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Inovace 
postavená na 
zkušenostech.

Už téměř století žijeme a dýchame pro pracovní oděvy. Styly a materiály se 
postupem času vyvíjely, ale náš závazek kvalita a výkon jsou dnes stejně 
silné jak to bylo, když jsme začínali. Jsme nadšení z toho, co děláme. 

Chceme pomoci našim zákazníkům uspět a prosperovat a snažíme se 
vylepšovat. Vždy s našimi uživateli a planetou v centru pozornosti.
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Světově první
ekologicky 
deklarovaná  
kolekce oděvů.

Produkty Fristads Green mají certifikované prohlášení  
o dopadu na životní prostředí (EPD) poskytující

informace o vlivu na životní prostředí, obsah a recyklace, která byla kontrolována  
a ověřena podle požadavků mezinárodního systému EPD®. Více informace je k 
dispozici na environdec.com. Registrační čísla EPD jsou zobrazené v souvislosti  
s produkty a na fristads.com.

Fristads je první výrobce oděvů na světě, který deklaruje 
environmentální prohlášení oděvů podle standardu EPD 
pro měření celkového dopadu oděvů na životní prostředí - 
od výběru materiálu po dodání hotového oděvu. EPD jsme 
zavedli, protože chceme přispívat k pozitivní změně a větší 
transparentnosti pokud jde o dopad našich výrobků na 
životní prostředí.

Vypočítejte si své 
potenciální úspory  
pomocí ekologické 
kalkulačky Green!
V roce 2021 jsme vyvinuli a spustili naši ekologickou 
kalkulačku Green, která umožňuje komukoli vypočítat 
své potenciální úspory, pokud si vybere pracovní 
oblečení z naší kolekce Fristads Green. Díky kalkulačce 
je nyní snadnější než kdy jindy pro spotřebitele, 
nakupující a osoby odpovědné za veřejné zakázky, aby 
vědomě rozhodovali o svých pracovních oděvech. 

VYZKOUŠEJTE GREEN KALKULAČKU NA FRISTADS.COM
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Vaše volby ohledně 
životního prostředí 
dělají rozdíl.

1. Všechny produkty jsou vyrobeny s EPD (Environmental Product Declaration)

2. Používáme udržitelné materiály: Recyklovaný polyester vyrobený z
recyklovaných PET láhví, Lyocell z vystopovatelného a udržitelného zdroje
dřeva, organická bavlna a materiál na biologické bázi

3. Inteligentní řešení designu pro úspory energie ve výrobě

4. Účinnější využití materiálů k zamezení nadbytečných odpadů

5. Veškerý odpadní materiál z výroby se znovu používá

6. Pracujeme na několika frontách, abychom snížili naši stopu v oblasti
nedostatku vody, například výběrem materiálů a metod barvení, které šetří
vodu

7. Pokud je to možné, vyhýbáme se používání plastových sáčků – oděvy se
skládají pomocí speciální skládací techniky

8. Veškerá doprava je po moři a silnici, což má výrazně nižší dopad na životní
prostředí než letecká doprava

9. Všechny oděvy jsou certifikovány podle normy ÖKO-TEX®

10. Kolekce Fristads Green plní stejné vysoké požadavky na kvalitu, trvanlivost,
komfort a funkčnost jako naše ostatní kolekce

faktů o našich 
GREEN oděvech.

Garments  Oděvy, které jsou vyrobeny z 
více než 50% udržitelných materiálů.

Fristads Green
Garments  Oděvy, které mají EPD - 
Environmental Product Declaration.
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Nulový odpad.
• Veškerý odpadní materiál z výroby se znovu používá
• Veškