucí 
• ¾ plášť s integrovanou kapucí v límci a kalhoty v pase do gumy
• dvě přední široké kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní část rukávů lze regulovat drukem
• ventilace na zádech a v podpaží
• transportní obal
• two-part waterproof set with hood
• ¾ raincoat with hood integrated in the collar and pants  
with an elastic waist

• two wide front pockets covered with plackets against water 
penetration

• bottom hem of sleeves is adjustable with press studs
• ventilation on the back and under the arms
• carrying case

CZ

EN

12

ODĚVY DO DEŠTĚ RAINWEAR
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NEPTUN
03110012 xx XXX

 

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

 
40

• voděodolný ¾ plášť s integrovanou kapucí • prodloužená délka 
• plášť má přelepené švy • dvě přední kapsy kryté légami proti 
průniku vody • vnitřní manžeta do gumy • ventilace na zádech 
a v podpaží • praktické, dobře skladovatelné balení
• waterproof ¾ raincoat with integrated hood • extended length 
• raincoat with taped seams • two wide front pockets covered with 
plackets against water penetration • inner elastic cuffs • ventilation 
on the back and under the arms • practical, easy to store packaging

CZ

EN

LARS BE-06-002
03120043 xx XXX

 

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 10

 
41

• dvoudílný ochranný oblek s kapucí 
• kalhoty se všitou gumou v pase
• spodní díl bundy stažitelný tkaničkou 
• podlepené švy
• two-piece protective suit with hood
• pants with a sewn rubber in the waist
• lower jacket hem adjustable with a drawstring
• taped seams

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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CETUS
03110013 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: PVC / 100 % polyester / PVC  
MATERIAL: PVC / 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

• voděodolný ¾ plášť s kapucí
• prodloužená délka 
• všechny spojovací švy jsou zatavené
• materiál s nánosem PVC
• dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• vnitřní manžeta na gumu
• ventilace na zádech a v podpaží
• waterproof ¾ raincoat with hood
• extended length
• all connecting seams are sealed
• material with PVC coating
• two front pockets covered with plackets against water 
penetration

• inner elastic cuff
• ventilation on the back and under the arms

CZ

EN

HYDRA
03120007 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: PVC / 100 % polyester / PVC  
MATERIAL: PVC / 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

• voděodolný dvoudílný oblek – ¾ plášť s kapucí a kalhoty v pase 
na gumu

• všechny spojovací švy jsou zatavené
• materiál s nánosem PVC
• dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní část rukávů lze regulovat drukem
• ventilace na zádech a v podpaží
• waterproof two-piece set – ¾ raincoat with hood and pants with 
elastic waist

• all connecting seams are sealed
• material with PVC coating
• two front pockets covered with plackets against water penetration
• bottom hem of sleeves is adjustable  
with press studs

• ventilation on the back and under the arms

CZ

EN

ODĚVY DO DEŠTĚ RAINWEAR
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IRWELL
03110009 xx XXX

 

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % PVC 100 % PVC

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

 

• voděodolný ochranný plášť s kapucí
• odlehčený materiál z měkčeného PVC bez textilní mřížky
• prodloužená délka zhruba pod kolena
• všechny spojovací švy jsou zatavené
• dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní část rukávů lze regulovat drukem
• ventilace na zádech a v podpaží
• waterproof protective raincoat with hood
• lightweight material made of soft PVC without textile grid
• extended length to approximately below the knees
• all connecting seams are sealed
• two front pockets covered with plackets against water 
penetration

• bottom hem of sleeves is adjustable with press studs
• ventilation on the back and under the arms

CZ

EN

RUDI  
BE-06-001
03110038 xx XXX

 

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–3XL

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

• dlouhý ochranný plášť se stahovací kapucí 
• dvě přední kapsy
• zapínání na patentky
• long protective coat with a drawstring hood
• two front pockets
• fastening with plastic press buttons

CZ

EN

WWW.CERVA.COM

222



PONČO PVC 
PONCHO PVC
03110011 xx 999

 

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % PVC 100 % PVC

VELIKOSTI SIZE: UNI (240 × 125 cm)

BAREVNOST COLOUR:  
 70

 
10

• pončo s kapucí a bočním zapínáním na druky
• prodloužený střih pod kolena
• pevný lehký měkčený PVC materiál
• volný střih k okamžitému použití přes klasický pracovní oděv
• všechny spojovací švy jsou zataveny
• transportní obal
• poncho with hood and side closure with press studs
• extended length to below the knees 
• strong lightweight soft PVC material
• loose fit for immediate use over regular work wear
• all connecting seams are sealed 
• carrying case

CZ

EN

PE PLÁŠTĚNKA 
PE RAINCOAT
03110008 80 999

 

200MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyetylén  
MATERIAL: 100 % polyethylen

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: transparentní transparent

• lehká pláštěnka pro opakované použití
• přední zapínání na plastové druky
• volný střih k okamžitému použití přes klasický pracovní oděv
• všechny spojovací švy jsou zataveny
• transportní obal
• light raincoat for reuse
• front press stud closure
• loose fit for immediate use over regular work wear
• all connecting seams are sealed
• carrying case

CZ

EN
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Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnanci osobní 
ochranné pracovní prostředky, jestliže pomocí prostředků kolektivní ochrany 
nebylo možné rizika odstranit nebo je minimalizovat na přijatelnou míru.  
Pro snížení riziky vyplývajících z možného zranění v důsledku snížené 
viditelnosti – nápadnosti pracovníka je nezbytné používání vhodných 
výstražných oděvů s vysokou viditelností.
Požadavky kladené na výstražné oděvy s vysokou viditelností jsou definovány 
normou EN ISO 20471 vydanou v roce 2013 (česká verze  
ČSN EN ISO 20471), případně EN 471 + A1 z roku 2007 (nebo ještě starší 
EN 471: 2003), které jsou nadále použitelné pro oděvy vyrobené v době 
platnosti těchto starších norem.
Norma rozděluje oděvy do tříd odstupňovaných podle plochy použitých 
materiálů s vysokou viditelností:

The Labour Code obliges the employer to provide workers personal protective 
equipment when using collective protection was not possible to eliminate risk 
or minimized to an acceptable level. To reduce the risks arising from possible 
injuries due to poor visibility – conspicuousness worker is necessary to use 
adequate warning garments with high visibility.
The requirements for the warning garments with high visibility are defined by 
EN ISO 20471, published in 2013 or EN 471 + A1: 2007 (or earlier EN 471: 2003), 
which shall remain applicable for garments made at the time of these older 
standards.
Standard divides garments into classes graded by surface materials 
with high visibility:

Materiál Material: Třída 1 Class 1 Třída 2 Class 2 Třída 3 Class 3

Podkladový materiál Background material 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Retroreflexní materiál Retroreflective material 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2

Kombinovaný materiál Combined material 0,20 m2 — —

Pro dodržení požadavků na poskytování ochranných pracovních 
pomůcek – výstražných oděvů – je nutné, aby oděv vyhovoval nařízení 
vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. Splnění požadavků nařízení vlády 21/2003 Sb. lze 
prokázat certifikací dle EN ISO 20471: 2013. V případě, že zaměstnavatel 
poskytuje zaměstnancům oděv dle individuálního vzoru a designu, který 
sice splňuje některé nebo všechny výše uvedené požadavky na materiál 
a reflexní prvky, ale není skutečně certifikován, vystavuje se riziku 
zodpovědnosti za poskytnutí nevhodných ochranných pracovních 
pomůcek svým zaměstnancům.

To comply the requirements for providing of PPE personal protective 
equipment – High-visibility warning garments – is required to meet 
the Government Regulation 21/2003 Coll., Laying down technical 
requirements for personal protective equipment. Meeting the 
requirements of Government Regulation 21/2003 Coll. We can prove 
certification according to EN ISO 20471: 2013. If the employer provides 
its employees garments based on individual clothing patterns and 
design,that comply with some or all of the above requirements for  
the material and reflective elements, but it is not actually certified,  
it runs the risk of responsibility for the providing of inappropriate PPE 
personal protective equipment to their employees.

V normě jsou stanoveny i minimální požadavky na konstrukci oděvů s ohledem 
na rozmístění a počet prvků s vysokou viditelností.
Pro zajištění co možná nejvyšší úrovně ochrany (i při předklonu) nutno 
výstražné oděvy s vysokou viditelností vybavit též svislými retroreflexními pruhy.
Pro práci na pozemních komunikacích a kolejištích, na kterých neprobíhá žádný 
provoz (nové komunikace, oprava stávajících komunikací s úplným vyloučením 
provozu) a v jejich blízkosti je minimální třída oděvu 2.
Pro práci na pozemních komunikacích a kolejištích na kterých není zcela 
vyloučen provoz a v jejich blízkosti je minimální třída kompletu oděvu 3.
Výstražné oděvy s vysokou viditelností by měly být používány v minimální 
kombinaci: kombinéza, kalhoty s náprsníkem a šlemi nebo kalhoty s opaskem 
doplněné kabátem nebo vestou splňující požadavky odpovídající třídy podle 
EN ISO 20471: 2013. (kombinéza třída 2 příp. třída 3 je-li požadována, kalhoty 
třída 1, vesta nebo kabát třída 2 příp. třída 3 podle požadavku).

In the standard are the minimum requirements for the design of clothing with 
regard to the placement and the number of elements with high visibility.
To ensure the highest possible level of protection (even when bending) 
should be warning garments with high visibility also equipped with vertical 
retroreflective stripes.
For work on roads and railway tracks, where is no ongoing traffic (new roads, 
repair of existing roads with the complete elimination of traffic) and close to 
them is the minimum class of garment n.2 – Intermediate level of protection.
For work on roads and railway tracks, where is not completely excluded traffic 
and close to them is the minimum class of garment set n.3 – Highest level of 
protection.
Warning garments with high visibility should be used in minimal combination: 
overalls,  bib-pants or pants with belt or braces complemented with coat or 
vest, which meets the requirements of the appropriate class according to 
EN ISO 20471: 2013. (overall Class 2 or Class 3 if required, trousers Class 1, vest 
or jacket Class 2. or Class 3 per requirement).

INFORMACE KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ REFLEXNÍCH ODĚVŮ DLE PLATNÝCH NOREM 
INFORMATION FOR PROPER USE OF HIGH-VISIBILITY WARNING GARMENTS  
ACCORDING TO VALID STANDARDS

TŘÍDY ODĚVŮ GARMENTS CLASSES

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY MINIMAL REQUIREMENTS

DŮLEŽITÉ IMPORTANT
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HI-VIS TRIČKA HI-VIS T-SHIRTS

KNOXFIELD HI-VIS  
TRIČKO T-SHIRT 234 LATTON  

TRIČKO T-SHIRT 246, 266 POPOLA 3886 266

HI-VIS MONTÉRKOVÉ KOLEKCE HI-VIS WORKWEAR COLLECTIONS

KNOXFIELD HI-VIS  
KALHOTY PANTS 232 KNOXFIELD HI-VIS  

KALHOTY S LACLEM BIB PANTS 233 KNOXFIELD HI-VIS  
ŠORTKY SHORTS 234 KNOXFIELD HI-VIS  

BUNDA JACKET 235

LATTON   
KALHOTY PANTS 247 LATTON   

ŠORTKY SHORTS 247 KOROS  
BUNDA JACKET 238 KOROS  

KALHOTY PANTS 238 KOROS  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

239

HI-VIS MIKINY, FLEECE, SOFTSHELLOVÉ BUNDY HI-VIS HOODIE, FLEECE, SOFTSHELL JACKETS

KNOXFIELD HI-VIS  
MIKINA SWEATSHIRT 235 SENIC 711Z 251 LATTON

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET

246
MALTON
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET

249
RYTON 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET

249
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HI-VIS ODĚVY DO DEŠTĚ HI-VIS RAINWEAR

MALDEN 724Z 250 TICINO  
BUNDA JACKET 248 TICINO  

KALHOTY PANTS 248 EPPING  
BUNDA JACKET 240 EPPING NEW  

KALHOTY PANTS 240 GORDON  
BUNDA JACKET 241

GORDON  
KALHOTY PANTS 241 GORDON HV 

PLÁŠŤ COAT 242 SIRET HV PLÁŠŤ  
RAINCOAT 243 SIRET SET HV 244

KASSEL 4279 
BUNDA JACKET 245 BASTOGNE 6361

KALHOTY PANTS 245 RONAN 5887  
KALHOTY PANTS 261 WINDSOR 708Z 251 LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ 

PLÁŠŤ DO DĚŠTĚ 
ANTISTATIC RAINCOAT

267

HI-VIS ZIMNÍ ODĚVY HI-VIS WINTER GARMENTS

KNOXFIELD HI-VIS  
ZIMNÍ PILOT BUNDA 
WINTER JACKET

236
TRILA 253 CLOVELLY PILOT 252 CASTOR 725Z 250 KNOXFIELD HI-VIS  

ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET

237
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TRIPURA  
BUNDA JACKET 254 BI ROAD 255 MALABAR  

BUNDA JACKET 256 SEFTON 257

PADSTOW  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

260
ROGAT WINTER  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

259
LIGHTFLASH WINTER 
PLÁŠŤ DO DĚŠTĚ RAINCOAT 258 SKOLLFIELD 209A  

BUNDA JACKET 261

THORAS 428A 251 HOBSON WINTER PILOT 
BUNDA JACKET 253

HI-VIS VÝSTRAŽNÉ VESTY HI-VIS VESTS

QUOLL 262 WASCO HI-VIS 
ANTISTATICKÁ VESTA 
ANTISTATIC WAISTCOAT

262
LYNX DUO 264

LYNX PACK 253 LYNX PLUS 265 LYNX 265 BRUNO BE-04-003 265 TEKKA 263
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DOPLŇKY ACCESSORIES

LAKSAM 268 NARDA SET 268 KADRA 268

ODĚVY S REFLEXNÍMI PRUHY GARMENTS WITH RETRO-REFLECTIVE TAPES

KNOXFIELD PRINTED  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA SOFTSHELL JACKET 34 KNOXFIELD  

ZIMNÍ VESTA WINTER VEST 35 KNOXFIELD REFLEX  
KALHOTY PANTS 26 KNOXFIELD REFLEX  

KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

28

MAX RFLX  
BUNDA JACKET 122 MAX RFLX  

KALHOTY PANTS 122 MAX RFLX  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

123
STANMORE  
BUNDA JACKET 93

TAYRA  
BUNDA JACKET 113 TAYRA  

KALHOTY PANTS 133 TAYRA  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

112
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KNOXFIELD 
KOLEKCE, VE KTERÉ BUDETE VIDĚT 
KONEČNĚ JEDNOTNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ 
COLLECTION IN WHICH YOU WILL BE SEEN 
FINALLY UNIFIED WORKWEAR
FUNKČNÍ A MODERNÍ OBLEČENÍ, KTERÉ PADNE, JEDNOTLIVÉ KUSY SE K SOBĚ HODÍ A JEŠTĚ SPLŇUJÍ NÁROKY NA HI-VIS 
VYBAVENÍ. TAKOVÁ BYLA PŘEDSTAVA DESIGNÉRA TOMÁŠE HYBLERA. VÝSLEDKEM JE UNIKÁTNÍ KOLEKCE KNOXFIELD, 
KTERÁ NABÍZÍ 294 RŮZNÝCH KOMBINACÍ ODĚVŮ.

Z PRACOVNÍHO OBLEČENÍ KNOXFIELD SI MŮŽETE VYBRAT TŘEBA KALHOTY, MIKINU, ŠORTKY A SOFTSHELLOVOU BUNDU. 
ZVOLÍTE SI BAREVNOU KOMBINACI, KTERÁ VÁM VYHOVUJE A VŽDY MÁTE JISTOTU, ŽE VŠECHNY KUSY SPOLU BUDOU 
LADIT. BEZ PROBLÉMU TAK VYBAVÍTE CELOU TOVÁRNU DO UNIFORMOVANÝCH ODĚVŮ, KTERÉ SKVĚLE VYPADAJÍ, JSOU 
POHODLNÉ A PERFEKTNĚ PADNOU.   

VŠECHNY ČÁSTI KOLEKCE KNOXFIELD PŘICHÁZEJÍ VE TŘECH VARIANTÁCH:
1. KLASICKÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ,
2. OBLEČENÍ S REFLEXNÍMI PRUHY,
3. HI-VIS OBLEČENÍ SPLŇUJÍCÍ NORMY.

OBLEČENÍ KNOXFIELD JE VHODNÉ PRO PRÁCI VE VĚTŠINĚ BĚŽNÝCH PROVOZŮ.

PROHLÉDNĚTE SI KOLEKCI PLNOU BAREVNÝCH KOMBINACÍ (FLUORESCENTNÍ ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ NEBO NEOBVYKLÁ 
ČERVENÁ) ORIGINÁLNÍCH STŘIHŮ A CHYTŘE A EFEKTIVNĚ UMÍSTĚNÝCH REFLEXIVNÍCH PASPULÍ, PRUHŮ A LEMOVÁNÍ. 
VŠECHNY KALHOTY MAJÍ SPECIÁLNĚ ZPRACOVANÝ ELASTICKÝ PAS. DÍKY NĚMU SE BUDETE CÍTIT POHODLNĚ CELÝ DEN.

FUNCTIONAL AND MODERN CLOTHING THAT FITS. INDIVIDUAL PIECES FIT TOGETHER, WHILE MEETING THE REQUIREMENTS 
FOR HI-VIS EQUIPMENT. SUCH WAS THE IDEA OF DESIGNER TOMÁŠ HYBLER. THE RESULT IS THE UNIQUE KNOXFIELD 
COLLECTION, OFFERING 294 DIFFERENT COMBINATIONS OF CLOTHING.

FROM THE KNOXFIELD WORKWEAR, YOU CAN CHOOSE, FOR EXAMPLE, TROUSERS, A SWEATSHIRT, SHORTS AND 
A SOFTSHELL JACKET. YOU CAN PICK A COLOUR COMBINATION THAT SUITS YOU AND ALL PIECES WILL GO TOGETHER. 
IN THIS WAY, YOU CAN EASILY EQUIP YOUR ENTIRE FACTORY WITH UNIFORMED CLOTHING THAT LOOKS GREAT, IS 
COMFORTABLE AND FITS PERFECTLY.     

ALL PARTS OF THE KNOXFIELD COLLECTION COME IN THREE VERSIONS:
1. CLASSIC WORKWEAR,
2. CLOTHING WITH REFLECTIVE STRIPES,
3. HI-VIS CLOTHING CONFORMING TO STANDARDS.

KNOXFIELD CLOTHING IS SUITABLE FOR WORK IN MOST COMMON OPERATIONS.

EXPLORE THE COLLECTION FULL OF VARIOUS COLOUR COMBINATIONS (FLUORESCENT YELLOW, ORANGE OR UNUSUAL RED), 
ORIGINAL CUTS AND CLEVERLY AND EFFECTIVELY POSITIONED REFLECTIVE PIPING, STRIPES AND EDGING. ALL TROUSERS 
HAVE A SPECIALLY DESIGNED ELASTIC WAISTBAND, WHICH WILL MAKE YOU FEEL COMFORTABLE ALL DAY LONG.
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PRACOVNÍ ODĚVY  
S RETRO-REFLEXNÍMI  
PRUHY  
WORKWEAR  
WITH  
REFLECTIVE  
STRIPES 
(EN 20471)

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY  
HI-VISIBILITY WORWEAR 
(EN 20471)

PRACOVNÍ ODĚVY 
WORKWEAR
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KNOXFIELD HI-VIS
KALHOTY PANTS
03020326 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní kalhoty v hi-vis provedení s elastickým pasem
• 2 postranními kapsami 
• 1 multifunkční kapsou na nohavici 
• D kroužek pro přichycení identifikační karty 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• poutko na nářadí v kontrastní barvě 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh
• záložka na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5 cm
• zesílená zadní strana spodku nohavice 
• dekorativní prošití
• men's working pants in a hi-vis version with an elastic waist 
• 2 side pockets 
• 1 multifunctional pocket on the leg side 
• D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back 
• waist loop for tools in a contrast colour 
• reinforced knee parts with input for knee pads 
• extendable length of legs of 5 cm 
• reinforced back part of the bottom leg 
• decorative stitching

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD HI-VIS
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020328 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní kalhoty s laclem v hi-vis provedení 
• elastické šle a pas 
• 2 hluboké postranní kapsy 
• 1 multifunkční kapsa na straně nohavice 
• 1 nakládaná multifunkční náprsní kapsa na laclu 
• D koužek pro přichycení identifikační karty 
• 2 nakládané zadní kapsy s patkou 
• zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh 
• záložka na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5 cm
• zesílená zadní strana spodku nohavice 
• dekorativní prošití 
• men's working bib pants with elastic braces and waist 
• 2 side pockets 
• 1 multifunctional pocket on the leg side 
• 1 multifunctional flap pocket on the bib 
• D-ring for ID card attaching 
• 2 flap pockets on the back 
• reinforced knee parts with input for knee pads 
• extendable length of legs of 5 cm 
• reinforced back part of the bottom leg 
• decorative stitching 

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD HI-VIS
TRIČKO T-SHIRT
03040111 xx XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské tričko z lehkého polyesterového úpletu • sedlo 
v kontrastní černé barvě lemované reflexní paspulkou 
• 2 reflexní pruhy na obvodu těla • dekorativní prošití 
• men´s T-shirt from polyester • saddle in contrast black 
colour lined with reflective piping

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013 +A1 2016

KNOXFIELD HI-VIS
ŠORTKY SHORTS
03100021 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánské pracovní krťasy v hi-vis provedení s elastickám 
pasem • 2 postranní kapsy a 2 kapsy s patkou na zadním 
díle • poutko na nářadí v kontrastní barvě • D kroužek pro 
přichycení identifikační karty • dekorativní prošití
• men´s working shorts in hi-vis version with elastic 
waist • 2 side pockets and 2 flap pockets on the back 
part •  waist loop for tools in contrast color • D ring 
for ID card attaching • decorative stitching 

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013
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KNOXFIELD HI-VIS
MIKINA SWEATSHIRT
03060051 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, french terry, 300 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, french terry, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánská celopropínací mikina s kapucí v hi-vis provedení ze směsového 
úpletu polyesteru a bavlny • se 2 našitými reflexními pruhy po obvodu těla 
a rukávů, zevnitř nepočesaná • zesílená oblast ramen a loktů • reflektivní 
paspulka lemující sedlo a lištové kapsy • dvojitá kapuce a dekorativního 
prošití • pružné náplety na rukávech a spodním obvodu.
• men's zipper sweatshirt with hood in hi-vis version from a blend of 
polyester and cotton • 2 reflective stripes on body and sleeve perimeter 
from polyester/cotton French terry non-brushed inside • reinforced shoulders 
and elbow parts • saddle and side pockets lined with reflective piping • double 
layer hood and decorative stitching • elastic hems on the sleeves and bottom

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

KNOXFIELD HI-VIS
BUNDA JACKET
03010464 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m² 
MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton canvas, 290 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–64

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

90
oranžová
orange

20
červená
red

• pánská pracovní bunda moderního střihu v provední hi-vis materiálu se 
stojáčkem • hluboké postranní kapsy • multifunkční náprsní kapsa • D kroužek 
pro přichycení identifikační karty • zesílená oblast ramen • náplety na rukávech 
• 2 reflexní pruhy po obvodu těla a na rukávech • prošití kontrastní nití 
• men's working jacket made form hi-vis fabric with a stand up collar • modern 
pattern • 2 big side pockets and 1 multifunctional chest pocket • D-ring for ID 
card attaching • reinforced shoulders • elastic cuffs • 2 reflective stripes along 
the perimeter of the body and sleeves • decorative contrast stitching 

CZ

EN

bunda jacket vesta vest
2 1

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013
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KNOXFIELD HI-VIS PILOT
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010466 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, zateplení: 
100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, padding: 
100 % polyester, 180 g /m², lining: 100 % polyester 210T

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

• pánská zateplená zimní pilotka v hi-vis provedení s odnímatelnou kapucí 
• zesílená část v oblasti ramen 
• náprsní kapsa na zip v kontrastní barvě 
• 2 postranní lištové kapsy 
• 2 uzavíratelné vnitřní kapsy 
• reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy 
• dekorativní prošití 
• men's padded winter pilot jacket in a hi-vis version with  
a detachable hood 

• reinforced shoulders 
• chest pocket with a zipper in contrast colour 
• 2 side pockets 
• 2 closable inside pockets 
• saddle and pockets lined with reflective piping 
• decorative stitching 

CZ

EN

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013
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KNOXFIELD HI-VIS 
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010465 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, zateplení: 
100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T 
MATERIAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, padding: 
100 % polyester, 180 g /m², lining: 100 % polyester 210T

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

20
červená
red

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

98
žlutá-oranžová
yellow-orange

• pánská zateplená zimní bunda v hi-vis provedení s odnímatelnou kapucí 
• prodloužený zadní díl 
• zesílená část v oblasti ramen 
• náprsní kapsa na zip v kontrastní barvě 
• 2 postranní lištové kapsy 
• 2 uzavíratelné vnitřní kapsy 
• možnost vstupu pro výšivku či potisk 
• nastavitelná šíře spodního obvodu 
• reflektivní paspulka lemující sedlo a boční kapsy 
• dekorativní prošití 
• men's padded winter jacket in hi-visibility version with  
a detachable hood 

• extended back part 
• reinforced shoulders 
• chest pocket with a zipper in contrast colour 
• 2 side pockets 
• 2 closable inside pockets 
• input for embroidery or print 
• adjustable bottom by draw string 
• saddle and pockets lined with reflective piping 
• decorative stitching 

CZ

EN

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013
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KOROS 
BUNDA JACKET
03010103 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g /m²  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 48–62

• Hi-Vis montérková bunda s reflexními pruhy
• zapínání na plastový zip
• široký spodní lem s pruženkami na bocích
• rukávové manžety na knoflík
• multifunkční kapsy
• Hi-Vis working jacket with reflective strips 
• plastic zipper closure 
• wide bottom hem with elastic on the sides
• sleeve cuffs with button
• multifunctional pockets

CZ

EN

3

EN ISO 20471:  
2013

KOROS 
KALHOTY PANTS
03020066 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g /m²  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 48–62

• Hi-Vis montérkové kalhoty s reflexními pruhy
• pevný pas s pruženkami na bocích a poutka na pásek
• multifunkční kapsy
• boční kapsa na metr
• Hi-Vis working pants with reflective strips 
• firm waist with elastic on the sides and belt loops
• multifunctional pockets
• side pocket for tape measure

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange
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KOROS 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020065 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g /m²  
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

• Hi-Vis montérkové kalhoty s laclem a reflexními pruhy
• nastavitelné šle s přezkami z PVC
• boční rozepínání na knoflíky
• multifunkční kapsy
• boční kapsa na metr
• Hi-Vis working bib pants and reflective strips 
• adjustable suspenders with clasps made of PVC
• side opening with buttons
• multifunctional pockets
• side pocket for tape measure

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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BAREVNOST COLOUR: 

72
reflexní žlutá-modrá
reflective yellow-blue

91
reflexní oranžová-modrá
reflective orange-blue

EPPING NEW
KALHOTY PANTS
03020226 xx XXX

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester / PU 100 % polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• Hi-Vis nezateplené kalhoty bez podšívky s reflexními pruhy
• podlepené švy
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1  
dle normy EN 343

• reflexní pásky 3M
• spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky
• Hi-Vis non-insulated pants without lining and with reflective 
strips 

• taped seams
• waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to  
EN 343 standard 

• 3M reflective strips 
• adjustable leg bottom hems with plastic press studs

CZ

EN

3

1

1

EN 343: EN ISO 20471: 
2013

EPPING 
BUNDA JACKET
03010338 xx XXX

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester / PU 100 % polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• Hi-Vis bunda bez podšívky 
• podlepené švy
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1 
dle normy EN 343

• reflexní pásky 3M
• kapuce v límci
• spodní lem bundy stažitelný na tkaničku
• Hi-Vis jacket without lining
• taped seams 
• water resistance class 3 according to norm EN 343, 
permeability class 1 according to norm EN 343 

• reflective stripes 3M
• hood in collar
• bottom hem with drawstring

CZ

EN

3

1

2

EN 343: EN ISO 20471: 
2013

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá-modrá
reflective yellow-blue

90
reflexní oranžová-modrá
reflective orange-blue

WWW.CERVA.COM

240



BAREVNOST COLOUR: 

90
reflexní oranžová
reflective  
orange

70
reflexní žlutá
reflective yellow

GORDON
BUNDA JACKET
03010002 xx XXX

20MOQ 1  

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester / PU 100 % polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

• Hi-Vis nepromokavá lehká bunda s kapucí a reflexními pruhy
• integrovaná kapuce v límci
• spodní lem ke stažení na tkaničku
• odvětrávání bundy na zádech a v podpaží
• podlepené švy
• Hi-Vis waterproof light jacket with a hood and reflective strips
• hood integrated in collar
• bottom hem adjustable with drawstring 
• ventilation of the back and under the arms
• taped seams

CZ

EN

3

1

3

EN 343: EN ISO 20471: 
2013

GORDON 
KALHOTY PANTS
03020020 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester / PU 100 % polyester / PU

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

• Hi-Vis nepromokavé kalhoty s reflexními pruhy
• v pase pruženka na gumu
• spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky
• podlepené švy
• Hi-Vis waterproof pants with reflective strips
• elastic waist
• adjustable leg bottom hems with plastic press studs
• taped seams

CZ

EN

3

1

1

EN 343: EN ISO 20471: 
2013

BAREVNOST COLOUR: 

90
reflexní oranžová
reflective orange

70
reflexní žlutá
reflective yellow
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GORDON HV
PLÁŠŤ COAT
03110067 xx XXX

 
PU

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester/PU  
MATERIAL: 100 % polyester/PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

• hi-vis nepromokavý lehký plášt s kapucí a reflexními pruhy
• intergrovaná kapuce v límci 
• odvětrávání na zádech a v podpaží 
• podlepené švy
• light hi-vis waterproof coat with a hood and reflective stripes 
• integrated hood into the collar 
• underarms and back part vent 
• taped seams

CZ

EN

3

1

3

EN 343: EN ISO 20471: 
2013
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SIRET HV
PLÁŠŤ RAINCOAT
03110058 xx XXX

 
PU

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester s pěnovou PU vrstvou  
MATERIAL: 100 % polyester with PU layer

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

41
reflexní navy
reflective blue

96
reflexní oranžová
reflective orange
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

79
reflexní žlutá
reflective yellow
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

• nepromokavý a větru odolný prodloužený plášť s kapucí v límci 
• ergonomický střih a ohebný flexibilní materiál 
• délka 120 cm, prodloužený střih, vodní sloupec 2000 mm
• celopropínací přední zip překrytý légou s uchycením na plastové druky
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem
• waterproof, windproof longer coat with hood in collar 
• ergonomic cut, flexible material 
• length 120 cm, extended cut, water column 2.000 mm
• full-length fastening, front zip fastening with a flap cover, plastic studs
• lower sleeve hem adjustable with studs

CZ

ENEN

3

1

3

EN 343: EN ISO 20471: 
2013

SIRET 
Oděvy do deště 
Rainwear

215
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SIRET SET HV
03120055 xx XXX

 
PU

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester s PU vrstvou  
MATERIAL: 100 % polyester with PU layer 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow
EN ISO 20471: 2013  
(bunda jacket Class 3,  
kalhoty pants Class 1)

96
reflexní oranžová
reflective orange
EN ISO 20471: 2013  
(bunda jacket Class 3,  
kalhoty pants Class 1)

41
reflexní navy
reflective blue

• nepromokavý a větruodolný komplet
• ¾ plášť s kapucí v límci a kalhoty s gumou v pase
• nešustivý materiál
• vodní sloupec 3000 mm
• dvě široké přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem
• waterproof and windproof set 
• ¾ raincoat with hood integrated in collar and pants with elastic 
waist non-rustling fabric 

• two wide front pockets covered with plackets against water 
penetration bottom hem of sleeves is adjustable with press studs

• water column 3000 mm

CZ

ENEN

kalhoty pants bunda jacket
3

1

1 3

EN 343 EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

WWW.CERVA.COM

244



KASSEL 4279
BUNDA JACKET
03010125 xx XXX

20MOQ 1  ESSENTIAL 

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 6361

MATERIÁL MATERIAL: FLEXOTHANE Essential

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

72
žlutá
yellow

91
oranžová
orange

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v zádech, překrytým zipem, 
dvěmi kapsami a zatavenými švy.
Rain jacket with foldaway hood in collar, back ventilation, overlaid 
zipper, two pockets and fused sealed seams.

CZ

EN

3

1

2

EN 343: 2003 
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

BASTOGNE 6361
KALHOTY PANTS
03020102 xx XXX

20MOQ 1  ESSENTIAL 

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 4279 – 6833

MATERIÁL MATERIAL: FLEXOTHANE Essential

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

Kalhoty s elastickým pasem a zatavenými švy.
Pants with elastic waist and fused sealed seams.

CZ

EN

3

1

1

EN 343: 2003 
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013
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LATTON 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET
03010381 98 XXX

  
10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 75D Twill, TPU membrána, 250 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester 75D Twill, membrane TPU, 250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: reflexní žlutá-oranžová reflective yellow-orange

• pánská softshellová bunda s odnímatelnými rukávy • atraktivní 
2-barevné provedení • 2 postranní kapsy na zip • náprsní kapsa na zip 
• 2 vnitřní kapsy • nastavitelná šíře spodního obvodu bundy pomocí 
stahovací šňůrky • nastavitelná šíře rukávů pomocí suchého zipu 
• kvalitní větru a vodě odolný materiál s TPU membránou
• men´s softshell jacket with detachable sleeves • attractive combination 
of 2 hi-vis colors • 2 side zipper pockets • chest zipper pocket 
• adjustable bottom girt by draw string • adjustable sleeve hems by 
velcro • wind and water repellent high quality fabric with TPU membrane

CZ

EN

3

EN ISO 20471: 
2013

LATTON
TRIČKO T-SHIRT
03040112 98 XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polyester, 40 % bavlna, 190 g /m²  
MATERIAL: 60 % polyester, 40 % cotton, 190 g /m² double face

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá-oranžová 
COLOUR: reflective yellow-orange

• pánské tričko v atraktivním provedení kombinace 2 hi-vis barev 
a moderními natištěnými reflexními pruhy

• men's T-shirt in an attractive combination of 2 hi-vis colours and 
modern segmented reflective stripes

CZ

EN

2

EN ISO 20471: 
2013
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LATTON 
KALHOTY PANTS
03020323 98 XXX 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester, Twill 
MATERIAL: 60 % cotton, 40 % polyester, Twill

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST: reflexní žlutá-oranžová  
COLOUR: reflective yellow-orange

• pánské kalhoty v atraktivním provedení 
kombinace 2 hi-vis barev s reflexními natištěnými 
pruhy • 2 hluboké přední kaspy • 2 multifukční 
kapsy po stranách nohavice • 2 zadní kapsy 
s patkou • elastický pas a poutko na nářadí
• men's working pants in an attractive 
combination of 2 hi-visibility colours and modern 
segmented reflective stripes • 2 big front pockets 
• 2 multifunctional side leg pockets • 2 back 
pockets with a flap • elastic waist and loop  
for tools

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

LATTON 
ŠORTKY SHORTS
03100023 98 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester, Twill 
MATERIAL: 60 % cotton, 40 % polyester, Twill

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST: reflexní žlutá-oranžová  
COLOUR: reflective yellow-orange

• pánské šortky v atraktivním provedení 
kombinace 2 hi-vis barev s reflexními natištěnými 
pruhy • 2 hluboké přední kaspy • 1 multifukční 
kapsy na straně nohavice • 2 zadní kapsy s patkou 
• elastický pas a 2 poutka na nářadí
• men's working shorts in an attractive 
combination of 2 hi-vis colours and modern 
segmented reflective stripes • 2 big front pockets 
• 1 multifunctional side leg pocket • 2 back 
pockets with a flap • elastic waist and 2 loops  
for tools

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013
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BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

TICINO BUNDA JACKET
03010092 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 100 % polyester 300D Oxford / PU 
MATERIAL: 100 % polyester 300D Oxford / PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• Hi-Vis nezateplená bunda bez podšívky s reflexními pruhy
• kapuce integrovaná v límci, nastavitelný obvod kapuce na tkaničku
• všechny švy podlepené pro zvýšení voděodolnosti, voděodolné zipy
• rukávové manžety na suchý zip
• spodní lem bundy ke stažení na tkaničku
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1  
dle normy EN 343

• Hi-Vis non-insulated jacket without lining and with reflective strips 
• hood integrated in collar, adjustable hood with drawstring 
• all seams are taped for increased water resistance, waterproof zippers
• sleeve cuffs with Velcro
• bottom hem of jacket adjustable with drawstring 
• waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 
standard

CZ

EN

3

1

1

EN 343 EN ISO 20471: 
2013

TICINO KALHOTY PANTS
03020064 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 100 % polyester 300D Oxford / PU 
MATERIAL: 100 % polyester 300D Oxford / PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

• Hi-Vis vrchní nezateplené kalhoty bez podšívky s reflexními pruhy
• podlepené švy
• polohovatelný pas ke stažení na suchý zip
• konce nohavic mají nastavitelný rozparek na zip
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1  
dle normy EN 343

• Hi-Vis top non-insulated pants without lining and with reflective strips 
• taped seams
• adjustable waist with Velcro 
• trouser leg ends have adjustable slit with Velcro
• waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 
standard

CZ

EN

3

1

1

EN 343 EN ISO 20471: 
2013
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MALTON SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
SOFTSHELL JACKET
03010347 xx XXX

  
10MOQ 1  

MATERIÁL: 75D polyester twill / TPU / HV polar fleece, 290 g /m² 
MATERIAL: 75D polyester twill / TPU / HV polar fleece, 290 g /m²

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 8000 mm

PRODYŠNOST VAPOR PERMABILITY: 500 g /m²/24h. 500 g /m²/24 h.

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• hi-vis softshellová bunda se dvěma postranními kapsami • náprsní 
kapsa na zip • stahování ve spodní části
• Hi-Vis softshell jacket with two side pockets breast pocket with 
zipper drawstring in the bottom

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

RYTON SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SOFTSHELL JACKET
03010384 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester, 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• pánská softshellová bunda se stojáčkem v hi-vis barevném 
provedení • atraktivní módní design a vysoce kvalitní materiálové 
složení • postranní kapsy na zip • náprsní kapsa na zip + "D" kroužek 
na přichycení ID karty • 2 vnitřní kapsy • možnost nastavení spodního 
obvodu pomocí zdrhovadla • nastavitelná šířka rukávů pomocí suchého zipu
• men´s hi-vis softshell jacket with stand-up collar • attractive trendy 
design and actual fabric composition • 2 sides zipper pockets • one 
zipper chest pocket + "D" ring for attaching ID card • 2 inside pockets 
• adjustable bottom by draw string • adjustable sleeve hems by velcro

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

7 cm ŠIROKÉ RETRO-REFLEXNÍ PRUHY 
7 cm WIDTH REFLECTIVE STRIPES
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CASTOR 725Z
03010362 79 XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

 708Z

MATERIÁL: 100 % Polyamid + 100 % polyester Fleece; ± 340 g /m² 
MATERIAL: 100 % quilted polyamide + 100 % polyester fleece; ± 340 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá  
COLOUR: reflective yellow

• Hi-vis prošívaná bunda s fleecovou podšívkou
• prošívaný materiál z polyamidu s měkkou fleecovou 
podšívkou / ochrana proti chladu a větru

• kompatibilní s bundou WINDSOR
• šité švy/dlouhý taháček na zipu pro pohodlnější zapínání / rozepínání
• Hi-vis quilted jacket with fleece lining 
• Quilted polyamide fabric with soft fleece lining inside / Cold and 
wind protection

• Can be zipped into the rainjacket WINDSOR
• Stitched seams / Long zip pullers for extra comfort while opening 
the zipper

CZ

EN

3xxxx

3

EN 14058:  
2004

EN ISO 20471: 
2013

MALDEN 724Z
03010361 79 XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

 708Z

MATERIÁL: 2-vrstvý softshell: 100 % polyester stretch  
+ 100 % polyester fleece uvnitř; ± 250 g /m² 
MATERIAL: 2-layer softshell: 100 % polyester stretch  
+ 100 % polyester fleece inside; ± 250 g/m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá  
COLOUR: reflective yellow

• Hi-vis softshellová bunda (dvouvrstvá) 
• Lehký softshell / ochrana proti chladu a větru / kompatibilní  
s bundou WINDSOR / šité švy 

• Dlouhý taháček na zipu pro pohodlnější zapínání / rozepínání
• Odepínatelné rukávy
• Hi-vis softshell jacket (2-layer) with detachable sleeves 
• Lightweigth softshell / Cold and wind protection / Can be zipped into 
the rainjacket WINDSOR / Stitched seams / Long zip pullers for extra 
comfort while opening the zipper 

• Detachable sleeves

CZ

EN

3

EN 14058:  
2004

EN ISO 20471: 
2013
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THORAS 428A
03010364 79 XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester  
s 100 % PU vrstvou; ± 195 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester fabric  
with 100 % PU coating; ± 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: reflexní oranžová  
COLOUR: reflective orange

• Hi-vis bunda do deště • 100 % voděodolná /  
větruodolná / vysoce prodyšná • Vlhkost odvádějící 
vrstva na vnitřní straně / pohodlná / vysoká 
odolnost proti roztržení • Podlepené švy 
• Délka zadní části 108 cm (L) • Odepínatelná 
kapuce s ochranou brady / zip krytý dvojitou 
klopou • Pletené manžety v rukávech • Zip 
na vnitřní podšívce pro možnost umístění 
loga + odepínatelná vnitřní podšívky
• Hi-vis rain jacket • 100 % waterproof / windproof / highly 
breathable • moisture attracting coating on the 
inside / comfortable / supple / high tearresistance 
• Taped seams • Back length 108 cm (L) 
• Detachable hood with chin protection / Zip 
closure under double flap with touch and close 
fastening • Knitted wind cuffs in sleeves • Zipper 
in back lining for placing logos + detachable 
quilted lining

CZ

EN

3xxxx

3

EN 343: 2003 
+A1: 2007

EN 14058:  
2004

EN ISO 20471: 
2013

Detachable 
Lining

WINDSOR 708Z
03010343 79 XXX

5MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 711Z – 724Z – 725Z

MATERIÁL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester 
laminovaný 100 % PU Film; ± 205 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR® Extra: 100 % polyester fabric 
(cotton touch) laminated with 100 % PU film; ± 205 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá  
COLOUR: reflective yellow

• Hi-vis bunda do deště • 100 % voděodolná /  
větruodolná / vysoce prodyšná • vlhkost odvádějící 
vrstva na vnitřní straně / pohodlná / vysoká odolnost 
proti roztržení • podlepené švy • dlouhý taháček 
na zipu pro pohodlnější zapínání / rozepínání 
• odepínatelná kapuce s ochranou brady / zip krytý 
dvojitou klopou • ventilace pod pažemi / šňůrky v pase 
a na dolním okraji • do bundy je možné připnout 
různé typy podšívky 
• Hi-vis rain jacket • 100 % waterproof /  
Windproof / Highly breathable / Water repellent 
outer fabric • Moisture attracting coating on 
the inside / Very comfortable / Supple / High tear 
resistance • Taped seams • Long zip puller for extra 
comfort while opening the zipper • Detachable 
hood with chin protection + peak / Zip closure 
under double flap with press studs • Underarm 
ventilation / Drawstring in waist and hem • Different 
linings / fleeces can be zipped in / Zipper in back 
lining for placing logos

CZ

EN

3

3

3

EN 343: 2003 
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

SENIC 711Z
03010360 79 XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 708Z

MATERIÁL: 100 % polyester oboustranný fleece: 
± 285 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester double sided fleece:  
± 285 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá  
COLOUR: reflective yellow

• Hi-vis fleecová mikina (oboustranná)
• jemný fleecový materiál / ochrana proti 
chladu / prodyšný

• kompatibilní s bundou Windsor
• antipillingová úprava / šité švy
• Dlouhý taháček na zipu pro pohodlnější 
zapínání / rozepínání

• Elastická zdrhovací šňůrka ve spodním lemu
• Hi-vis fleece jacket (double sided) 
• Soft fleece material / Good cold 
protection / Breathable 

• Can be zipped into the rain jacket Windsor 
• Anti-pilling treatment / Stitched seams 
• Long zippullers for extra comfort while opening 
the zipper 

• Elastic drawstring in hem

CZ

EN

1xxxx

3

EN 14058:  
2004

EN ISO 20471: 
2013
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CLOVELLY PILOT
03010071 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY 
REMOWABLE SLEEVES

MATERIÁL: 100 % polyester 300D Oxford / PU 
MATERIAL: 100 % polyester 300D Oxford / PU

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

90
reflexní oranžová
reflective orange

70
reflexní žlutá
reflective yellow

91
oranžová-navy
orange-navy

72
žlutá-navy
yellow-navy

• Hi-Vis bunda 2 v 1 s reflexními pruhy
• odepínatelné rukávy a samostatně nositelná vesta
• kapuce integrovaná v límci
• podlepené švy
• reflexní pásky 3M
• Hi-Vis jacket 2 in 1 with reflective strips 
• detachable sleeves and vest that can be worn separately 
• hood integrated in collar 
• taped seams
• 3M reflective strips 

CZ

EN

3

1

3

EN 343 EN ISO 20471:  
2013
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TRILA
03010377 98 XXX

  
10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 75D, mechanical stretch,  
TPU membrána, 160 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester 75D, mechanical stretch,  
TPU membrane, 160 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: reflexní žlutá-oranžová 
COLOUR: reflective yellow-orange

Pánská zateplená hi-vis bunda pilot střihu, atraktivní 2-barevné 
provedení ,integrovaná kapuce v límci, 2 postranní kapsy na zip, 
vnitřní kapsa na mobil, nastavitelná šíře rukávů díky velcro, moderní 
technologie materiálů s TPU membránou.
Men´s insulated hi-vis pilot jacket, attractive combination of 2 hi-vis 
colors, hood inside the collar, 2 side zipper pockets, 1 inside phone 
pocket, adjustable sleeve hem by velcro, modern high quality fabric 
technology incl. TPU membrane.

CZ

EN

3

1

3

EN 343 EN ISO 20471:  
2013

HOBSON WINTER PILOT
BUNDA JACKET
03010486 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: SIOPOR Ultra 100 % polyester s PU zátěrem, ± 195 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR Ultra 100 % polyester fabric with 100 % PU coating; 
± 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• 100 % voděodolná pilot bunda • větruodolná • velmi prodyšná 
• impregnovaná vnější tkanina • vysoká odolnost vůči protržení 
• dobrá tepelná izolace • záda jsou opatřena zipem pro umístění loga 
• prodloužená zadní část pro ještě větší komfort uživatele
• 100 % waterproof pilot jacket • windproof • highly breathable 
• water repellent outer fabric • comfortable • high tear resistance 
• good thermal insulation • zipper in back lining for placing logos 
• extended back for even higher user comfort

CZ

EN

3

GO/RT 3279

Ra
ilw

ay Group Standard

3

3

a
x
3
2

EN ISO 20471: 
2013 GO/RT 3279 EN 343: 2003 

+A1: 2007 
EN 342:  
2004

only for 
orange

a = Icler  
0,421 m² K/w

HARTEBEEST 
Ochrana hlavy
Safety helmets

626
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TRIPURA 
BUNDA JACKET
03010218 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: vrchní materiál: 300D Oxford/PU, 200 g /m², podšívka vesta 
100 % polyester, podšívka odepínatelné rukávy 65 % polyester, 35 % bavlna 
MATERIAL: the outer material 300D Oxford/PU, 200 g /m², lining vest 
100 % polyester, lining removable sleeve 65 % polyester, 35 % cotton

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

• zateplená “Hi-Vis” bunda s reflexními pruhy
• odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda 
a vesta

• kapuce integrovaná v límci
• podlepené švy
• reflexní pásky 3M
• certifikace voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost  
tř. 1 dle normy EN 343 

• insulated Hi-Vis jacket with reflective strips
• detachable top windbreaker, bottom jacket and vest that can be 
worn separately 

• hood integrated in collar 
• taped seams
• 3M reflective strips 
• waterproof certification class 3 pursuant to EN 343 standard and 
breath ability class 1 pursuant to EN 343 standard 

CZ

EN

3

1

EN 343

3

EN ISO 20471:  
2013

2

EN ISO 20471:  
2013

WWW.CERVA.COM
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BI ROAD
03010019 xx XXX

  

10MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: vrchní bunda: 100 % polyester 300D Oxford /PU, podšívka 
100 % polyester, vnitřní bunda: vesta 300D polyester Oxford /PU, podšívka 
vesta 65 % polyester, 35 % bavlna, odepínatelné rukávy 190T taffeta 
100 % polyester, zateplení 100 % polyester 220 g /m²  
MATERIAL: upper jacket: 100 % polyester 300D Oxford /PU, lining 
100 % polyester, Inner jacket: vest 300D polyester Oxford /PU, vest 
lining 65 % polyester, 35 % cotton, removable sleeve lining 190T taffeta 
100 % polyester, insulation 100 % polyester, 220 g /m² 

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá-navy
reflective yellow-navy

41
reflexní oranžová-navy
reflective orange-navy

• zateplená „Hi-Vis“ bunda 4 v 1 s reflexními pruhy
• odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda a vesta
• kapuce integrovaná v límci
• švy podlepené 
• voděodolná
• vnitřní pletené manžety 
• reflexní pásky 3M
• insulated Hi-Vis jacket 3 in 1 with reflective stripes
• removable separately wearable upper windbreaker, inner jacket and vest 
• hood in collar 
• taped seams 
• waterproof
• inner knitted cuffs 
• 3M reflective stripes

CZ

EN

3

1

EN 343

3

EN ISO 20471:  
2013

2

EN ISO 20471:  
2013
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MALABAR
BUNDA JACKET
03010070 xx XXX

  

10MOQ 1  

ODEPÍNATELNÁ PODŠÍVKA 
REMOVABLE LINING

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: 100 % polyester 300D Oxford /PU,  
zateplení – 100 % polyester Polar fleece 
MATERIAL: 100 % polyester 300D Oxford /PU,  
insulation – 100 % polyester Polar Fleece

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

90
reflexní oranžová-navy
reflective orange-navy

70
reflexní žlutá-navy
reflective yellow-navy

• zateplená nepromokavá bunda s reflexními pruhy
• odepínatelná fleecová vložka
• fleecem zateplená kapuce, odepínatelná na zip
• podlepené švy
• vnitřní pletené manžety
• spodní lem bundy a kapuce ke stažení na tkaničku
• EN 343 na voděodolnost tř. 3 a paropropustnost tř. 1.
• waterproof insulated jacket with reflective strips
• detachable fleece liner
• hood insulated with fleece, detachable with zipper
• taped seams
• inner knit cuffs
• bottom hem of jacket and hood adjustable with drawstring 
• waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 
standard

CZ

EN

3

1

3

EN 343 EN ISO 20471:  
2013

WWW.CERVA.COM
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SEFTON
03010073 xx XXX

  

10MOQ 1  

ZAPÍNÁNÍ NA PATENTY 
PRESS STUDS FASTENING

KAPUCE V LÍMCI 
HOOD IN COLLAR

MATERIÁL: 100 % polyester 300D Oxford /PU 
MATERIAL: 100 % polyester 300D Oxford /PU

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

90
oranžová-navy
orange-navy
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

70
žlutá-navy
yellow-navy
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

22
červená-navy
red-navy
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

89
žlutá-královská modrá
yellow-royal blue
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

92
oranžová-královská modrá
orange-royal blue
EN ISO 20471: 2013  
(Class 3)

79
žlutá
yellow
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

96
oranžová
orange
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

41
navy 
navy 

50
královsky modrá
royal blue

• Hi-Vis zateplená nepromokavá bunda s reflexními pruhy
• kapuce integrovaná v límci, obvod je ke stažení na tkaničku
• vnitřní pletené manžety
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1 dle normy EN 343
• Hi-Vis insulated waterproof jacket with reflective strips 
• hood integrated in collar, girt with drawstring 
• inner knit cuffs 
• waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 standard

CZ

EN

3

1

3

EN 343 EN ISO 20471:  
2013

VNITŘNÍ MANŽETA
INSIDE CUFF
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LIGHTFLASH WINTER
BUNDA JACKET
03010485 xx XXX

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: SIOPOR Ultra 100 % polyester s PU zátěrem, ± 155 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR Ultra: 100 % polyester fabric with 100 % PU 
coating; ± 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

29
červená-šedá
red-grey

72
žlutá-navy
yellow-navy

91
oranžová-navy
orange-navy

• 100 % voděodolná parka bunda 
• větruodolná 
• velmi prodyšná 
• impregnovaná vnější tkanina 
• vysoká odolnost vůči protržení 
• dobrá tepelná izolace 
• záda jsou opatřena zipem pro umístění loga 
• 100 % waterproof parka jacket 
• windproof 
• highly breathable 
• water repellent outer fabric 
• comfortable 
• high tear resistance
• good thermal insulation 
• zipper in back lining for placing logos

CZ

EN

3 3

3

a
 x 3
2

EN ISO 20471: 
2013

EN 343: 2003 
+A1: 2007 

EN 342:  
2004

a = Icler  
0,411 m² K/w

WWW.CERVA.COM
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ROGAT WINTER
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020343 xx XXX

10MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: SIOPOR Ultra 100 % polyester s PU zátěrem, ± 195 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR Ultra: 100 % polyester fabric with 100 % PU 
coating; ± 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

72
žlutá-navy
yellow-navy

91
oranžová-navy
orange-navy

• voděodolné zimní laclové kalhoty 
• větruodolné 
• velmi prodyšné 
• impregnovaná vnější tkanina 
• vysoká odolnost vůči protržení 
• dobrá tepelná izolace 
• odepínatelný lacl a šle zajišťují 2v1
• waterproof winter bib pants 
• windproof 
• highly breathable 
• water repellent outer fabric 
• comfortable 
• high tear resistance 
• good thermal insulation 
• detachable bib in back 2in1

CZ

EN

1 3

3

a
 x 3
2

EN ISO 20471: 
2013

EN 343: 2003 
+A1: 2007 

EN 342:  
2004

a = Icler  
0,411 m² K/w
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PADSTOW
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020190 xx XXX

  

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester Oxford /PU, podšívka 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester Oxford /PU, lining 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá-navy
reflective yellow-navy

90
reflexní oranžová-navy
reflective orange-navy

• zateplené voděodolné výstražné kalhoty s laclem a reflexními pruhy
• nastavitelné elastické šle s přezkami z PVC
• waterproof insulated warning bib pants and reflective strips 
• adjustable elastic suspenders with PVC clasps

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

WWW.CERVA.COM
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SKOLLFIELD 209A BUNDA JACKET
03010163 xx XXX

5MOQ 1     

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 5887

MATERIÁL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester s PU povrstvením, 195 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester with PU coating, 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá-navy
yellow-navy

90
oranžová-navy
orange-navy

20
červená-šedá
red-grey

Bunda 4 v 1 s odepínatelnou zateplenou vložkou a rukávy, kapucí v límci, 
dvěmi vnitřními kapsami, překrytým zipem, vnitřním stahováním v pase, 
pletenými manžetami v rukávech a prošívanou podšívkou.
4 in 1 jacket with removable thermoinsulated lining and sleeves, 
foldaway hood in collar, two inside pockets, overlaid zipper, inside 
waist tightening, knitted cuffs in sleeves and quilted lining.

CZ

EN

3

3

3 2 3xxxx
EN 343: 2003 
+A1: 2007 

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

EN 14058:  
2004

Detachable 
Lining

Detachable 
Lining

RONAN 5887 KALHOTY PANTS
03020210 xx XXX

10MOQ 1     

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 209A 

MATERIÁL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester se 100 % PU povlakem, ± 195 g /m² 
MATERIAL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester „cotton touch” with 100 % PU 
coating; ± 195 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

96
žlutá-navy
yellow-navy

79
oranžová-navy
orange-navy

22
červená-šedá
red-grey

• výstražné kalhoty do deště • 100 % vodě- a větruodolné, vysoce 
prodyšné • vlhkost pohlcující zátěr na vnitřní straně • vysoká odolnost 
proti roztržení • podlepené švy • 2 kapsy, nohavice nastavitelné druky
• Hi-vis rain pants • 100 % waterproof, windproof and highly breathable 
• moisture attracting coating on the inside • high tear resistance 
• taped seams • 2 inset pockets, legs adjustable by press studs

CZ

EN

3

3

1

EN 343: 2003 
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY
DETACHABLE SLEEVES
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QUOLL
03030048 xx XXX

50MOQ 1  

SÍŤOVINA  
MESH

MATERIÁL: 100 % polyester (síťovina)  
MATERIAL: 100 % polyester (mesh) 

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

• Hi-Vis vesta s reflexními pruhy z prodyšného materiálu polyester 
MESH • 3 reflexní pásky šířka 5 cm • zapínání na suchý zip
• Hi-Vis vest with reflective strips made of brethable polyester MESH 
fabric • 3 reflective strips, 5 cm wide • Velcro closures

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

WASCO HI-VIS 
ANTISTATICKÁ VESTA 
ANTISTATIC WAISTCOAT
03030088 96 XXX

10MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 99 % polyester, 1 % karbonové vlákno, 120 g /m²  
MATERIAL: 99 % polyester, 1 % carbon fibre, 120 g /m²

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST: reflexní oranžová  
COLOUR: reflective orange

• ochranná Hi-Vis vesta se dvěma reflexními pruhy 
• zapínání na suchý zip
• antistatická (vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
• protective high visibility waistcoat with two reflective stripes
• velcro fastening
• antistatic (suitable in explosive areas)

CZ

EN

1

2

EN 471 EN 1149–5

WWW.CERVA.COM
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TEKKA
03010327 79 XXX

50MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

NORMY STANDARDS: EN 1150

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–4XL

BAREVNOST COLOUR: reflexní žlutá reflective yellow

• reflexní cyklistická vesta vhodná pro nošení přes oděv
• zapínání na celopropínací zip
• prodyšná síťka na zádech
• guma ve spodním lemu
• 3M reflexní doplňky
• reflective cyclo vest suitable for wearing over clothing 
• full-length zipper
• breathable mesh on back
• elastic bottom hem 
• 3M reflective elements

CZ

EN

LYNX  
PACK
03030121 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M-2XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
žlutá
yellow

96
oranžová
orange

• univerzální reflexní vesta prakticky sbalitelná do své vlastní náprsní kapsy
• universal reflective vest easily foldable into its own chest pocket

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013
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LYNX DUO
03030115 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

Y1
žlutá-červená
yellow-red

89
žlutá-královská modrá
yellow-royal blue

73
žlutá-zelená
yellow-green

72
žlutá-navy
yellow-navy

Y2
žlutá-černá
yellow-black

O1
oranžová-červená
orange-red

92
oranžová-královská modrá
orange-royal blue

93
oranžová-zelená
orange-green

91
oranžová-navy
orange-navy

O2
oranžová-černá
orange-black

• reflexní vesta s různobarevným provedením spodní části
• reflective vest with contrast coloured bottom part

CZ

EN

1

EN ISO 20471:  
2013

WWW.CERVA.COM
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LYNX
0303000x xx 999 UNI 
0303000x xx 006 3XL

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI, 3XL

BAREVNOST COLOUR: 

570
reflexní žlutá
reflective yellow

890
reflexní oranžová
reflective orange

• Hi-Vis vesta s reflexními pruhy
• 2 reflexní pásky šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip 
• Hi-Vis vest with reflective strips 
• 2 reflective strips, 5 cm wide
• Velcro closures 

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

LYNX PLUS
03030082 xx XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester  
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M–4XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• Hi-Vis vesta s kontrastními černými paspulemi  
a reflexními pruhy

• 3 reflexní pásky šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip
• Hi-Vis vest with black contrast edging and 
reflective strips

• 3 reflective strips, 5 cm wide
• Velcro closures

CZ

EN

2

EN ISO 20471:  
2013

BRUNO  
BE-04-003
03030074 xx 999

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective yellow

96
reflexní oranžová
reflective orange

• bezpečnostní vesta s vysokou viditelností, 
zapínání na suchý zip.

• safety vest with high visibility,  
Velcro fastening

CZ

ENEN

2

EN ISO 20471:  
2013
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POPOLA 3886
03040073 xx XXX

10MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL: SIO-COOL® Light 100 % polyester bird-eye; ± 130 g /m²  
MATERIAL: SIO-COOL® Light 100 % polyester bird-eye; ± 130 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
reflexní žlutá
reflective  
yellow

96
reflexní oranžová
reflective  
orange

• Hi-vis Polo tričko – SIO-COOL® LIGHT • Síťovina pod pažemi 
na obou stranách pro maximální ventilaci • Flexibilní reflexní páska 
• Permanentní anti-mikrobiální eliminace všech pachů
• Hi-vis Polo shirt – SIO-COOL® LIGHT • Hi-vis mesh at both sides 
under the arms for maximal ventilation • Stitched and stretchable 
reflective tape • Permanent anti-microbial eliminating all odours

CZ

EN

2

EN ISO 20471: 
2013

LATTON
TRIČKO T-SHIRT
03040112 98 XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % polyester, 40 % bavlna, 190 g /m²  
MATERIAL: 60 % polyester, 40 % cotton, 190 g /m² double face

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: reflexní žluto-oranžová 
COLOUR: reflective yellow-orange

• pánské tričko v atraktivním provedení kombinace 2 hi-vis barev 
a moderními natištěnými reflexními pruhy

• men's T-shirt in an attractive combination of 2 hi-vis colours and 
modern segmented reflective stripes

CZ

EN

2

EN ISO 20471: 
2013

WWW.CERVA.COM
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LYME HI-VIS 
ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ DO DEŠTĚ 
ANTISTATIC RAINCOAT 
03110046 79 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 99 % polyester, 1 % antistatické vlákno (PU nátěr),  
155 g /m²  
MATERIAL: 99 % polyester, 1 % antistatic fibre (PU coating), 155 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–5XL

BAREVNOST COLOUR: reflexní žlutá reflective yellow

• Hi-Vis plášť do deště s kapucí, zapínání na druky,  
raglanový střih, reflexní pruh 

• délka do výšky stehen 
• antistatický 
• ochrana proti dešti, vodním postřikům, unikající nebo kapající vodou 
(platí pouze pro vodu a nezávadné tekutiny) 

• antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení  
společně s antistatickými kalhotami

• high visibility raincoat with a hood, pocket, snap fastening,  
T-sleeves, reflective strip 

• with pulling down to the middle thighs 
• antistatic 
• protection against rain, water sprays, leaking or dripping water, 
(only with water or non-hazardous liquids) 

• antistatic feature is guaranteed only when worn together with 
the antistatic pants

CZ

EN

2

2

1

1

EN 471 EN 343 EN 1149–5
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NARDA SET
03030062 70 940

25MOQ 1  

NORMY STANDARDS: EN 1150

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: reflexní žlutá reflective yellow

• výstražný balíček určený dětem: výstražná vesta, výstražné pásky, 
výstražná samolepka, výstražná klíčenka

• oděv je určen pro děti starší tří let s výškou postavy 120–140 cm 
k nošení přes svrchní oblečení pro vizuální signalizaci přítomnosti 
uživatele za jakýchkoli světelných podmínek ve dne i v noci

• warning package for children: warning, vest, warning bands, warning 
sticker, warning keychain

• clothing is designed for children over three years old with a height  
of 120–140 cm to wear over outwear for visual indication of the 
presence of the user under any conditions of light, during the day  
or at night

CZ

EN

KADRA
99990136 99 999

100MOQ 1  

REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M 
REFLECTIVE ACCESSORIES 3M

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: reflexní žlutá reflective yellow

• reflexní obal na batoh
• kapsa na uložení menších předmětů
• objem 25–40 litrů
• reflective bag cover 
• pocket for smaller items 
• capacity 25–40 liters

CZ

EN

LAKSAM
99050007 79 034 žlutá yellow 34 cm 

99050007 04 040 stříbrná silver 40 cm

200MOQ 1  

NORMY STANDARDS: EN 13356

VELIKOSTI SIZE: 34 cm, 40 cm

BAREVNOST COLOUR: stříbrná, žlutá silver, yellow

• reflexní pásek pro zvýšení viditelnosti
• vhodný jako doplněk na oděv při pohybu v šeru a ve tmě
• reflective stripe for increased visibility 
• suitable as accessory when walking in shadow or in the dark

CZ

EN

WWW.CERVA.COM

268



BÍLÉ ODĚVY
WHITE GARMENTS
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RONDON BLUE 
SHORT
03010176 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: bílá-modrá white-blue

• kuchařský kabát s krátkým rukávem
• zapínání na plastové druky
• větrací otvory v podpaží
• chef short sleeve jacket 
• plastic snap buttons 
• ventilation in armpits

CZ

EN

RONDON BLUE 
LONG
03010175 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m² 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: bílá-modrá white-blue

• kuchařský kabát s dlouhým rukávem
• zapínání na plastové druky
• větrací otvory v podpaží
• chef long sleeve jacket 
• plastic snap buttons 
• ventilation in armpits

CZ

EN

RONDON
03010043 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 245 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• klasický kuchařský kabát
• zapínání na vyjímatelné umělohmotné knoflíky
• větrací otvory v podpaží
• chef jacket 
• full removable plastic knobs 
• ventilation in armpits

CZ

EN

BÍLÉ ODĚVY WHITE GARMENTS
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VERIS
03110005 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 190 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 40–60

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• dámský plášť s dlouhým rukávem
• rukáv na knoflík, 3 kapsy, vzadu volný pásek
• ladies long sleeve work cloak
• 3 pockets, free belt on the backside

CZ

EN

FERN
03110004 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 190 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–62

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pánský pracovní plášť s dlouhým rukávem
• 3 kapsy, vzadu volný pásek
• mens long sleeve work cloak 
• 3 pockets, free belt on the backside

CZ

EN

LILY
03070006 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 140 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 140 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 40–60

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• dámská pracovní košile s krátkým rukávem
• dvě přední kapsy
• ladies short sleeve work shirt 
• 2 front pockets

CZ

EN
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PEPITO
03020029 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 215 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 215 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: bílá-černá white-black

• řeznické kalhoty
• pas, polohovatelný na knoflíky
• 2 přední klínové a 1 zadní kapsa
• butchers pants 
• adjustace waist with buttons 
• 2 front pockets and 1 back pocket

CZ

EN

APUS MAN
03020027 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 245 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 46–62

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pánské pracovní kalhoty
• 2 přední klínové kapsy
• mens work pants 
• 2 front pockets

CZ

EN

APUS LADY
03020028 80 XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna, 245 g /m²  
MATERIAL: 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 36–60

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• dámské pracovní kalhoty
• 2 přední klínové kapsy
• zapínání na boku na knoflíky 
• ladies work pants 
• 2 side pockets 
• fastening buttons on side

CZ

EN

PANDA 
Obuv 
Shoes

535
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MORGAT 4391
BUNDA JACKET
03010141 xx XXX

20MOQ 1  KLEEN 

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 6639

MATERIÁL: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamidový úplet 6.6  
s PU zátěrem, ± 170 g /m² 
MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamide knitting 6.6  
with PU coating, ± 170 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S-3XL

BAREVNOST COLOUR:

50
modrá
blue

80
bílá
white

• bunda s kapucí pratelná až na 95 °C
• 100 % vodě- a větruodolná, nešustivá, lehká
• zip krytý klopou s druky
• ventilace v podpaží, elastické manžety na rukávech
• zatavené švy
• délka zadního dílu (L) – 85 cm
• jacket with hood washable at 95 °C
• 100 % waterproof, windproof, noiseless, lightweight 
• zip closure under flap with press studs
• underarm ventilation, Elasticated wristband  
• high frequency welded seams 
• back length 85 cm (L)

CZ

EN

95

EN 14605:
2005

Type PB (4)

VERMONT 
bundy 
jackets

204

ZERMATT 
kalhoty s laclem 
 bib pants

204
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KILLYBEG 6639
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS
03020106 xx XXX

20MOQ 1  KLEEN 

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 4391

MATERIÁL: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamidový úplet 6.6  
s PU zátěrem, ± 170 g /m² 
MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamide knitting 6.6  
with PU coating, ± 170 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S-3XL 

BAREVNOST COLOUR:

50
modrá
blue

80
bílá
white

• oboustranné kalhoty s laclem pratelné až na 95 °C
• elastické šle s přezkami, nohavice nastavitelné druky
• 100 % vodě a větruodolné, lehké, nešustivé
• zatavené švy
• reversible bib & brace pants 
• elastic braces with buckles on front and back,  
legs adjustable by press studs 

• 100 % waterproof, windproof, lightweight, noiseless
• high frequency welded seams

CZ

EN

3

1
95

EN 343: 1996 EN 14605:
2005

Type PB (4)
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CAPELLA BÁT SUPER
03130001 99 999 60 × 55 cm 
03130002 99 999 75 × 55 cm

1MOQ 1  

NEREZOVÉ KROUŽKY 
STAINLESS STEEL RINGS

MATERIÁL: kroužky z nerezové oceli 
MATERIAL: stainless steel rings

VELIKOSTI SIZE: UNI (60 × 55 cm, 75 × 55 cm)

BAREVNOST COLOUR: stříbrná silver

• zástěra proti pořezu z nerezových ocelových kroužků
• z nerez oceli INOX
• protective apron against cutting made of stainless steel rings 
• stainless steel inox

CZ

EN

EN 412 
EN 13998

CAPELLA BÁT
03130003 99 999 60 × 55 cm 
03130004 99 999 75 × 55 cm

1MOQ 1  

HLINÍKOVÁ SLITINA 
ALUMINIUM ALLOY

MATERIÁL: hliníková slitina, ocelové kroužky 
MATERIAL: aluminium alloy

VELIKOSTI SIZE: UNI (60 × 55 cm, 75 × 55 cm) 

BAREVNOST COLOUR: stříbrná silver

ochranná zástěra proti prořezu • ze zaoblených hliníkových destiček 
spojených nerezovými ocelovými kroužky z nerez oceli INOX • ochrana 
proti říznutí a bodnutí nožem 
protective apron against cutting • made of curved aluminum plates 
joined with stainless steel rings, stainless steel INOX • protection 
against cutting and knife stabbing

CZ

EN

EN 412 
EN 13998
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PROTICHEMICKÁ  
ZÁSTĚRA PVC  
CHEMICAL RESISTANT  
APRON PVC
0313001x xx 999

12MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % PVC, nylonové tkanice 
MATERIAL: 100 % PVC, nylon laces

VELIKOSTI SIZE: UNI  
(115 × 90 cm, síla thickness 0,508 mm)

BAREVNOST COLOUR:

680
bílá 
white

510
zelená
green

• zástěra odolná proti mnoha kyselinám, bázím, 
alkoholům, žíravinám, olejům a tukům

• není doporučena pro práci s rozpouštědly a ketony
• apron resistant against many acids, alkalis, 
alcohols, caustics, oils and fats 

• not recommended for working with solvents and 
ketones

CZ

EN

BIANCA
03130010 xx 999

40MOQ 1  

MATERIÁL: PVC / 100 % polyester / PVC  
MATERIAL: PVC / 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: UNI (90 × 120 cm)

BAREVNOST COLOUR:

80
bílá 
white

10
zelená
green

• voděodolná pracovní zástěra
• chrání před potřísněním vodou a proti nečistotám
• waterproof work apron 
• protects against splashes of water and dirt

CZ

EN

VAPI ČEPICE 
 VAPI HAT281
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VENUS
03130008 xx 999

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 235 g /m² 100 % cotton, 235 g /m²

VELIKOSTI SIZE: UNI (70 × 72 cm)

BAREVNOST COLOUR:

20
červená-bílá 
red-white

40
tm. modrá-bílá
navy-white

• pracovní zástěra s přední dělenou kapsou
• nastavitelná výška na plastovou sponu a uchycením na tkaloun
• work waist apron with front pocket 
• adjustable height by a plastic buckle

CZ

EN

URANUS
03130007 80 999

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: UNI (82 × 70 cm)

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pracovní zástěra do pasu s uchycením na tkaloun
• work waist apron

CZ

EN
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ALZETTE
03140053 80 999

200MOQ 1  

MATERIÁL: 90 % bavlna, 10 % polyester, mřížka 100 % polyester MESH 
MATERIAL: 90 % cotton 10 % polyester, grilles 100 % polyester MESH

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pracovní čepice baseballového typu z odlehčeného materiálu
• větrací mřížky z materiálu polyester MESH 
• work baseball type cap made of lightweight material 
• ventilation grilles made of polyester MESH

CZ

EN

CASSIO
03140005 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 54–60

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• kuchařská čepice – hřib
• chef cap

CZ

EN

VOLANS
03140006 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % cotton, 245 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 52–60

BAREVNOST COLOUR: bílá white

• pracovní čepice – lodička
• work cap

CZ

EN

HAT
03140052 xx 999

1000MOQ 100  

MATERIÁL MATERIAL: papír paper

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR:

40
bílá-modrá 
white-blue

80
bílá
white

• pracovní papírová čepice – lodička
• ze silného papíru s perforovanou horní korunou pro volnou ventilaci 
vzduchu

• vhodná pro potisk
• paper work cap 
• strong paper with perforated upper crown for better air ventilation
• suitable for printing

CZ

EN
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JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
DISPOSABLE GAR-
MENTS

PE ZÁSTĚRA  
PE APRON
03130005 xx 999

5MOQ 100  

MATERIÁL: 100 % polyethylen 
MATERIAL: 100 % polyethylene

VELIKOST SIZE: UNI (71 × 136 cm)

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

40
modrá
blue

jednorázová zástěra s laclem
disposable apron with bib

CZ

EN

BAT
03110003 80 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén 
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

jednorázový ochranný plášť 
disposable protective cloak

CZ

EN

MINTO
03150025 80 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén 
MATERIAL: non-woven polypropylene 

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

jednorázová ochranná kombinéza s kapucí
disposable protective overall with hood

CZ

EN
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BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

40
modrá
blue

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

40
modrá
blue

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

40
modrá
blue

RENUK
03180001 40 999

10MOQ 100  

MATERIÁL: 100 % polyethylen 
MATERIAL: 100 % polyethylene

VELIKOST SIZE: UNI (15 × 36 cm)

BAREVNOST COLOUR: modrá blue

jednorázový ochranný návlek na obuv
disposable protective shoe cover

CZ

EN

VAPI PEAK
03140002 xx 999

5MOQ 100  

MATERIÁL: netkaný polypropylén 
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOST SIZE: UNI

jednorázová ochranná čepice s kšiltem o hmotnosti 16 g
disposable protective hair cover with a shade, 
weight 16 g

CZ

EN

ALWAR
03170001 xx 999 

10MOQ 100  

MATERIÁL: 100 % polyethylen 
MATERIAL: 100 % polyethylene

VELIKOST SIZE: UNI (20 × 50 cm)

jednorázový ochranný návlek na paži
disposable protective arm cover

CZ

EN

VAPI
03140001 xx 999

10MOQ 100  

MATERIÁL: netkaný polypropylén 
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOST SIZE: UNI

jednorázová ochranná čepice o hmotnosti 16 g
disposable protective hair cover, weight 16 g

CZ

EN

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY DISPOSABLE GARMENTS
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291 290 291 287 285 284 292 292 285 287 286 288 286 293 288

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

CHEMSAFE MS1 DUPONT CHF5CB CHEMSAFE C1 TYVEK® INDUSTRY TYVEK® DUAL TYVEK® CLASSIC 
EXPERT

CHEMSAFE 500 CHEMSAFE 400 TYVEK® CLASSIC 
PLUS

TYCHEM® C TYCHEM® F TYVEK® 800 J TYCHEM® 4000 S CHEMSAFE P5 TYVEK® 500 HV

TYP  
MATERIÁLU 
FABRIC 
DESCRIPTION

netkaný polypropylén  
non-woven  
polypropylene

netkáná PE textilie 
DuPont  
PE non-woven 
DuPont fabric

netkaný  
polypropylén  
non-woven  
polypropylene

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaná textilie 
Tyvek®, zadní strana 
SMS  
non-woven fabric 
Tyvek®, back side 
SMS

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaný 
polypropylén 
s mikroporézní 
vrstvou  
non-woven 
polypropylene with 
microporous coating

netkaný 
polypropylén 
s mikroporézní 
vrstvou  
non-woven 
polypropylene with 
microporous coating

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaná textilie 
Tyvek® s polymerní 
vrstvou  
non-woven fabric 
Tyvek® with polymeric 
coating

netkaná textilie 
Tyvek® s polymerní 
a krycí vrstvou  
non-woven fabric 
Tyvek® with 
polymeric coating

netkaná textilie 
Tyvek® 800  
non-woven fabric 
Tyvek® 800

netkaná textilie 
Tychem® 4000 
non-woven fabric 
Tychem® 4000 

netkaný polypropylén  
non-woven 
polypropylene

netkaná textilie 
Tyvek® 500 
non-woven fabric 
Tyvek® 500

TYP ŠVŮ 
SEAM TYPE

šité švy 
stitched seams

šité švy, žluté 
stitched seams, 
yellow

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

utěsněné švy 
sealed seams

utěsněné švy 
sealed seams

přelepené švy
over-taped seams

přelepené švy 
over-taped seams

přelepené švy 
over-taped seams 

přelepené švy - 
oranžové 
over-taped seams - 
orange

přelepené švy 
over-taped seams

utěsněné švy 
sealed seams

šité švy 
stitched seams

VELIKOSTI  
SIZE

M—2XL M—3XL M—2XL M—2XL M—2XL M—3XL M—2XL M—2XL M—2XL M—2XL M—2XL S—3XL S—3XL M—2XL S—3XL

BAREVNOST 
COLOUR

bílá  
white

bílá 
white

bílá  
white

bílá 
white

bílá  
white

bílá  
white

bílá  
white

bílá-červená 
white-red

bílá  
white

žlutá  
yellow

světlě šedá  
bright grey

bílá  
white

bílá  
white

žlutá  
yellow

reflexní  
oranžová 
hi-vis orange

NORMA STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku kapalný-
mi chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti průniku pevných částic, 
TYP 5 
protection against airborne solid particu-
late chemicals, TYPE 5

EN ISO 13982-1

ochrana proti kapalným aerosolům, 
TYP 4 
Type 4 - protective performance against 
liquid chemicals (spray tight)

EN 14605

ochrana proti postřiku kapalnými chemi-
káliemi, TYP 3 
protection against pressurised liquid 
chemicals, TYPE 3

EN 14605

ochrana proti nebezpečným mikroor-
ganizmům 
protection against dangerous microor-
ganism

EN 14126

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochrana proti kontaminaci radioaktivními 
částicemi 
protection against particulate radioactive 
contamination

EN 1073-2

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN ISO 20471

ZVOLTE SPRÁVNÝ TYP  
ODĚVU PRO VAŠI PRÁCI  
CHOOSE THE RIGHT COVERALL 
FOR YOUR WORK

OCHRANNÉ 
OVERALY
PROTECTIVE 
OVERALLS

282
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291 290 291 287 285 284 292 292 285 287 286 288 286 293 288

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

CHEMSAFE MS1 DUPONT CHF5CB CHEMSAFE C1 TYVEK® INDUSTRY TYVEK® DUAL TYVEK® CLASSIC 
EXPERT

CHEMSAFE 500 CHEMSAFE 400 TYVEK® CLASSIC 
PLUS

TYCHEM® C TYCHEM® F TYVEK® 800 J TYCHEM® 4000 S CHEMSAFE P5 TYVEK® 500 HV

TYP  
MATERIÁLU 
FABRIC 
DESCRIPTION

netkaný polypropylén  
non-woven  
polypropylene

netkáná PE textilie 
DuPont  
PE non-woven 
DuPont fabric

netkaný  
polypropylén  
non-woven  
polypropylene

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaná textilie 
Tyvek®, zadní strana 
SMS  
non-woven fabric 
Tyvek®, back side 
SMS

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaný 
polypropylén 
s mikroporézní 
vrstvou  
non-woven 
polypropylene with 
microporous coating

netkaný 
polypropylén 
s mikroporézní 
vrstvou  
non-woven 
polypropylene with 
microporous coating

netkaná textilie 
Tyvek®  
non-woven fabric 
Tyvek®

netkaná textilie 
Tyvek® s polymerní 
vrstvou  
non-woven fabric 
Tyvek® with polymeric 
coating

netkaná textilie 
Tyvek® s polymerní 
a krycí vrstvou  
non-woven fabric 
Tyvek® with 
polymeric coating

netkaná textilie 
Tyvek® 800  
non-woven fabric 
Tyvek® 800

netkaná textilie 
Tychem® 4000 
non-woven fabric 
Tychem® 4000 

netkaný polypropylén  
non-woven 
polypropylene

netkaná textilie 
Tyvek® 500 
non-woven fabric 
Tyvek® 500

TYP ŠVŮ 
SEAM TYPE

šité švy 
stitched seams

šité švy, žluté 
stitched seams, 
yellow

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

šité švy 
stitched seams

utěsněné švy 
sealed seams

utěsněné švy 
sealed seams

přelepené švy
over-taped seams

přelepené švy 
over-taped seams

přelepené švy 
over-taped seams 

přelepené švy - 
oranžové 
over-taped seams - 
orange

přelepené švy 
over-taped seams

utěsněné švy 
sealed seams

šité švy 
stitched seams

VELIKOSTI  
SIZE

M—2XL M—3XL M—2XL M—2XL M—2XL M—3XL M—2XL M—2XL M—2XL M—2XL M—2XL S—3XL S—3XL M—2XL S—3XL

BAREVNOST 
COLOUR

bílá  
white

bílá 
white

bílá  
white

bílá 
white

bílá  
white

bílá  
white

bílá  
white

bílá-červená 
white-red

bílá  
white

žlutá  
yellow

světlě šedá  
bright grey

bílá  
white

bílá  
white

žlutá  
yellow

reflexní  
oranžová 
hi-vis orange

NORMA STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku kapalný-
mi chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti průniku pevných částic, 
TYP 5 
protection against airborne solid particu-
late chemicals, TYPE 5

EN ISO 13982-1

ochrana proti kapalným aerosolům, 
TYP 4 
Type 4 - protective performance against 
liquid chemicals (spray tight)

EN 14605

ochrana proti postřiku kapalnými chemi-
káliemi, TYP 3 
protection against pressurised liquid 
chemicals, TYPE 3

EN 14605

ochrana proti nebezpečným mikroor-
ganizmům 
protection against dangerous microor-
ganism

EN 14126

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochrana proti kontaminaci radioaktivními 
částicemi 
protection against particulate radioactive 
contamination

EN 1073-2

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN ISO 20471
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TYVEK®  
CLASSIC XPERT 
03150015 80 XXX

100MOQ 1  

TYVEK®  
CLASSIC XPERT – ECO PACK
03150069 80 XXX

100MOQ 25  

MATERIÁL MATERIAL: netkaná textilie Tyvek® non-woven fabric Tyvek®

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Kombinéza Tyvek® Classic Xpert, nový standard ochrany pro obleky typu 
5 a 6. Antistatická voděodolná kombinéza s kapucí, odolná chemikáliím, 
azbestu a prachu, vnější šité švy, trojdílná pružná kapuce, zip Tyvek® 
s klopou, elastické manžety, pas a kotníky. Ergonomický design pro lepší 
přizpůsobení postavě a volnost pohybu, nový design kapuce kopírující 
tvar obličeje a rukávy, které se nevyhrnují. Nová technologie švů. 
Inovované moderní balení.
Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic (DuPont) with hood, chemical 
proof, resistant against asbestos and dust, external stitched seams, 
3 piece elasticated hood, Tyvek® zipper with flap, lasticated cuffs, 
waist and ankles. Ergonomic design for enhanced fit and full freedom 
of movement, new hood design perfectly fitting the contours of the 
face & sleeves that do not ride up. New seam technology. Inovative and 
educational packaging.

CZ

EN

EN ISO 13982-1: 
2004 +A1: 2010

EN 13034: 2005 
+A1 2009 EN 1073-2: 2002 EN 1149-5: 2008 EN 14126: 2003

Category III Type 5 Type 6 Class 2 Type 5-B, 
Type 6-B

TYVEK® JE JEDINEČNÝ MATERIÁL, KTERÝ JE PEVNÝ, LEHKÝ A PRUŽNÝ.  
SLOUŽÍ JAKO VYNIKAJÍCÍ BARIÉRA PRO PRACH A KAPALINY, ALE SOUČASNĚ JE PRODYŠNÝ.  
TYVEK® IS A UNIQUE MATERIAL THAT IS TOUGH, LIGHT AND FLEXIBLE.  
IT IS AN OUTSTANDING DUST AND LIQUID BARRIER, YET IS ALSO BREATHABLE.

WWW.CERVA.COM

284



TYVEK® JE JEDINEČNÝ MATERIÁL, KTERÝ JE PEVNÝ, LEHKÝ A PRUŽNÝ.  
SLOUŽÍ JAKO VYNIKAJÍCÍ BARIÉRA PRO PRACH A KAPALINY, ALE SOUČASNĚ JE PRODYŠNÝ.  
TYVEK® IS A UNIQUE MATERIAL THAT IS TOUGH, LIGHT AND FLEXIBLE.  
IT IS AN OUTSTANDING DUST AND LIQUID BARRIER, YET IS ALSO BREATHABLE.

TYVEK®  
DUAL
03150041 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek®, zadní strana SMS 
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek®, back side SMS

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Antistatická kombinéza se zadní prodyšnou stranou, vhodná pro 
použití v horkých provozech, při broušení, laminaci, lakování,  
slévání či výrobě skla a keramiky.
Antistatic overall with permeable back, suitable for wearing in 
hot operations, grinding, laminating, painting, casting or glass and 
ceramics production.

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126: 2003

Category III Type 5 Type 6 Type 5-B, 
Type 6-B

TYVEK®  
CLASSIC PLUS
03150018 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® 
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek®

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Classic Plus (DuPont) 
s kapucí a přelepenými švy, odolná roztokům chemikálií, azbestu 
a prachu, patří do kategorie CE III, typu 4, 5 a 6.
Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic Plus (DuPont) with 
hood, sealed seams, resistant against chemical solutions, asbestos 
and dust, belongs to category III, type 4, 5 and 6.

CZ

EN

EN 14605 EN ISO 13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2 EN 1149-5

Category III Type 4 Type 5 Type 6

EN 14126
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vrstva polymeru 
polymer coating

ochranný film 
protective film

vrstva polymeru 
polymer coating

DuPont™ Tyvek® TYCHEM® F
03150022 00 XXX

25MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® s polymerní a krycí vrstvou 
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek® with polymeric coating

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® F (DuPont) s kapucí 
a přelepenými švy, odolná koncentrovaným anorganickým 
a organickým chemikáliím a ultra jemným částicím, patří 
do kategorie CE III, typu 3, 4, 5 a 6.
Antistatic waterproof overall Tychem® F (DuPont) with hood, sealed 
seams, resistant against concentrated inorganic and organic chemicals 
and ultra fine particles, belongs to category III, type 3, 4, 5 and 6.

CZ

EN

EN 14605 EN 14605 EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2

Category III Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

EN 1149-5 EN 14126

TYCHEM® 4000 S
03150071 80 XXX

20MOQ 20  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: netkaná textilie Tychem® 4000 
MATERIAL: non-woven fabric Tychem® 4000 

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Kombinéza s kapucí a elastickým lemem kapuce pro těsné přilehnutí 
k masce, s vnitřními elastickými prvky pro pohodlné nošení. Šité 
a přelepené švy. Dvojité manžety a palcová poutka. Dvojitý zip 
s opakovaně uzavíratelnými klopami. Elastické lemy manžet, nohavic 
a kapuce, elastický prvek v pase. Antistatická úprava na vnitřní straně.
Serious protection you‘ll love to wear. The new, supple and 
lightweight Tychem® 4000 S coverall provides a new alternative 
for workers seeking safe and comfortable protection in more 
demanding applications. Hooded coverall with elastic face opening 
for tight fit around respirator and internal elastics for comfort. 
Stitched and over-taped seams. Double cuff and thumb loops. 
Double zippers with resealable flaps. Elastication at wrists, ankles, 
face and waist. White. Antistatic treatment (inside).

CZ

EN

EN 14605 EN 14605 EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2

Category III Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

EN 1149-5 EN 14126: 2003

Type 3-B, 4-B, 
5-B, 6-B
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TYVEK®  
INDUSTRY 
03150016 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® 
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek®

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Industry (DuPont) 
s límečkem, odolná roztokům chemikálií, azbestu a prachu. 
Antistatic waterproof overall Tyvek® Industry (DuPont) with collar, 
resistant against chemical solutions, asbestos and dust.

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2 EN 1149-5

Category III Type 5 Type 6

TYCHEM® C 
03150020 70 XXX

25MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® s polymerní vrstvou 
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek® with polymeric coating

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: žlutá yellow

Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® C (DuPont) s kapucí 
a přelepenými švy, odolná koncentrovaným anorganickým chemikáliím 
a ultra jemným částicím, patří do kategorie CE III, typu 3, 4, 5 a 6.
Antistatic waterproof overall Tychem® C (DuPont) with hood, sealed 
seams, resistant against concentrated inorganic chemicals and ultra 
fine particles, belongs to category III, type 3, 4, 5 and 6.

CZ

EN

EN ISO 14605 EN 14605 EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1073-2

Category III Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

EN 1149-5 EN 14126

DuPont™ Tyvek®

vrstva polymeru 
polymer coating
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TYVEK® 800 J
03150072 80 XXX

25MOQ 25  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® 800  
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek® 800

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Chemický ochranný oděv typu 3*, který kombinuje odolnost proti vodou 
ředitelným kapalinám pod tlakem s prodyšností, trvanlivostí a volností pohybu. 
Kombinéza s trojdílnou kapucí. Šité a přelepené švy. Palcová poutka. Elastické 
lemy manžet, nohavic a kapuce. Elastický prvek v pase. Zip Tyvek®. Samolepící 
klopa zipu a brady. Antistatická úprava na vnitřní straně. *K dosažení těsnosti 
typu 3 je potřebné dodatečné přelepení manžet, konců nohavic, lemu kapuce 
a klopy zipu.
Type 3* chemical protective garment that combines resistance to 
pressurised jets of water-based chemicals with breathability, durability 
and freedom-of-movement. Coverall with 3-piece hood. Stitched and 
over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and 
face. Elasticated waist. Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. 
Antistatic (inside) *Additional taping of cuffs, ankles, hood and zipper flap 
required to achieve Type 3 liquid tightness.

CZ

EN

EN 14605 EN 14605 EN ISO 13982-1: 
2004 +A1: 2010

EN ISO 13034: 
2005 +A1: 2009 EN 1073-2: 2002

Category III Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Class 2

EN 1149-5: 2008 EN 14126: 2006

Type 5-B, 6-B

TYVEK® 500 HV
03150073 96 XXX

25MOQ 25  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: netkaná textilie Tyvek® 500  
MATERIAL: non-woven fabric Tyvek® 500

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: oranžová orange

Vysoce viditelný ochranný oblek s límcem, typ 5/6. Chráni proti prachu 
a lehkému kapalnému postřiku. Vhodný pro práce v údržbě silnic a železnic, 
na letištích, v petrochemickém a plynárenském průmyslu, zpracování 
odpadů, likvidaci havárií atd. Šité švy. Elastické manžety a lemy nohavic, 
elastický pas. Antistatická úprava na vnitřní straně.
Type 5/6 high-visibility protective coverall with collar. Protect against solid 
particles and limited liquid splash. Suitable for jobs in road and railway 
maintenance, airport operations, oil and gas, mining, waste handling, 
emergency response etc. Stitched seams. Elasticated cuffs, ankles and 
waist. Antistatic treatment (inside).

CZ

EN

3

EN ISO 13982 EN ISO 13034 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126 EN ISO 20471: 
2013

Category III Type 5 Type 6
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TYVEK® NÁVLEK NA PAŽI  
ARM SLEEVE
03170002 00 850

200MOQ 20  

MATERIÁL MATERIAL: Tyvek®

VELIKOSTI SIZE: UNI (délka length 50 cm)

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Ochranný návlek na paži. Protective arm sleeve.ENCZ

TYVEK® NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU PROTISKLUZOVÝ  
PVC LOW SHOE COVER
03180013 99 999 36–42 
03180004 99 999 42–46

200MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: Tyvek®

VELIKOSTI SIZE: 36–42, 42–46

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízkou botu.
Protective antislip sole for low shoes.

CZ

EN

TYVEK® NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU  
LOW SHOE COVER
03180003 99 999

400MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: Tyvek® 

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Ochranný návlek na nízkou botu. Protective shoe cover for low shoes.ENCZ

TYVEK® VYSOKÝ NÁVLEK NA BOTU  
HIGH SHOE COVER
03180006 99 999

200MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: Tyvek® 

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Ochranný návlek na vysokou botu. Protective cover for high shoes or boots.ENCZ

TYVEK® KAPUCE NA KRK  
PROTECTIVE HOOD
03140018 80 999

100MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: Tyvek® 

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: bílá white 

Samostatná ochranná kapuce. Separate protective hood.ENCZ

PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
ANTISLIP SOLE

OCHRANNÉ OVERALY PROTECTIVE OVERALLS
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DuPont  
CHF5CB
03150062 80 XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: netkaná PE textilie DuPont  
MATERIAL: PE nonwoven DuPont fabric

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ: Ochranný overal ČERVA, model DuPont 
CHF5CB je určen k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami, 
nebo k ochraně citlivých produktů před kontaminací člověkem, 
v závislosti na chemické toxicitě a podmínkách expozice. K ochraně 
proti částicím (typ 5) a omezenému kapalnému postřiku (typ 6).
TYPICAL AREAS OF USE: ČERVA model CHF5 coveralls are designed 
to protect workers from hazardous substances, or sensitive 
products and processes from contamination by people, depending 
on chemical toxicity and exposure conditions, for protection against 
particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1149-5: 2008

Category III Type 5 Type 6

VÝHODY:
• CERTIFIKOVANÝ TYP 5/6, CAT. III. 
• NETKANÁ PE TEXTILIE DUPONT 
• PRODYŠNĚJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ NEŽ 
MIKROPORÉZNÍ KOMBINÉZA

• POSKYTUJE VĚTŠÍ OCHRANU NEŽ SMS KOMBINÉZA 
• JEDNODUCHÝ STŘIH
• BEZ SILIKONU
• ANTISTATICKÝ

BENEFITS:
• CERTIFIED TYPE 5/6, CAT. III. 
• NEW PE NONWOVEN DUPONT FABRIC
• NOT AS HOT TO WEAR AND NOT AS FRAGILE AS 
A MICROPOROUS FILM COVERALL

• OFFERS MORE PROTECTION THAN A SMS 
COVERALL, SIMPLIFIED PATTERN

• SILICONE FREE 
• ANTISTATIC

a

b

c

c

c

d

e

d/ elastický pás
    elasticated waist

e/ žluté švy
    yellow stitched seems

b/ nylonový zip
   nylon zipper

c/ elastická kapuce, manžety na rukou a nohou
   elasticated hood, cuffs and ankles

a/ dvojdílná kapuce
   2 piece hood
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CHEMSAFE  
MS1
03150012 80 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén  
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Ochranná kombinéza s kapucí, klopou na zipu a gumičkou 
stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná některým 
chemikáliím, patří do kategorie CE III, typu 5 a 6.
Protective overall with hood, self adhesive zipper flap and elastic 
wrists and legs, is chemical proof and protective against radioactive 
elements, belongs to CE III category, type 5 and 6.

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034

Category III Type 5 Type 6

CHEMSAFE  
C1
0315 001380 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén  
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Ochranná kombinéza s kapucí a klopou na zipu a gumičkou 
stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná některým chemikáliím 
a průniku radioaktivních částic, patří do kategorie CE III, typu 5 a 6.
Protective overall with hood, self adhesive zipper flap and elastic 
wrists and legs, is chemical proof and protective against radioactive 
particles, belongs to CE III category, type 5 and 6.

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1149-1:

95
EN 1073-2: 

02

Category III Type 5 Type 6 Class 2
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CHEMSAFE 500
03150010 80 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou 
MATERIAL: non-woven polypropylene with microporous coating

VELIKOSTI SIZE: M–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní 
paropropustnou vrstvou, klopou na zipu a gumičkou stahovatelnými 
rukávy a nohavicemi, je odolná řadě chemikálií, průniku 
radioaktivních částic a infekčních agentů, patří do kategorie CE III, 
typu 5 a 6.
Protective antistatic overall with hood, microporous wapour 
permeable layer, sealed seams, self adhesive zipper flap and elastic 
wrists and legs, is chemical proof, protective against radioactive 
elements and infective agents penetration, belongs to CE III 
category, type 5 and 6.

CZ

EN

EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034 EN 1149-1:

95
EN 1073-2: 

02 EN 14126

Category III Type 5 Type 6 Class 2

CHEMSAFE 400
03150011 80 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou 
MATERIAL: non-woven polypropylene with microporous coating

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: bílá-červená white-red

Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní 
paropropustnou vrstvou, přelepenými švy, samolepící klopou na zip 
a gumičkou stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná řadě 
chemikálií, průniku radioaktivních částic a infekčních agentů, patří 
do kategorie CE III, typu 4, 5 a 6.
Protective antistatic overall with hood, microporous wapour permeable 
layer, sealed seams, self adhesive zipper flap and elastic wrists and 
legs, is chemical proof, protective against radioactive elements and 
infective agents penetration, belongs to CE III category, type 4, 5 and 6.

CZ

EN

EN 14605 EN ISO 13982-1 EN ISO 13034 EN 1149-1: 95 EN 1073-2: 02

Category III Type 4 Type 5 Type 6 Class 2

EN 14126
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CHEMSAFE P5
03150014 70 XXX

25MOQ 1  

MATERIÁL: netkaný polypropylén 
MATERIAL: non-woven polypropylene

VELIKOSTI SIZE: M–2XL

BAREVNOST COLOUR: žlutá yellow

Ochranná kombinéza s kapucí, nepropustnou ochrannou 
vrstvou, přelepenými švy, samolepící klopou na zipu a gumičkou 
stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná řadě chemikálií, 
průniku radioaktivních částic a infekčních agentů, patří do kategorie 
CE III, typu 4, 5 a 6.
Protective overall with hood, impermeable protective layer, sealed 
seams, self adhesive zipper flap and elastic wrists and legs, is 
chemical proof, protective against radioactive elements and infective 
agents penetration, belongs to CE III category, type 4, 5 and 6.

CZ

EN

EN 14605 EN ISO  
13982-1 EN ISO 13034

Category III Type 4 Type 5 Type 6

OB NÁVLEK  
PŘES OBUV 
SHOE COVER
03180031 99 7XX

20MOQ 1            

MATERIÁL: polyester / PVC 
MATERIAL: polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: 36–38, 39–42, 43–45, 46–48, 49–51

BAREVNOST COLOUR: bílá-modrá white-blue

• ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízkou botu 
• je určen pro opakované použití
• protective shoe cover with antislip sole for low shoes 
• re-usable usage

CZ

EN
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300 301 302 303 304 305 305 306 307 308 308 309

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

TUNK  
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDOR-
NÝ OCHRANNÝ ODĚV 
ANTISTATIC FLAME RETAR-
DANT PROTECTIVE GARMENT

TUNK WINTER  
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ 
OCHRANNÝ ODĚV
ANTISTATIC FLAME RETARDANT  
PROTECTIVE GARMENT

MULTIPROTECTOR  
ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET

VEKTOR-17/FB  
HASIČSKÝ ODĚV  
FIREFIGHTERS  
ACTION GARMENT

COEN  
BUNDA JACKET

COEN  
KALHOTY PANTS

COEN  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

TUGELA  
BUNDA JACKET

TUGELA  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

WELLDER SET  
BUNDA, KALHOTY 
JACKET, PANTS

WELLDER SET  
BUNDA, KALHOTY  
S LACLEM 
JACKET, BIB PANTS

LASCAR 
OSORNO 
RECLUS 
TACORA

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech 
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN ISO 11611

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

ochranné oděvy pro hasiče- požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče 
protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for protective 
clothing for firefighting

EN 469

ochrana proti pořezu řetězovou pilou 
chain saw cut resistance

EN 381

ESD - ochrana elektronických součástek 
před elektrostatickými jevy 
ESD - protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN 61340

SPECIÁLNÍ ODĚVY 
PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ
SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USE
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300 301 302 303 304 305 305 306 307 308 308 309

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

TUNK  
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDOR-
NÝ OCHRANNÝ ODĚV 
ANTISTATIC FLAME RETAR-
DANT PROTECTIVE GARMENT

TUNK WINTER  
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ 
OCHRANNÝ ODĚV
ANTISTATIC FLAME RETARDANT  
PROTECTIVE GARMENT

MULTIPROTECTOR  
ZIMNÍ BUNDA 
WINTER JACKET

VEKTOR-17/FB  
HASIČSKÝ ODĚV  
FIREFIGHTERS  
ACTION GARMENT

COEN  
BUNDA JACKET

COEN  
KALHOTY PANTS

COEN  
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

TUGELA  
BUNDA JACKET

TUGELA  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

WELLDER SET  
BUNDA, KALHOTY 
JACKET, PANTS

WELLDER SET  
BUNDA, KALHOTY  
S LACLEM 
JACKET, BIB PANTS

LASCAR 
OSORNO 
RECLUS 
TACORA

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech 
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN ISO 11611

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

ochranné oděvy pro hasiče- požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče 
protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for protective 
clothing for firefighting

EN 469

ochrana proti pořezu řetězovou pilou 
chain saw cut resistance

EN 381

ESD - ochrana elektronických součástek 
před elektrostatickými jevy 
ESD - protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN 61340

ZVOLTE SPRÁVNÝ TYP ODĚVU PRO VAŠI PRÁCI  
CHOOSE THE RIGHT COVERALL FOR YOUR WORK
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310 311 312 313 313 314 314 315 315 316 316

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

SIP 1XSK 
BUNDA JACKET

SIP 1XSP  
PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY
CHAINSAW PANTS

FOREST PROFI STRECH  
BUNDA JACKET

FOREST PROFI STRECH  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET

FOREST PROFI STRECH 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET

FOREST PROFI STRECH  
KALHOTY PANTS

FOREST PROFI STRECH 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

PLUTO  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

PLUTO  
SADA  
SET

EDGE ESD  
TRIČKO T-SHIRT

STING PLÁŠŤ COAT

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech 
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN ISO 11611

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

ochranné oděvy pro hasiče – požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče 
protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for protective 
clothing for firefighting

EN 469

ochrana proti pořezu řetězovou pilou 
chain saw cut resistance

EN 381

ESD - ochrana elektronických součástek 
před elektrostatickými jevy 
ESD - protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN 61340

ZVOLTE SPRÁVNÝ TYP ODĚVU PRO VAŠI PRÁCI  
CHOOSE THE RIGHT COVERALL FOR YOUR WORK
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310 311 312 313 313 314 314 315 315 316 316

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

SIP 1XSK 
BUNDA JACKET

SIP 1XSP  
PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY
CHAINSAW PANTS

FOREST PROFI STRECH  
BUNDA JACKET

FOREST PROFI STRECH  
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET

FOREST PROFI STRECH 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET

FOREST PROFI STRECH  
KALHOTY PANTS

FOREST PROFI STRECH 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS

PLUTO  
KALHOTY S LACLEM  
BIB PANTS

PLUTO  
SADA  
SET

EDGE ESD  
TRIČKO T-SHIRT

STING PLÁŠŤ COAT

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochranné oděvy pro použití při svařování 
a podobných postupech 
this norm determines the requirements of 
protective garments used for welding

EN ISO 11611

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

ochranné oděvy pro hasiče – požadavky 
a zkušební metody pro ochranné oděvy 
pro hasiče 
protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for protective 
clothing for firefighting

EN 469

ochrana proti pořezu řetězovou pilou 
chain saw cut resistance

EN 381

ESD - ochrana elektronických součástek 
před elektrostatickými jevy 
ESD - protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena

EN 61340

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USE
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317 318 318 319 319 320 320 321 322 322 323 323

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

ELTOW HV 318A
POLOKOŠILE  
POLO SHIRT

WINSELER 3073  
BUNDA JACKET

GLADSTONE 5729  
KALHOTY PANTS

DUFFEL 3074 
BUNDA JACKET

EKOFISK 5806
KALHOTY PANTS

ELLISTON 7219
BUNDA JACKET

RIDLEY 7218
BUNDA JACKET

WATSON 7221
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

HELLISAN 307A
VESTA VEST

WELLSFORD 4691
KALHOTY PANTS

TOBADO 7690
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

CALVINN 277A
POLOKOŠILE  
POLO SHIRT

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN ISO 20471

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN 471

textilie - Ochranné vlastnosti proti  
UV slunečnímu záření 
textiles - Solar UV protective properties

EN 13758

oděvy na ochranu proti chladnému 
prostředí 
protective clothing against cool enviroments

EN 14058

WWW.CERVA.COM
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317 318 318 319 319 320 320 321 322 322 323 323

NÁZEV  
PRODUKTU  
COVERALL 
NAME

ELTOW HV 318A
POLOKOŠILE  
POLO SHIRT

WINSELER 3073  
BUNDA JACKET

GLADSTONE 5729  
KALHOTY PANTS

DUFFEL 3074 
BUNDA JACKET

EKOFISK 5806
KALHOTY PANTS

ELLISTON 7219
BUNDA JACKET

RIDLEY 7218
BUNDA JACKET

WATSON 7221
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

HELLISAN 307A
VESTA VEST

WELLSFORD 4691
KALHOTY PANTS

TOBADO 7690
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET

CALVINN 277A
POLOKOŠILE  
POLO SHIRT

NORMY STANDARDS

omezená ochrana proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi, TYP 6 
limited splash-togh clothing, TYPE 6

EN 13034

ochrana proti statické elektřině 
protection against static electricity

EN 1149-5

ochrana proti teplu a plameni 
protection against heat and flame

EN 531 
EN ISO 11612

ochrana proti teplu a ohni -  
materiály a sestavy materiálů  
s omezeným šířením plamene 
protective clothing against limited flame 
spread materials

EN 533 
EN ISO 14116

ochrana proti dešti 
protection against rain

EN 343

oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku    
protective clothing against the thermal 
hazards of an electric arc   

EN 61482

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN ISO 20471

výstražné oděvy s vysokou viditelností 
pro profesionální použití 
high-visibility warning clothing for 
professional use

EN 471

textilie - Ochranné vlastnosti proti  
UV slunečnímu záření 
textiles - Solar UV protective properties

EN 13758

oděvy na ochranu proti chladnému 
prostředí 
protective clothing against cool enviroments

EN 14058

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USESPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USE
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TUNK
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ  
OCHRANNÝ ODĚV 
ANTISTATIC FLAME RETARDANT  
PROTECTIVE GARMENT
03120049 xx XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

NORMY STANDARDS: EN 340

MATERIÁL: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické vlákno, 
gramáž 260 g /m² 
MATERIAL: 20 % polyester, 79 % cotton, 1 % antistatic fibre,  
weight 260 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–66

BAREVNOST COLOUR: 
 00

 
20

 
41

 
50

 
90

BAREVNOST: volitelná na základě katalogu  
COLOUR: optional from the catalogue

• ochranný antistatický oděv
• ochrana proti účinkům tepla a plamene, při svářecích pracích
• ochrana proti kapalným chemikáliím, proti krátkodobému působení 
nízkotlakého proudu kapalin, malým sprejům, odstřikujícím částicím 
malého rozsahu 

• vhodné pro svařování a práce podobného druhu, kdy je člověk 
vystaven teplu

• zaručuje ochranu při vystavení přímému plamenu po dobu 4 sekundy; 
7 sekund při vystavení sálavému teplu o intenzitě 20  kW /m²;  
5 sekund při kontaktním teple a slabému postřiku roztaveným 
železem (min. 120 g) a dalšími roztavenými kovy (min. 15 kapek)

• antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení společně 
s antistatickými kalhotami

• antistatic protective garment
• protection against heat and flame effects, for welding works
• protects against liquid chemicals, limited protection against  
the short-term, low-pressure jets of liquid 
chemicals, small-scale sprays and small-volume liquid splashes 

• useable for welding or similar works, and by workers exposed to 
heat impacts

• guarantees protection against direct flame effects for min. 4 sec, 
for min. 7 sec against radiating heat effects of 20 kW/m² intensity, 
for min. 5 sec against contact heat, as well as against smaller splashes 
of molten iron (min. 120 g) and other molten metals (min. 15 drops)

• antistatic feature is guaranteed only when worn together with 
the antistatic pants

EU

CZ

EN

EN 1149-5:  
2008

EN ISO 11612: 
2008 EN ISO 14116: EN ISO 11611: 

2007
EN 13034: 

2005+A1: 2009

A1 B1 C1 E2 F1 1st Class, A1 PB (6) Type

WWW.CERVA.COM
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TUNK WINTER
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ  
OCHRANNÝ ODĚV
ANTISTATIC FLAME RETARDANT  
PROTECTIVE GARMENT
03010402 xx XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

NORMY STANDARDS: EN 340

MATERIÁL: svrchní část: 20 % polyester, 79 % bavlna,  
1 % antistatické vlákno, gramáž 260 g /m², podšívka: ohnivzdorný fleece 
MATERIAL: outer layer: 20 % polyester, 79 % cotton,  
1 % antistatic fibre, weight 260 g /m², lining: flame resistant fleece

VELIKOSTI SIZE: S–5XL

BAREVNOST COLOUR: 
 00

 
20

 
41

 
50

 
90

BAREVNOST: volitelná na základě katalogu  
COLOUR: optional from the catalogue

• ochranný antistatický oděv s ochranou proti účinkům tepla, ohni, 
a chemikáliím (typ 6)

• bunda s dvěma náprsními kapsami s klopou a stojáčkem
• vrstva chránící proti teplu a ohni
• ochranný oděv při sváření a podobných činnostech
• chemická ochrana (odolné kyselinám, typ 6)
• antistatic, winterezed protective jacket, waistlong, with up-stand 
collar, and zip fastening with a cover tape over it

• light reflective stripes for visibility
• flame resistant inner lining
• sleeve width can be adjusted with a Velcro band

EU

CZ

EN

EN 1149-5:  
2008

EN ISO 11612: 
2008

EN ISO 11611: 
2007

EN 13034:
2005+A1: 2009

A1 B1 C1 E2 F1 1st Class, A1 PB (6) Type

WASCO  
HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA 
 HI-VIS ANTISTATIC WAISTCOAT

262

LYME 
HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ DO DĚŠTĚ 
 HI-VIS ANTISTATIC RAINCOAT

267
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MULTIPROTECTOR
ZIMNÍ BUNDA  
WINTER JACKET
03010262 xx XXX

 

5MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

NORMY STANDARDS: EN 340

MATERIÁL: vnější vrstva: 55 % modakryl, 44 % bavlna,  
1 % antistatické vlákno (laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, 
odnímatelná podšívka: ohnivzdorný fleece, gramáž: 330 g /m² 
MATERIAL: outer layer: 55 % modacryl, 44 % cotton,  
1 % antistatic fibre (PU laminated, lining: flame-resistant,  
removable lining: flame-resistant polar, weight: 330 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–5XL

BAREVNOST COLOUR: 
20

 
40

 

• našité reflexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 
100% voděodolnost • vynímatelná podšívka, ohnivzdorný fleece 
s našitou kapsou na obou stranách (odnímatelná podšívka může 
být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí a bez jednoduché 
kapuce (zip-on kapuce) nebo kapuce pro užití s helmou • chrání před 
větrem, deštěm a chladem (pouze v případě použití odepínatelné 
podšívky) • ochrana při svářecích pracech, před elektrickým obloukem, 
teplem a plamenem • ochrana proti tekutým chemikáliím; antistatické 
vlastnosti bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami 
o stejných ochranných vlastnostech • chrání proti elektrickému 
oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4 kA) v síti nízkého 
napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí) • ochrana proti zásahu 
přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při vystavení teplu 
o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem (min. 
25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého 
proudu kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu
• lightreflecting piping strip is sewed on • antistatic • welded 
seams for 100 % water-tightness • removable lining, flame-resistant 
polar lining has a patch pocket on both sides (removable lining 
can be used in itself) • two styles with or without a simple hood 
(zip-on hood) or hood for helmets • protects against the wind, 
rain and cold (only with removable lining) • protection for welding 
works, against electric arc, heat and flame impacts • protection 
against liquid chemicals, and antistatic properties are in place 
only when worn with pants of the same protective capabilities 
• defense against the electric arc effects induced by fault currents 
(4kA) in low-voltage grids (max. 400 V, 50 Hzalternating voltage) 
• protective garment against direct flame effects for min. 10 sec,for 
min. 20 sec against radiating heat effects of 20 kW/m² intensity, 
as well as smaller molten metal splashes (min. 25 drops) • limited 
protection against the short-term, low-pressure jets of liquid 
chemicals, small-scale sprays and small-volume liquid splashes

CZ

EN

EN 1149-5:  
2008 EN 61482-1-2 EN ISO 11612: 

2008
EN ISO 11611: 

2007
EN 13034: 2005 

+A1: 2009
EN 343: 2003 
+A1: 2008

A1 B1 C2 Class 2, A1 PB [6] type Class 3

WWW.CERVA.COM
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VEKTOR-17/FB
HASIČSKÝ ODĚV  
FIREFIGHTERS ACTION GARMENT
03120050 42 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: vnější vrstva: Nomex® Outershell Tough, vodní bariéra: 
ohnivzdorná PU membrána, podšívka: Nomex® / viskóza FR, reflexní 
materiál: 5 cm široké, ohnivzdorné, střbrné, žluté; kombinace 3 pruhů 
MATERIAL: outer layer: Nomex® Outershell Tough, water barrier: 
flame-resistant PU membrane, lining: Nomex® / viscose FR,  
reflective material: 5 cm wide, flame-resistant, silver,  
lemon yellow and 3-stripe combined

VELIKOSTI SIZE: S–5XL, další velikosti na objednávku 
other sizes per order

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• stojací límec pro ochranu krku
• široké záložky uprostřed zad pro volnost pohybu
• postranní kapsy s patkou a zapínáním na suchý zip
• vaková kapsa na rádio s držákem antény přidržované suchým 
zipem, s odtokem vody ve spodní části

• ohnivzdorná, flexibilní vnitřní podšívka
• kovový půlkruh pod pravou kapsou pro uchycení rukavic
• ohnivzdorná žebrová manžeta
• světloodrážející pruhy pro větší viditelnost
• stand-up mock-collar for neck protection
• wide pleats in the middle of the back for easier movement
• side pocket set in the seam closing with Velcro flap in full length
• pouch pocket for radio with antenna holder fixed by Velcro  
and water outlet at the bottom

• flame-resistant, flexible inner lining
• metal half-ring under right pocket-flap for holding gloves
• flame-resistant ribbed wristlet
• light reflective stripes for visibility

EU

CZ

EN

EN 469: 2005 
+A1: 2006
Xf2, Xr2, 
Y2, Z2
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COEN 
BUNDA JACKET
03010106 40 XXX

10MOQ 1  

A  Omezené šíření plamene dle EN 531 
    Limited flame spread according to EN 531

B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531 
    Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531

MATERIÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 360 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton with a permanent flame retardant, 360 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• zapínání kryté klopou na suchý zip
• dvě náprsní kapsy kryté klopou přišitou na bocích
• dvě kryté vnitřní kapsy
• rukávy s pružnou manžetou
• bunda ukončená širokým lemem s pruženkami na bocích
• fastening covered with a flap with Velcro
• two breast pockets covered by flaps patched on the sides 
• two covered inside pockets 
• sleeves with elastic cuffs
• the jacket is ended by a wide, elastic hem on the sides

CZ

EN

EN 1149-5: 
2008 EN 531 +A1

A B2

 COEN
ODĚV JE URČEN K NOŠENÍ JAKO OCHRANNÝ ODĚV PROTI TEPLU  
A OHNI S ANTISTATICKÝMI VLASTNOSTMI.  
CLOTHING IS DESIGNED TO BE WORN AS PROTECTIVE CLOTHING  
AGAINST HEAT AND FIRE WITH ANTISTATIC PROPERTIES.

WWW.CERVA.COM
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COEN 
KALHOTY PANTS
03020072 40 XXX

10MOQ 1  

A  Omezené šíření plamene dle EN 531 
    Limited flame spread according to EN 531

B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531 
    Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531

MATERIÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 360 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton with a permanent flame retardant, 360 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• kalhoty s poutky
• dvě kryté vnitřní kapsy
• zadní a dvě boční našité kapsy s klopou
• zapínání na suchý zip
• kolena a sed
• pants with belt loops
• two covered inside pockets
• one back and two side patch pockets with a flap
• velcro fastening
• reinforced knees and seat

CZ

EN

EN 1149-5: 
2008 EN 531 +A1

A B2

COEN 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020073 40 XXX

10MOQ 1  

A  Omezené šíření plamene dle EN 531 
    Limited flame spread according to EN 531

B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531 
    Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531

MATERIÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 360 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton with a permanent flame retardant, 360 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 48–62

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• náprsní kapsa krytá klopu
• našité boční kapsy v pase kryté klopou
• breast pocket with a flap
• two side patch pockets at the waist covered with a flap

CZ

EN

EN 1149-5: 
2008 EN 531 +A1

A B2
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 TUGELA
ODĚV JE URČEN K NOŠENÍ JAKO OCHRANNÝ ODĚV PROTI TEPLU  
A OHNI. ODĚV JE DOPLNĚN O REFLEXNÍ NÁŠIVKY.  
THE CLOTHING IS DESIGNED TO BE WORN AS PROTECTIVE CLOTHING AGAINST  
HEAT AND FIRE. THE CLOTHING IS COMPLEMENTED BY REFLECTIVE PATCHES.

TUGELA  
BUNDA JACKET 
03010107 40 XXX

5MOQ 1  

A  Omezené šíření plamene dle EN 531 
    Limited flame spread according to EN 531

B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531 
    Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531

MATERIÁL: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou nehořlavou 
úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester. 
MATERIAL: the outer material is 100 % cotton, 340 g /m² with a permanent 
flame retardant, lining is 100 % cotton, insulation is 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• klasický límec
• zapínání na zip krytý klopou
• rukávy s vnitřní pružnou manžetou
• dvě kryté boční kapsy
• dvě našité náprsní kapsy s klopou přišitou po stranách
• dvě vnitřní náprsní kapsy, levá uzavíratelná na suchý zip
• stahování v pase
• reflexní doplňky – 5 cm široké pásy
• classic collar
• zipper fastening covered by a flap
• inside sleeves with elastic cuffs
• two covered side pockets
• two patch breast pockets with a flap patched on the sides
• two inside breast pockets, one with Velcro fastening 
• tightening at the waist
• reflective accessories – 5 cm wide strips

CZ

EN

EN 531 +A1

A B2
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TUGELA 
KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS 
03020074 40 XXX

5MOQ 1  

A  Omezené šíření plamene dle EN 531 
    Limited flame spread according to EN 531

B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531 
    Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531

MATERIÁL: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou 
nehořlavou úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester. 
MATERIAL: the outer material is 100 % cotton, 340 g /m² with a permanent 
flame retardant, lining is 100 % cotton, insulation is 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: tmavě modrá dark blue

• nastavitelná délka
• zapínání na zip
• dvě našité náprsní kapsy s klopou
• dvě zadní kapsy s klopou a poutkem
• krytá kapsa na skládací metr
• pružný pas 
• reflexní doplňky – 5 cm široké pásy
• nohavice dole s rozparkem od kolena se zipem krytým manžetou
• nohavice s nastavitelnou manžetou se suchým zipem
• adjustable length
• zipper fastening
• two patch breast pockets with a flap
• two back pockets with a flap and a loop
• covered folding rule pocket
• elastic waist
• reflective accessories – 5 cm wide strips
• leg below the knee with a split with a zipper covered by cuffs
• pants with adjustable cuff with Velcro fastening

CZ

EN

EN 531 +A1

A B2
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SPECIÁLNÍ ODĚVY SVÁŘEČSKÉ 
PROTECTIVE GARMENTS FOR WELDERS
DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ OBLEČENÍ CHRÁNÍ PRACOVNÍ ODĚV A OBUV PŘED TEPLEM A OHNĚM PŘI SVÁŘEČSKÝCH PRACÍCH.  
MATERIÁL JE HOVĚZÍ ŠTÍPENÁ KŮŽE, ŠITÝ KEVLAROVOU NITÍ.  
ADDITIONAL PROTECTIVE CLOTHING PROTECTS WORK CLOTHING AND SHOES FROM HEAT AND FIRE DURING WELDING WORKS.  
THE MATERIAL IS COW SPLIT LEATHER, SEWN BY A KEVLAR THREAD.

STRUVE
03130009 00 999

50MOQ 1  

MATERIÁL: hovězí štípenka 
MATERIAL: cow split leather

VELIKOSTI SIZE: UNI (100 × 80 cm)

Ochranná zástěra.
Protective apron.

CZ

EN

WELLDER SET
BUNDA, KALHOTY 
JACKET, PANTS 
03120052 40 XX1 výška height 170 cm 

03120052 40 XX4 výška height 194 cm

WELLDER SET
BUNDA, KALHOTY S LACLEM 
JACKET, BIB PANTS
03120053 40 XX1 výška height 170 cm 

03120053 40 XX4 výška height 194 cm

10MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

NORMY STANDARDS: EN 340: 2004

MATERIÁL: 100 % bavlna FR, Kepr 3.1. – 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton FR, Twill 3.1. – 300 g /m²

VELIKOSTI SIZE: 44–64

BAREVNOST COLOUR: modrá blue,  
tm. modrá/červená, sivá/červená NA OBJEDNÁVKU 
dark blue/red, grey/red ON DEMAND

PRACOVNÍ OBLEČENÍ PRO SVÁŘEČE • bunda – dvouvrstvé rukávy, 
nastavitelná šířka rukávů, kapsa s klopou na levé straně 
hrudníku, zapínání na krytý knoflík • kalhoty s laclem s krytým 
zapínáním na knoflíky na straně kalhot, dvě zadní kapsy 
na knoflík, zdvojená vrstva na přední straně kalhot • kalhoty 
s krytým zapínáním na knoflíky, dvě zadní kapsy na koflík a dvě 
přední kapsy, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
WORKING GARMENTS FOR WELDERS • jacket – double layer 
sleeves, sleeve narrowing by button, one pocket with flap on 
a left side of the chest, closure by hidden buttons • bib-pants 
with side hidden button closing, two back pocket with button, 
double layer front side of the pants • pants with front hiden 
button closing, two back pockets with button and two front 
pockets, double layer front side of the pants

EU

CZ

EN

EN ISO 11611:
08

Class1 A1
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LASCAR
03130017 99 999

15MOQ 1  

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití 
MATERIAL: cow split leather, sewn by Kevlar thread

VELIKOSTI SIZE: UNI

Svářecí zástěra přes ramena.
Welding apron with a shoulder strap.

EU

CZ

EN

EN ISO 11611

1 A1

TACORA
03190002 99 999

30MOQ 1  

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití 
MATERIAL: cow split leather, sewn by Kevlar thread

VELIKOSTI SIZE: UNI

Svářecí kamaše s upínacími pásky. 
Welding gaiters with fastening straps.

EU

CZ

EN

EN ISO 11611

1 A1

OSORNO
SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK PRAVÝ 
WELDING MUFF RIGHT
03170007 99 999 

RECLUS 
SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK LEVÝ 
WELDING MUFF LEFT
03170008 99 999

30MOQ 1  

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití 
MATERIAL: cow split leather, sewn by Kevlar thread

VELIKOSTI SIZE: UNI

Svářecí rukávník s řemínkem pro upevnění k tělu.
Welding muff, right, with a strap for fastening to the body.

EU

CZ

EN

EN ISO 11611

1 A1

3M  
SPEEDGLAS582

1

1

2

2

3

3

4

4
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OCHRANA PROTI POŘEZU  
ŘETĚZOVOU PILOU 
CHAIN SAW CUT RESISTANCE

SIP 1XSK 
BUNDA JACKET
03010483 33 XXX

15MOQ 1   

STREČOVÝ MATERIÁL 
STRECH MATERIAL

MATERIÁL: obousměrně flexibilní svrchní materiál FREEDOM 2  
MATERIAL: water repellent 2-way stretch FREEDOM 2

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: červená-žlutá red-yellow

• vysoce viditelné barvy 
• lehce rozeznatelné v lese 
• zapínání na zip na levé straně 
• kapsa s klopou 
• zapínaní rukávů na druky 
• odvětrání na zádech 
• prodloužená zadní část
• lively colours easily distinguishable from green foliage 
• zip closure 
• 1 patched pocket with a flap on the front 
• sleeve narrowing by press studs 
• back ventilation 
• elongated back tail 

EN 13758-2 
2003+A1: 2006

UPF 50+

CZ

EN
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SIP 1XSP 
PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY 
CHAINSAW PANTS
03020340 23 XXX

 

5MOQ 1   

STREČOVÝ MATERIÁL 
STRECH MATERIAL

MATERIÁL: naimpregnovaný oboustranně flexibilní svrchní materiál 
FREEDOM 2, vyztužení: vodě-odolná membrána Hydura® 
MATERIAL: water repellent 2-way stretch FREEDOM 2, 
reinforcement: water resistant Hydura®

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: červená-černá red-black

• voděodolná membrána Hydura® použita jako vyztužení na přední 
straně nohavic 

• zapínání poklopce na zip 
• dvě kapsy jeansového typu 
• jedna kapsa na metr 
• elastický pas s oky na pásek a s knoflíky na připnutí šlí 
• dvojité prošití vnitřní strany pravé nohavice 
• water resistant Hydura® reinforcement on the front to right 
above the knees 

• front fly with zip closure - closing by 1 button 
• 2 inset pockets 
• 1 patched back pocket with a flap 
• 1 ruler pocket 
• elasticated waist with loops for belt 
• buttons for braces 
• bib in back with buttons for braces 
• double-needle stitching on the back seam to the inside leg 

CZ

EN

EN 381-5:  
1995

Class 1 – 20 m /s 
Design A
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FOREST PROFI  
STRECH
BUNDA JACKET
03010489 33 XXX červená-žlutá red-yellow

03010489 G3 XXX šedá-oranžová grey-orange

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: strečová tkanina pružná ve čtyřech směrech, 
exponovaná místa zesílena CORDUROU 
MATERIAL: four-way stretch fabric, reinforcement with CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 44–66 výška height 170 cm, 182 cm, 194 cm

• bunda Forestprofi je z unikátní strečové tkaniny zajišťující 
její prodyšnost a vodoodpudivost • funkční pletenina Coolmax 
k maximálně možnému odvodu potu a k podpoře systému ventilace 
bundy • ergonomicky umístěné kapsy na telefon a balíček první 
pomoci • reflexní prvky • odvětrávání vrchní zádové části • rukávy 
v podpaží se zipem
• forestprofi jacket made from a unique stretch fabric ensures 
breathability and water resistance • the functional Coolmax fabric 
delivers better ventilation of the jacket • ergonomic placing 
of pockets for mobile phone and first-aid package • reflective 
accessories • huge ventilation part on back • sleeves with zippers in 
the armpit area

EU

CZ

EN

312
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FOREST PROFI STRECH
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010490 G3 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: softshellová tkanina pružná ve čtyřech směrech 
s ripstopovou vazbou, exponovaná místa zesílena CORDUROU  
MATERIAL: four-way flexible softshell fabric with ripstop weave, 
reinforcement with CORDURA

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10 000 mm

PRODYŠNOST: 10 000 g /m2/24 h.  
VAPOR PERMABILITY: 10 000 g /m2/24 h.

VELIKOSTI SIZE: 44–66 výška height 170 cm, 182 cm, 194 cm

BAREVNOST COLOUR: červená-žlutá red-yellow

• softshellová bunda Forestprofi je z unikátní softshellové tkaniny 
s ripstopovou vazbou zvyšující její pevnost a trvanlivost • funkční 
pletenina Coolmax k maximálně možnému odvodu potu a k podpoře 
systému ventilace bundy • ergonomicky umístěné kapsy na telefon 
a balíček první pomoci • reflexní prvky • odvětrávání vrchní zádové 
části • rukávy v podpaží se zipem
• forestprofi jacket made from softshell fabric with ripstop weave 
ensures higher strength and longer durability • functional Coolmax fabric 
delivers better ventilation of the jacket • ergonomic placing of pockets 
for mobile phone and first-aid package • reflective accessories • huge 
ventilation part on the back • sleeves with zippers in the armpit area

EU

CZ

EN

FOREST PROFI STRECH
SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
SOFTSHELL JACKET
03010490 33 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: softshellová tkanina pružná ve čtyřech směrech 
s ripstopovou vazbou, exponovaná místa zesílena CORDUROU  
MATERIAL: four-way flexible softshell fabric with ripstop weave, 
reinforcement with CORDURA

VODNÍ SLOUPEC WATER COLUMN: 10 000 mm

PRODYŠNOST: 10 000 g /m2/24 h.  
VAPOR PERMABILITY: 10 000 g /m2/24 h.

VELIKOSTI SIZE: 44–66 výška height 170 cm, 182 cm, 194 cm

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• softshellová bunda Forestprofi je z unikátní softshellové tkaniny 
s ripstopovou vazbou zvyšující její pevnost a trvanlivost • funkční 
pletenina Coolmax k maximálně možnému odvodu potu a k podpoře 
systému ventilace bundy • ergonomicky umístěné kapsy na telefon 
a balíček první pomoci • reflexní prvky • odvětrávání vrchní zádové 
části • rukávy v podpaží se zipem
• forestprofi jacket made from softshell fabric with ripstop weave 
ensures higher strength and longer durability • functional Coolmax fabric 
delivers better ventilation of the jacket • ergonomic placing of pockets 
for mobile phone and first-aid package • reflective accessories • huge 
ventilation part on the back • sleeves with zippers in the armpit area

EU

CZ

EN
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FOREST PROFI STRECH
KALHOTY S LACLEM BIB PANTS
03020345 G3 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: strečová tkanina pružná ve čtyřech směrech, exponovaná místa 
zesílena CORDUROU 
MATERIAL: four-way stretch fabric, reinforcement with CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 44–66 výška height 170 cm, 182 cm, 194 cm

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

• protipořezové laclové kalhoty z unikátní strečové tkaniny zajišťující 
její prodyšnost a vodoodpudivost • přední spodní díl z třívrstvé tkaniny 
s membránou zvyšující voděodolnost • umístění kapsy na klíč k motorové pile 
na pravé straně kalhot • voděodolné zipy • reflexní prvky • nízká hmotnost 
• bib pants made from a unique stretch fabric ensures breathability and 
water resistance • the front bottom part is from a three-layer material with 
a membrane, which ensures water resistance • pocket for a wrench (for 
a chainsaw) situated on the right side of the pants • waterproof zippers 
• reflective accessories • low weight

EU

CZ

EN

FOREST PROFI STRECH
KALHOTY PANTS
03020344 33 XXX červená-žlutá red-yellow

03020344 00 XXX oranžová-šedá orange-grey

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: strečová tkanina pružná ve čtyřech směrech, exponovaná místa 
zesílena CORDUROU 
MATERIAL: four-way stretch fabric, reinforcement with CORDURA

VELIKOSTI SIZE: 44–66 výška height 170 cm, 182 cm, 194 cm

• protipořezové kalhoty z unikátní strečové tkaniny zajišťující její prodyšnost 
a vodoodpudivost • přední spodní díl z třívrstvé tkaniny s membránou zvyšující 
voděodolnost • Jedinečné řešení v umístění kapsy na klíč k motorové pile na levé 
i pravé straně kalhot • voděodolné zipy • reflexní prvky • ochrana ledvin • nízká 
hmotnost • díky možnosti dokoupení a připnutí šlí se jedná o produkt 2v1
• waist pants made from unique stretch fabric ensures breathability and 
water resistance • the front bottom part is from three-layer material with 
a membrane, which ensures water resistance • unique placing of pocket for 
a wrench (for chainsaw) on the left and right side of the pants • waterproof 
zippers • reflective accessories • Extended back for even higher user comfort 
• thanks to additional option of mounting the braces the product is 2in1

EU

CZ

EN

FOREST PROFI ŠLE BRACES
99300024 99 999

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 60 % polyester, 20 % elastan, 20 % kov 
MATERIAL: 60 % polyester, 20 % elastane, 20 % metal

• šle na knoflíky • šíře 30 mm • na výšku postavy do 195 cm
• braces with buttons • width 30 mm • stature height 195 cm

EU

CZ

EN

EN 381

class 1

EN 381

class 1
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PLUTO SADA SET 
(BUNDA A KALHOTY S LACLEM 
JACKET & BIB PANTS)
03120031 10 XXX
PLUTO KALHOTY S LACLEM 
BIB PANTS
03020128 10 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 50 % polyester, 50 % bavlna 
MATERIAL: 50 % polyester, 50 % cotton

VELIKOSTI SIZE: 46–68

BAREVNOST COLOUR: zelená-oranžová green-orange

BUNDA
• krátký límec s fleecem z vnitřní strany
• na levé straně náprsní kapsa na zip
• na pravé straně kapsa na mobil s klopou na suchý zip
• zapínání na zip s klopou na druky
• kapsa na rukávu
• rukávy s vnitřní pružnou manžetou
• prodloužená zadní část
• odvětrání na zádech
KALHOTY S LACLEM
• nastavitelná délka 
• zapínání na plastovou sponu 
• náprsní kapsa na zip 
• zapínání po stranách na knoflíky
• zadní našitá kapsa s klopou na suchý zip 
• kapsa na skládací metr
JACKET
• short collar with fleece on the inside
• on the left side, breast pocket with a zipper
• on the right side, pocket for a cell phone with a Velcro flap
• zipper fastening with a stud (snap) flap
• sleeve pocket
• sleeves with elastic inner cuffs
• extended back part
• ventilation on the back
BIB PANTS
• adjustable length
• fastening with a plastic clip
• chest pocket with a zipper
• fastening from the side by a zipper and buttons
• buttons closing on the sides
• pocket for a folding rule
• inner anti-cut liner at the front from the waist to the end of leg

EU

CZ

EN

EN 381-5:  
1997

A, class 1
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ESD
VŠECHNY ANTISTATICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY ESD SPLŇUJÍ PŘÍSNÉ POŽADAVKY CERTIFIKACE DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM. KVALITA 
VÝROBY VŠECH PRODUKTŮ JE GARANTOVÁNA DLE CERTIFIKACE ISO 9001. ODĚVY ODPOVÍDAJÍ EN 61340-5-1 A JSOU URČENY 
K POUŽITÍ PŘI ČINNOSTECH KDY JE VYŽADOVÁNA OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE. 
ALL ESD ANTISTATIC PROTECTIVE CLOTHING MEETS THE STRICT CERTIFICATION REQUIREMENTS ACCORDING TO RELEVANT STANDARDS; 
THE PRODUCTION QUALITY OF ALL PRODUCTS IS GUARANTEED UNDER THE ISO 9001 CERTIFI CATION. THE CLOTHING COMPLIES WITH 
EN 61340-5-1 AND IS INTENDED FOR USE IN ACTIVITIES REQUIRING A PROTECTION FROM ADVERSE EFFECTS OF ELECTROSTATIC CHARGE.

STING PLÁŠŤ COAT
03110027 80 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 39 % polyester, 59 % bavlna,  
2 % uhlíkové vlákno 
MATERIAL: 39 % polyester, 59 % cotton,  
2 % carbon fibre

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: bílá white

EN 1149-5: 
2008

EN 61340-5-1:
2008

EDGE ESD TRIČKO  
T-SHIRT
03040028 50 XXX

1MOQ 1  

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno 
MATERIAL: 96 % cotton, 4 % carbon fibre

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST: světle modrá/bílý proužek  
COLOUR: light blue/white stripes

EN 1149-5: 
2008

EN 61340-5-1:
2008
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SIOEN
ELTOW HV 318A
POLOKOŠILE  
POLO SHIRT
03040068 79 XXX

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 60 % Protex®, 39 % Viloft®, 1 % AST (Jersey); ± 180 g /m² 
MATERIAL: 60 % Protex®, 39 % Viloft®, 1 % AST (Jersey); ± 180 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: žlutá yellow

• nehořlavá, antistatická hi-vis polokošile s dlouhým rukávem
• komfortní, příjemný materiál
• perfektní regulace vlhkosti
• lehká/antimikrobiální
• perforovaná reflexní páska pro zvýšení komfortu při nošení
• zapínání na knoflíky
• flame retardant, anti-static hi-vis polo shirt 
• very soft handle /comfortable 
• good moisture regulating properties 
• lightweigth /anti-microbial /inherent flameretardant & antistatic 
• perforated reflective tape for improved wearer comfort 
• closure with press studs

CZ

EN

3

EN ISO 11612:
2008

EN ISO  
14116: 2008

EN ISO 1149-5:  
2008

EN 13758-2 
2003+A1: 2006

EN ISO 20471: 
2013

A1 B1 C1 F1 Index 3 UPF 50+
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WINSELER 3073 BUNDA JACKET
03010118 xx XXX

  
5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7690  5729 – 5806

MATERIÁL MATERIAL: SIOPOR FR/AST

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá-navy
yellow-navy

90
oranžová-navy
orange-navy

20
červená-navy
red-navy

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s bavlněnou 
nehořlavou podšívkou, kapucí v límci a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with strong 
flameproof cotton lining and sealed seams.

CZ

EN

3
 
 3

3

2

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

EN 471:  
2003+A1: 2007

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1

GLADSTONE 5729 KALHOTY PANTS
03020123 xx XXX

 
10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 3073

MATERIÁL MATERIAL: SIOPOR FR/AST

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá-navy
yellow-navy

90
oranžová-navy
orange-navy

20
červená-navy
red-navy

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou 
bavlněnou nehořlavou podšívkou a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant pants with flameproof 
cotton lining, foldaway hood in collar and sealed seams.

CZ

EN

 

3
 
 3

1

2

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

EN 471:  
2003+A1: 2007

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1
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EKOFISK 5806
KALHOTY PANTS
03020095 42 XXX

 

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 3073 – 3074

MATERIÁL MATERIAL: SIOPOR FR/AST

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou bavlněnou 
nehořlavou podšívkou Pyrovatex, elastickým pasem a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant pants with strong 
flameproof cotton lining Pyrovatex, elastic waist and sealed seams.

CZ

EN

3
 
 3

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1

DUFFEL 3074 
BUNDA JACKET
03020096 41 XXX

 

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7690  5806

MATERIÁL MATERIAL: SIOPOR FR/AST

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy-sv. modrá navy-royal blue

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s pevnou 
bavlněnou nehořlavou podšívkou Pyrovatex, vnitřní kapsou, kapucí 
v límci a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with strong 
flameproof cotton lining Pyrovatex, inside pocket, foldaway hood in 
collar and sealed seams.

CZ

EN

3
 
 3

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1
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ELLISTON 7219
BUNDA JACKET
03010308 xx XXX

 

5MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7221  4691  7224

MATERIÁL: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ±  250 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester fabric with 100 % FR PU coating + AST; ±    250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
žlutá 
yellow

96
oranžová 
orange

Nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná 
reflexní bunda se stojáčkem. Nehořlavá bavlněná podšívka. Zip v zadní 
části bundy pro snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. Dvě 
přední kapsy. Vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy, zapínání 
na zip. Délka zad 85 cm (L).

Highly breathable, waterproof and windproof reflective jacket 
with a straight collar. Protective jacket against heat and fire with 
antistatic properties. High tear resistence, taped seams, zip closure. 
Back length 85 cm (L).

CZ

EN

3
 
 3

3

2

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

EN 471:  
2003+A1: 2007

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1

RIDLEY 7218
BUNDA JACKET
03010312 41 XXX

 

5MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7221  4691  7224

MATERIÁL: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ±   250 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester fabric with 100 % FR 
PU coating + AST; ± 250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy 

Nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá 
a větruodolná bunda se stojáčkem. Nehořlavá bavlněná podšívka. Zip 
v zadní části bundy pro snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. 
Dvě přední kapsy. Vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy, 
zapínání na zip. Délka zad 85 cm (u velikosti L).
Highly breathable, waterproof and windproof jacket with a straight 
collar. Protective jacket against heat and fire with antistatic properties. 
High tearresistence, taped seams, zip closure. Back length 85 cm (L).

CZ

EN

3
 
 3

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1
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WATSON 7221
FLEECOVÁ BUNDA FLEECE JACKET
03010310 41 XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7218 – 7219

MATERIÁL: fleece, 100 % nehořlavý polyester, ±  275 g /m² 
MATERIAL: double sided fleece: 100 % flame retardant polyester;  
± 275 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy

Prodyšná, měkká fleecová bunda s antipilingovou úpravou.  
Zapínáním na zip, pletené manžety na rukávech.  
Bundu nelze nosit samostatně. Kompatibilní pouze s bundou 
ELLISTON a RIDLEY. Délka zad 72 cm (u velikosti L).
Breathable soft fleece jacket with anti-pilling treatment.  
Velcro fastening, Knitted windcuffs.  
Jacket can’t be worn seperately. Compatible just with jacket 
ELLISTON and RIDLEY. Back length 72 cm (L).

CZ

EN

1xxxx
EN 14058:

2004
EN ISO 14116:

2008

Index 1

BARKER 7224
KAPUCE HOOD
03140074 99 999

 

50MOQ 1    

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7218 – 7219

MATERIÁL: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ±  250 g /m² 
MATERIAL: 1100 % polyester fabric with 100 % FR PU coating + AST;  
± 250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: navy navy

Nehořlavá, antistatická, voděodolná, větruodolná, prodyšná 
odepínatelná kapuce. Vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy 
a stahování na šňůrku. Vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.
100 % waterproof, breathable and windproof detachable hood. High 
tear resistence, taped seams and drawstring in hem. Inside fixed 
flame retardant cotton lining with antistatic properties.

CZ

EN

3
 
 3

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1
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HELLISAN 307A
VESTA WAISTCOAT
03030059 xx XXX

 

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU – červená 
PER ORDER – red 

MATERIÁL: 100 % polyester s 100 % FR PU zátěrem +  AST; ± 250 g /m² 
MATERIAL: 100 % polyester fabric with 100 % FR PU coating  
+  AST; ±  250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S – 3XL

BAREVNOST COLOUR: 

79
žlutá
yellow

96
oranžová
orange

22
červená
red

• nehořlavá, antistatická výstražná vesta
• zapínání na suchý zip
• flame retardant and anti-static hi-vis waistcoat 
• closure with touch and close fastening

CZ

EN

2

EN 1149-5:  
2008

EN ISO 14116:
2008

EN ISO 20471: 
2013

index 1

WELLSFORD 4691
KALHOTY PANTS
03020196 41 XXX

 

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 7218    7219

MATERIÁL: SIO-START FR AST: 100 % polyester s povrstvením  
100 % FR PU +  AST, ±  250 g /m² 
MATERIAL: SIO-START FR AST: 100 % polyester fabric with 100 % FR 
PU coating +  AST; ±  250 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy

Nehořlavé, antistatické, vysoce prodyšné, voděodolné a větruodolné 
kalhoty. Vysoká odolnost proti roztržení. Elastický pas, podlepené švy, 
nohavice nastavitelné pomocí druků. Vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.
Highly breathable, waterproof and windproof pants. Elasticated 
waist, taped seams, legs adjustable by press studs. Inside fixed 
flame retardant cotton lining with antistatic properties.

CZ

EN

3
 
 3

EN 343:
2003+A1: 2007

EN 1149-5:  
2008

EN 13034:  
2005

EN 531:  
1995

EN ISO 14116:
2008

Type PB (6) A B2 C1 Inner: index 3
Outer: index 1
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TOBADO 7690
FLEECOVÁ BUNDA  
FLEECE JACKET
03010373 41 XXX

5MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

 3073 – 3074

MATERIÁL: 54 % Protex + 34,2 % FR bavlna + 10 % nylon + 1,8 % AST; ± 310 g/m² 
MATERIAL: 54 % Protex + 34,2 % FR cotton + 10 % nylon + 1,8 % AST; ±  310 g /m²

VELIKOSTI SIZE: XS–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy

Nehořlavá antistatická fleecová bunda s elastickými rukávy. Bundu 
lze nosit samostatně nebo ji lze použít jako přídavnou fleecovou 
vložku k bundám WINSELER, DUFFEL.
Flame resistant antistatic fleece jacket with elastic sleeves, 
The jacket can be worn separately or used as an additional fleece 
lining for WINSELER, DUFFEL jackets.

CZ

EN

1xxxx
IEC 61482: 2: 

 2009
EN 1149: 5:  

2008
EN ISO 14116:

2008
EN ISO 11612: 

2008
EN 14058:

2004

Class 1 Index 3 A1 B1 C2 F1

CALVINN 277A
POLOKOŠILE POLO SHIRT
03040067 41 XXX

10MOQ 1   

NA OBJEDNÁVKU 
PER ORDER 

MATERIÁL: 63 % modacryl, 24 % viskóza, 12 % acryl 1 % AST, ± 280 g /m² 
MATERIAL: 63 % modacryl, 24 % viscose, 12 % acryl 1 % AST, ± 280 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–3XL

BAREVNOST COLOUR: navy navy

• nehořlavá, antistatická polokošile
• jemný materiál
• reflexní páska na hrudníku a pažích (2,5 cm)
• zapínání na knoflíky
• flame retardant, anti-static polo shirt
• soft fabric 
• reflective tape on chest and arms (2,5 cm)
• closure with buttons

CZ

EN

EN 531:
1995

EN 533:  
1997

EN 1149-5:
2005

A B1 C1 Index 3
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DOPLŇKY – 
OSTATNÍ
ACCESSORIES – 
OTHERS
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KATEA 328 OWAKA 328 OTATARA 328 HAMMEL 329 HOLTUM 329 KIRKEBY 329

FARUM 330 ENIF 330 WRAY 331 ALGEDI 331 NADLAT 331

MELNICK 332 ARAE 332 ZOSMA 332 CHERTAN 333 NEKKAR 333 MERGE 333

WASAT 334 DABIH 334 SEGIN 334 TILST ČEPICE HAT 335 GISLEV ČEPICE HAT 335 STRUCK ČEPICE HAT 335

THORPE ČELENKA HEADBAND 336 ELCHO ČEPICE HAT 336 CROKER 
OBOUSTRANNÁ ČEPICE 
REVERSIBLE HAT

336
MASCOT ČEPICE HAT 337 AUSTRAL ČEPICE HAT 337 RYDE ČEPICE HAT 337

TIWI FLEECOVÁ ČEPICE  
FLEECE HAT 338 TURIA ČEPICE HAT 338 NORTH ČEPICE HAT 338 KIRWEE ČEPICE HAT 339 YOWIE ČEPICE HAT 339 CRAMBE ČEPICE HAT 339
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WATTLE 339 DANGAR 340 RIMATARA 340 APLIN ŠÁTEK SCARF 340 CLIF MULTIFUNCTIONAL 
ŠÁTEK SCARF 340 EMERTON  

ZIMNÍ ČEPICE WINTER CAP 341

EMERTON ČEPICE CAP 341 DESMAN ČEPICE CAP 341 STANMORE ČEPICE CAP 342 NARELLAN ČEPICE CAP 342

TULLE ČEPICE CAP 342 LEO ČEPICE CAP 343

TAHR ČEPICE CAP 343 RIOM ČEPICE CAP 343 KARITANE PÁSEK BELT 344 PARETAI PÁSEK BELT 344 ALSTRUP PÁSEK BELT 344

BILLUM PÁSEK BELT 344 RUBIM PÁSEK BELT 345 MANSO PÁSEK BELT 345 YOWIE PÁSEK BELT 345 MIANG PÁSEK BELT 346 URAIM PÁSEK BELT 346

CERVA PÁSEK BELT 346 CERVA CLASSIC PÁSEK BELT 346 EMERTON ŠLE BRACES 347 OSUŠKY TOWEL 347 RUČNÍKY HAND TOWEL 347 GEL KNEE PADS 348

FENTO 200 348 FENTO 200 VELCRO ELASTIC 348 FENTO 200 PROTECTION 
CAP 349 NÁKOLENÍK KNEE PAD 349 LAIDE 349 OB NÁVLEK PŘES OBUV  

SHOE COVER 349
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KATEA
03160037 09 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 75 % cotton, 20 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

• ponožky lehké gramáže s vyplétaným vzorem 
Assent • vhodné pro celodenní nošení jak 
v pracovním prostředí, tak ve volném čase 
• pohodlný neškrtící lem a jemné šití špice
• light weight socks in Assent design • comfortable 
for whole day wearing at work or for leisure time 
• finely stitched toe tip and soft comfortable hem

EU

CZ

EN

OWAKA
03160038 08 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 75 % cotton, 20 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá-červená grey-red

• univerzální ponožky vhodné jak pro pracovní 
tak volnočasové využití • kombinace použitých 
materiálů zajišťuje absolutní komfort při 
jejich celodenním nošení • atraktivní design 
s fluorescentní dekorací ve špici a horním nápletu 
• elastická bandáž zabraňující posunu ponožky v botě 
• velmi pohodlný neškrtící lem a jemné šití špice
• universal socks for work and leisure time 
• extremely comfortable for whole day wearing 
thanks to the specially treated fibres used 
• attractive design with fluorescent details in the 
toe and hem • elastic bandage to prevent shifting 
of the sock in the shoe • soft hem and finely 
stitched toe tip

EU

CZ

EN

OTATARA
03160039 64 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 55 % akryl, 25 % merino,  
15 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 55 % acrylic, 25 % merino wool, 
15 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá-žlutá black-yellow

• velmi teplé a vysoce funkční ponožky do 
náročných klimatických podmínek • zajistí pohodlí 
a ochranu nohy v jakémkoliv počasí • atraktivní 
módní vzor • jemné šití špice a pohodlný neškrtící lem
• very warm and functional socks for extremely 
demanding weather conditions • guarantee 
of comfort and foot protection in any climate 
• attractive design • soft hem and finely stitched 
toe tip

EU

CZ

EN
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HAMMEL
03160025 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 30 % merino, 30 % akryl, 28 % coolmax, 
7 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 30 % merino, 30 % acrylic, 28 % coolmax, 
7 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

velmi teplé a funkční ponožky do extrémně 
náročných klimatických podmínek s vytkávaným 
logem OS
very warm and functional socks for extreme 
weather conditions, with woven OS logo

EU

CZ

EN

HOLTUM
03160026 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 25 % merino, 50 % polypropylen,  
20 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 25 % merino, 50 % polypropylene,  
20 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

vysoce funkční a hřejivé ponožky s vnitřní 
tenkou podšívkou z merina, komfortní svěr lemu, 
vytkávané logo OS
high functional and warm socks with inside merion 
lining comfortable hem woven OS logo

EU

CZ

EN

KIRKEBY
03160024 80 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 75 % bambus,  
18% polypropylen, 7 % elastan 
MATERIAL: 75 % bamboo,  
18 % polypropylene, 7 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: bílá white

univerzální ponožky pro pracovní i outdoorové 
využití, které díky svému unikátnímu 
materiálovému složení zajišťují komfort i při 
celodenní náročné aktivitě, vytkávané logo OS 
v oblasti kotníku.
universal socks for work and outdoor use, unique 
material structure ensures all day comfort even by 
harder activities woven OS on ankle part

EU

CZ

EN
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ENIF
03160021 xx 7XX

300MOQ 3  

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 25 % polypropylene, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR:

20
červená
red

90
oranžová
orange

70
žlutá
yellow

60
černá
black

40
modrá
blue

10
zelená
green

krátká sportovní ponožka ve výrazných barvách s reflektivním 
páskem na zadní straně
low sports socks in impressive colours with reflective stripe  
on heel part

EU

CZ

EN

FARUM
03160023 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 70 % bavlna, 15 % polyester, 10 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 15 % polyester, 10 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

klasické pánské ponožky s logem OS
classic mens socks with OS logo

EU

CZ

EN

REFLEXNÍ PÁSEK
REFLECTIVE STRIPE
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WRAY
03160019 00 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 25 % polypropylene, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá grey

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí 
i sportovní aktivity • elastická bandáž na chodidle • jemný svěr lemu 
• ideální odvod potu • velmi jemné šití špice 
• special socks are designed for demanding work environment and 
sport activities as well • elastic bandage foot • soft hem • high 
sweattransport • very smooth tip –toe

EU

CZ

EN

ALGEDI
03160016 xx 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 80 % cotton, 15 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR:

60
černá
black

80
bílá
white

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí 
i aktivní využití volného času
• special socks designed for demanding working environments and 
active leisure time.

EU

CZ

EN

NADLAT
03160012 60 7XX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 80 % bavlna, 18 % polypropylén, 2 % elastan 
MATERIAL: 80 % cotton, 18 % polypropylene, 2 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí. 
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy při 
extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou 
izolaci • komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle
• special socks designed for demanding work environment. • the most 
comfortable, unconstricting hem • maximum foot protection in 
extreme workload • ideal perspiration escape • perfect insulation 
• wearing comfort thanks to the reinforced terry layer in the foot

EU

CZ

EN
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MELNICK
03160018 xx 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 50 % polypropylen SilproX,  
45 % merino vlna, 5% elastan  
MATERIAL: SilproX 50 % polypropylene,  
45 % merino wool, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR:

20
červená
red

40
modrá
blue

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní 
prostředí i sportovní aktivity • použitím vlákna 
z merino vlny zaručují tyto ponožky ideální tepelný 
komfort a ochranu nohy i v extrémně nepříznivém 
počasí • maximální tepelný komfort díky merino 
vlně • elastická bandáž zabraňující posunu ponožky 
v botě • polstrované zóny omezující vznik otlaků 
a puchýřů • pohodlný neškrtící lem • ideální odvod 
potu • antibakteriální ochrana • zesílená vrstva 
froté v chodidle • velmi jemné šití špice
• special socks are developed for demanding 
work environment and sport activities as well 
• using the fibres of merino wool is guaranteed 
ideal insulated comfort and foot protection in 
any adverse weather • maximal insulated comfort 
thanks to the merino wool • protection against 
leg moving • beaded terry zones • soft hem 
• ideal sweattransport • antibacterial protection 
• extra padded foot • very smooth tip-toe

EU

CZ

EN

ARAE
03160020 60 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 
5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 25 % polypropylene, 
5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

• speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí • extrémně roztažný 
a maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální 
ochrana nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální 
odvod potu • komfort nošení díky zesílené vrstvě 
froté v chodidle
• special socks are designed for demanding work 
environment • extremely elastic and comfortable 
hem • maximum foot protection during extreme 
workload • ideal sweattransport • padded foot

EU

CZ

EN

ZOSMA
03160010 00 7XX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 60 % bavlna,  
35 % polypropylen, 5 % elastan 
MATERIAL: 60 % cotton,  
35 % polypropylene, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: šedá grey 

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní 
prostředí • Použitím nejnovějších technologií 
ve výrobě a kombinací speciálně upravovaných 
vláken jsou vyvinuty pracovní ponožky ZOSMA, 
které zaručují: • maximálně pohodlný neškrtící lem 
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní 
zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou 
izolaci • velmi jemné šití špice • elastickou bandáž 
proti posunu ponožky v botě • polstrované zóny 
na ochranu nohy proti otlakům a puchýřům • větrací 
kanálky zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.
• special socks designed for demanding work 
environment • Zosma work socks have been 
developed using the latest technologies in 
production and by a combination of specially 
treated fibers so that the socks guarantee: 
• the most comfortable, unconstricting hem 
• maximum foot protection during extreme 
workload • ideal perspiration escape • perfect 
insulation • very fine sewing of toes • elastic 
bandage to prevent shifting of the sock in the 
shoe • padded zones to protect the foot against 
pressure sores and blisters • venting channels 
ensure an ideal climate even at extreme loads

EU

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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NEKKAR
03160011 60 7XX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 80 % bavlna,  
18 % polypropylén, 2 % elastan 
MATERIAL: 80 % cotton,  
18 % polypropylene, 2 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

• speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí • maximálně pohodlný neškrtící 
lem • maximální ochranu nohy při extrémní 
pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou 
tepelnou izolaci • komfort nošení díky zesílené 
vrstvě froté v chodidle.
• special socks designed for demanding 
work environment • the most comfortable, 
unconstricting hem • maximum foot protection 
in extreme workload • ideal perspiration escape 
• perfect insulation • wearing comfort thanks to 
the reinforced terry layer in the foot

EU

CZ

EN

CHERTAN
03160017 99 7XX

300MOQ 3  

MATERIÁL: 65 % bavlna, 30 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 65 % cotton, 30 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

• speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní 
prostředí • maximálně pohodlný neškrtící lem 
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži  
• ideální odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci 
• komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle.
• special socks designed for demanding 
work environment • the most comfortable, 
unconstricting hem • maximum foot protection 
in extreme workload • ideal perspiration escape 
• perfect insulation • wearing comfort thanks to 
the reinforced terry layer in the foot

EU

CZ

EN

MERGE
03160013 60 7XX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polypropylén 
MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polypropylene

VELIKOSTI SIZE: 40–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

EU
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WASAT
03160014 xx 7XX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 80 % cotton, 15 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE:  
37–38 (bílá, white), 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR:

80
bílá
white

00
šedá
grey

60
černá
black

• speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí • použitím nejnovějších 
technologií ve výrobě a kombinací speciálně 
upravovaných vláken jsou vyvinuty pracovní 
ponožky WASAT, které zaručují: • maximálně 
pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy 
při extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu 
• dokonalou tepelnou izolaci • velmi jemné šití 
špice • elastickou bandáž proti posunu ponožky 
v botě • polstrované zóny na ochranu nohy proti 
otlakům a puchýřům • větrací kanálky zaručí 
ideální klima i při extrémní zátěži.
• special socks designed for demanding work 
environment • WASAT work socks have been 
developed using the latest technologies in production 
and by a combination of specially treated fibers so 
that the socks guarantee: • the most comfortable, 
unconstricting hem • maximum foot protection 
during extreme workload • ideal perspiration escape 
• perfect insulation • very fine sewing of toes 
• elastic bandage to prevent shifting of the sock in 
the shoe • padded zones to protect the foot against 
pressure sores and blisters • venting channels 
ensure an ideal climate even at extreme loads

EU

CZ

EN

DABIH
03160015 60 7XX

100MOQ 1   

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polyamid, 5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 25 % polyamide, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

BAREVNOST COLOUR: černá black

• speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí i aktivní využití volného času 
• použitím nejnovějších technologií ve výrobě 
a kombinací speciálně upravovaných vláken 
jsou vyvinuty ponožky DABIH, které zaručují: 
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální 
ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální 
odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci • velmi 
jemné šití špice • elastickou bandáž proti posunu 
ponožky v botě • polstrované zóny na ochranu 
nohy proti otlakům a puchýřům • větrací kanálky 
zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.
• special socks have been developed using 
the latest technologies in production and by 
a combination of specially treated fibers so that 
the socks guarantee: • the most comfortable, 
unconstricting hem • maximum foot protection 
during extreme workload • ideal perspiration 
escape • perfect insulation • very fine sewing 
of toes • elastic bandage to prevent shifting of the 
sock in the shoe • padded zones to protect the foot 
against pressure sores and blisters • venting channels 
ensure an ideal climate even at extreme loads

EU

CZ

EN

SEGIN
03160022 00 7XX

100MOQ 1         

MATERIÁL: 70 % bavlna, 25 % polypropylen,  
5 % elastan 
MATERIAL: 70 % cotton, 25 % polypropylene,  
5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

• speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí • maximálně pohodlný neškrtící 
lem • maximální ochranu nohy při extrémní 
pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou 
tepelnou izolaci • komfort nošení díky zesílené 
vrstvě froté v chodidle • balení po 3 párech.
• special socks designed for demanding 
work environment • the most comfortable, 
unconstricting hem • maximum foot protection 
in extreme workload • ideal perspiration escape 
• perfect insulation • wearing comfort thanks to 
the reinforced terry layer in the foot

EU

CZ

EN

WWW.CERVA.COM

334



STRUCK
ČEPICE HAT
03140067 00 999

144MOQ 1   

MATERIÁL: vnější materiál: 100 % akryl, podšívka: 100 % polar fleece 
MATERIAL: 100 % acrylic outside, lining: 100 % polar fleece

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

Pletená čepice moderního designu s kšiltem, vhodná pro volný čas, 
uvnitř zateplená polar fleecem.
Knitted hat in a modern design with a peak, suitable for leisure 
time, with warm polar fleece inside.

CZ

EN

TILST
ČEPICE HAT
03140080 60 XXX

50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % nylon, zateplení: 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % nylon, insulation: 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

tradiční zimní čepice do velmi silných mrazů
traditional winter cap for very cold winter conditions

CZ

EN

GISLEV
ČEPICE HAT
03140079 60 XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % akryl, uvnitř čelenka ze 100 % polyesterového 
fleecu a větruodolnou membránou 
MATERIAL: 100 % acrylic, inside headband:  
100 % polyester fleece and windproof membrane

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/XXL

BAREVNOST COLOUR: černá black

univerzální pletená čepice s logem OS po straně
universal knitted hat with OS logo

EU

CZ

EN

DOPLŇKY – OSTATNÍ ACCESSORIES – OTHERS

335



ELCHO
ČEPICE HAT
03140066 00 999

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

Pletená čepice s moderním vzorem, zesílená vrstva zabraňující 
profouknutí.
Knitted hat with a modern pattern, reinforced windproof layer.

CZ

EN

THORPE
ČELENKA HEADBAND
03140068 00 999

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: šedá-černá grey-black

Sportovní čelenka s moderním vzorem, elegantní ochrana uší a čela 
v nepříznivém počasí.
Sports headband with a modern pattern, elegant forehead and ear 
protection in bad weather.

CZ

EN

CROKER
OBOUSTRANNÁ ČEPICE 
REVERSIBLE HAT
03140064 66 012 M/L 
03140064 66 014 XL/2XL

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

Sportovní oboustranná pletená čepice.
Sports reversible knitted hat.

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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MESCOD
ČEPICE HAT
03140012 xx 999 66 g 

03140012 xx 003 74 g

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: M, L

BAREVNOST COLOUR: 
 60

 74 g, 66 g  
10

 66 g  
40

 74 g  
41

 66 g 

Pletené čepice.
Knitted hats.

CZ

EN

AUSTRAL
ČEPICE HAT
03140015 60 999

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá black

Pletené čepice.
Knitted hats.

CZ

EN

RYDE
ČEPICE HAT
03140011 40 999

144MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: tm. modrá navy

Pletené čepice.
Knitted hats.

CZ

EN
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NORTH
ČEPICE HAT
03140016 xx XXX

50MOQ 1   

FLANELOVÁ PODŠÍVKA 
FLANNEL LINING

MATERIÁL: 100 % polyester / PVC 
MATERIAL: 100 % polyester / PVC

VELIKOSTI SIZE: L–2XL

BAREVNOST COLOUR:

10
zelená
green

40
tm. modrá
navy

Zateplená nepromokavá čepice s kšiltem, 
flanelovou podšívkou a kryty na uši.
Thermoinsulated waterproof hat with shade, 
flannel lining and ear covers.

CZ

EN

TIWI
FLEECOVÁ ČEPICE  
FLEECE HAT
03140065 xx 012 M/L

03140065 xx 014 XL/XXL

144MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % polar fleece 
MATERIAL: 100 % polar fleece

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR:

47
modrá
blue

65
černá
black

Pánská fleecová čepice sportovního střihu 
v atraktivním designu.
Gents fleece sports hat in an attractive design.

EU

CZ

EN

TURIA
ČEPICE HAT
03140043 xx 999

144MOQ 1     

MATERIÁL: 100 % akryl, zateplení 3M Thinsulate 
MATERIAL: 100 % acrylic, thermoinsulation – 3M 
Thinsulate

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR:

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

Reflexní zateplená pletená čepice.
Reflective thermoinsulated knitted hat.

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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KIRWEE ČEPICE HAT
03140097 xx XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: 

08
šedá-červená
grey-red

68
černá-šedá
black-grey

• čepice s potiskem v Assent designu
• hat with decorative print in Assent design

CZ

EN

YOWIE ČEPICE HAT
03140100 xx XXX 

72MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S/M, L/XL

BAREVNOST COLOUR: 

38
sv.fialová-tmavě modrá
light purple-navy

87
hnědá-zelená
brown-green

• dámská čepice z lehkého elasticého materiálu s potiskem ve stylu Yowie
• ladies cap from light elastic fabric matching the Yowie collection

CZ

EN

CRAMBE ČEPICE HAT
03140099 12 XXX

72MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % akryl, podšívka 100 % polyester fleece 
MATERIAL: 100 % acrylic, lining 100 % polyester fleece

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: camouflage camouflage

• pletená unisexová čepice s fleecovou podšívkou • kamufláž vzor Crambe
• knitted unisex cap with fleece lining • camouflage Crambe design

CZ

EN

WATTLE ČEPICE HAT
03140098 60 XXX

50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

• unvirzální celoroční čepice • lehká onoustranná
• universal cap • light fleece double sided

CZ

EN
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APLIN ŠÁTEK SCARF
03140070 60 999

300MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá black

Multifunkční šátek s vnitřní zateplenou částí polar fleecem, možno nosit jako 
čelenku, rolák, čepici.
Multifunctional scarf with insulated inner part by polar fleece, can be worn 
as a headband, turtleneck, cap.

CZ

EN

DANGAR
03140069 60 XXX

72MOQ 1   

MATERIÁL: 95 % polyester, 5 % elastan 
MATERIAL: 95 % polyester, 5 % elastane

VELIKOSTI SIZE: M/L, XL/2XL

BAREVNOST COLOUR: černá black

Termoizolační kukla pro sportovní i pracovní účely nošení.
Thermoinsulated balaclava used as sports and workwear.

CZ

EN

RIMATARA
03140033 99 999

72MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % akryl 100 % acrylic

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: tm. modrá navy

Pružná pletená kukla.
Elastic knitted balaclava.

CZ

EN

BAREVNOST  
COLOUR: 

60
černá
black

56
fialová
purple

10
zelená
green

CLIF MULTIFUNCTIONAL ŠÁTEK SCARF
03140075 xx 999

200MOQ 1   

 

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: UNI

• pánská vaianta – design nářadí – podpoří vaše pracovní úsilí 
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie svým květinovým 
designem a barevným provedením 

• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch.
• men variation – tool design – supports your work effort 
• ladies variation – perfectly matching with YOWIE collection (flower design, colours)
• moisture absorbent, takes it to the surface

CZ

EN

WWW.CERVA.COM
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DESMAN
ČEPICE CAP
03140025 99 999

200MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: šedá-oranžová grey-orange

EMERTON
ZIMNÍ ČEPICE WINTER CAP
03140054 60 XXX

100MOQ 1     

MATERIÁL: 65 % bavlna, 35 % polyester,  
zateplení: 3M Thinsulate, 40 g /m² 
MATERIAL: 65 % cotton, 35 % polyester,  
thermoinsulation: 3M Thinsulate, 40 g /m²

VELIKOSTI SIZE: S–2XL

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

EMERTON
ČEPICE CAP
03140026 99 999

200MOQ 1   

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

EMERTON 
další produkty kolekce 
 next products of collection

72–87

DESMAN 
další produkty kolekce 
 next products of collection

88–91
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STANMORE
ČEPICE CAP
031400xx 99 999

200MOQ 1   

REGULACE VELIKOSTI KOVOVOU SPONOU 
METAL CLIP

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR:

24
modrá
blue

72
zelená
green

73
hnědá
brown

Čepice baseballového typu s regulací velikosti 
pomocí kovové spony.
Baseball cap with metal clip head circumference 
adjustment.

CZ

EN

TULLE
ČEPICE CAP
03140008 xx 999

200MOQ 1   

REGULACE VELIKOSTI KOVOVOU SPONOU 
METAL CLIP

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá-černá
white-black

70
žlutá-černá
yellow-black

90
oranžová-černá
orange-black

20
červená-bílá
red-white

10
zelená-bílá
green-white

52
sv. modrá-bílá
royal blue-white

42
tm. modrá-bílá
navy-white

60
černá-bílá
black-white

Čepice baseballového typu s regulací velikosti 
pomocí kovové spony.
Baseball cap with metal clip head circumference 
adjustment.

CZ

EN

NARELLAN
ČEPICE CAP
03140077 xx 999

200MOQ 1   

REGULACE VELIKOSTI KOVOVOU SPONOU 
METAL CLIP

MATERIÁL: 100 % bavlna, 200 g /m² 
MATERIAL: 100 % cotton, 200 g /m²

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR:

82
béžová
beige

60
černá
black

Čepice baseballového typu z kvalitní pobroušené 
bavlny s kontrastním prošitím.
Baseball cap made of high quality brushed cotton 
with contrastive stitching.

CZ

EN

STANMORE 
další produkty kolekce 
 next products of collection

92–97

NARELLAN 
další produkty kolekce 
 next products of collection

68–71
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LEO
ČEPICE CAP
03140007 xx 999

300MOQ 1   

PLASTOVÁ REGULACE VELIKOSTI 
PLASTIC ADJUSTEMENT

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

80
bílá
white

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

10
zelená
green

50
sv. modrá
royal blue

41
tm. modrá
navy

60
černá
black

Čepice baseballového typu a regulací velikosti 
pomocí plastového zapínání.
Baseball cap with reflective accessories and Velcro 
head circumference adjustment.

CZ

EN

TAHR
ČEPICE CAP
03140022 xx 999

200MOQ 1   

REFLEXNÍ DOPLŇKY 
REFLECTIVE ACCESSORIES

MATERIÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester 
MATERIAL: 60 % cotton, 40 % polyester

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

70
reflexní žlutá
reflective yellow

90
reflexní oranžová
reflective orange

Čepice baseballového typu s reflexními doplňky.
Reflective baseball cap.

CZ

EN

RIOM
ČEPICE CAP
03140009 xx 999

200MOQ 1   

REGULACE VELIKOSTI SUCHÝM ZIPEM 
VELCRO ADJUSTMENT

MATERIÁL: 100 % česaná bavlna 
MATERIAL: 100 % brushed cotton

VELIKOSTI SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: 

70
žlutá
yellow

90
oranžová
orange

20
červená
red

40
tm. modrá
navy

10
zelená
green

60
černá
black

Čepice baseballového typu s reflexními doplňky 
a regulací velikosti pomocí suchého zipu.
Baseball cap with reflective accessories and Velcro 
head circumference adjustment.

CZ

EN
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ALSTRUP
99300017 xx 105 105 cm 

99300017 xx 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyuretan 100 % polyurethane

BAREVNOST COLOUR:

65
černá-červená
black-red

68
černá-šedá
black-grey

klasický opasek s kontrastní barvou na hranách
classic belt in contrast colors on both edges

CZ

EN

BILLUM
99300018 60 105 105 cm

99300018 60 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR: černá black

• tkaný moderní opasek s přezkou
• logo OS
• woven modern belt with buckle
• logo OS

CZ

EN

KARITANE
PÁSEK BELT
99300022 99 105 105cm

99300022 99 135 135cm 
50MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyuretan 
MATERIAL: 100 % polyurethane

BAREVNOST COLOUR: černá black

• opasek s dekorativním potiskem Assent
• belt with decorative Assent printing

CZ

EN

PARETAI
PÁSEK BELT
99300023 99 105 105cm

99300023 99 135 135cm 
50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR: černá black

• opasek s potiskem tón v tónu a přezka s fukcí otevíráku na lahve
• tone in tone printed belt with buckle functioning as a bottle opener

CZ

EN
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MANSO
99300020 61 105 105 cm

99300020 61 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR: antracit anthracite

opasek s originální přezkou s možností využití i jako otvírák na láhve
belt with original buckle usable as glass opener

CZ

EN

RUBIM
99300019 60 105 105 cm 

99300019 60 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % silikon 100 % silicon

BAREVNOST COLOUR: černá black

• pásek s originální plastickou ražbou
• přezka s logem CRV
• belt with original plastic embossing
• buckle with CRV logo

CZ

EN

YOWIE
PÁSEK BELT
99300021 xx 011 S/M
99300021 xx 017 L/XL

50MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

VELIKOSTI SIZE: S/M – 95 cm, L/XL – 113 cm

BAREVNOST COLOUR: 
 39

 
87

 

Design vhodný ke kombinaci s dámskou kolekcí  
pracovních oděvů YOWIE.
Design matching with ladies workwear  
collection YOWIE.

CZ

EN
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CERVA 
PÁSEK BELT
99300005 60 999

120MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: polyester/bavlna polyester/cotton

DÉLKA LENGTH: 135 cm

BAREVNOST COLOUR: černá black

CERVA CLASSIC 
PÁSEK BELT
99300013 60 999

140MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: polyester/bavlna polyester/cotton

DÉLKA LENGTH: 135 cm

BAREVNOST COLOUR: černá black

MIANG
99300015 xx 105 105 cm 

99300015 xx 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR:

60
antracitová
anthracite

41
modrá
blue

84
khaki
khaki

Moderní pásek s dvouřadým zapínáním v atraktivním barevném 
provedení vintage, vhodný jako doplněk např. ke kalhotám CHENA 
a dalším typům montérkových či volnočasových kalhot.
Modern belt with double row fastening, attractive colours with 
vintage finish. Suitable as accesories for e. g. CHENA pants ad other 
types of workwear or leisure pants.

CZ

EN

URAIM
99300016 xx 105 105 cm 

99300016 xx 135 135 cm
50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % polyester 100 % polyester

BAREVNOST COLOUR:

60
antracitová
anthracite

41
modrá
blue

84
béžová
beigie

Jednoduchý opasek pro všestranné využití v atraktivním barevném 
provedení vintage, vhodný jako doplněk např. ke kalhotám CHENA 
a dalším typům montérkových či volnočasových kalhot.
Basic universale belt, attractive colours with vintage finish. Suitable 
as accessories for e. g. CHENA pants and other types of workwear 
or leisure pants.

CZ

EN
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RUČNÍKY 
HAND TOWEL
99200001 xx 999

80MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 400 g /m² 100 % cotton, 400 g /m²

ROZMĚRY SIZE: 50 × 100 cm

BAREVNOST COLOUR: 
 52

 
41

 
16

 
27

OSUŠKY 
TOWEL
99200003 xx 999

50MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: 100 % bavlna, 500 g /m² 100 % cotton, 500 g /m²

ROZMĚRY SIZE: 70 × 140 cm

BAREVNOST COLOUR: 
 05

 
41

 
16

 
27

EMERTON
ŠLE BRACES
99300009 99 999

60MOQ 1   

MATERIÁL: 70 % nylon, 30 % Spandex®  
MATERIAL: 70 % nylon, 30 % Spandex®

VELIKOST SIZE: UNI

EMERTON 
další produkty kolekce 
 next products of collection

72–87
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FENTO 200
99010014 99 999

12MOQ 1  

MATERIÁL MATERIAL: polyetylén, polyester polyethylene, polyester

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

VYROBENO VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI LÉKAŘI.  
• zabraňuje bolestem kolen a zad, díky rozložení tlaku • perfektně sedí 
• elastická páska je velmi konfortní a neškrtí na noze • vnitřní vložka 
je velmi prodyšná • lehká váha: 250 g • vyrobený z velmi odolného 
materiálu, určeného pro ty nejdrsnější pracovní podmínky • doporučují jak 
bezpečnostní technici, tak i fyzioterapeuti
CO-DESIGNED BY MEDICAL SPECIALISTS. 
• prevents knee and back complaints through pressure distribution 
• perfect fit • the Elastic band does not constrict the back of the knee 
• the inside is breathable • lightweight: 8.8185 ounces • flexible and 
100 % water resistant • durable and hard-wearing • recommended by 
Health and Safety professionals, and physiotherapists

CZ

EN

FENTO 200  
VELCRO ELASTIC
99010016 99 999

1MOQ 1  

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• robustní a pružné zapínaní na suchý zip • FENTO 200 perfektně sedí 
i v oblasti bérce • široké pásky neškrtí na zadní straně kolena • při běžném 
použití pásky vydrží dobu delší než 6 měsíců
• sturdy elastic and velcro • the FENTO 200 fits comfortably to the lower 
leg • the wide band fixes round the calf which means it doesn‘t constrict the 
back of the knee • normal use will result in the bands lasting for 6 months

CZ

EN

GEL KNEE PADS
99010005 99 999

80MOQ 1   

MATERIÁL MATERAL: pěnová guma foam rubber

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá black

• gelové nákoleníky pro vyšší pohodlí při práci • neoprenové pásky pro 
bezpečné upevnění • universální velikost 
• gel knee pads for higher working comfort • neoprene straps for 
a secure and flexible fit • the top PVC and polyester upholstery, inner 
padding 100 % polyester

CZ

EN

EN 14404 
+A1: 2010

Type 1, Class 1
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OB NÁVLEK PŘES OBUV 
SHOE COVER
03180031 99 7XX

20MOQ 1            

MATERIÁL: polyester / PVC 
MATERIAL: polyester / PVC

VELIKOST SIZE: 36–38, 39–42, 43–45, 46–48, 49–51

BAREVNOST COLOUR: bílá-modrá white-blue

• ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízkou botu 
• je určen pro opakované použití
• protective shoe cover with antislip sole for low shoes • re-usable usage

CZ

EN

FENTO 200 
PROTECTION CAP
99010015 99 999

1MOQ 1       

MATERIÁL: polyetylén, polyester  
MATERIAL: polyethylene, polyester  

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá-oranžová black-orange

• kryt zabraňuje ulpění písku,štěrku a jiných nečistot uvnitř chrániče 
kolen • kryt je z velmi flexibilního materiálu
• the cover prevents dirt, sand or gravel is between the knee 
protector and knee • the protective cover is loose confirm

CZ

EN

NÁKOLENÍK 
KNEE PAD
99010001 99 999

80MOQ 1   

MATERIÁL MATERIAL: pěnová guma foam rubber

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá black

Nákoleník pro práci v kleče.
Knee pad for work kneeling.

CZ

EN

LAIDE 
99010013 99 999

50MOQ 1   

MATERIÁL: EVA (etylén vinyl acetát) 
MATERIAL: EVA (ethylene vinyl acetate)

VELIKOST SIZE: UNI

BAREVNOST COLOUR: černá black

Chrániče určené k ochraně kolen při práci vkleče.
Knee protectors are designed to provide knee protection during 
work in kneeling position.

CZ

EN
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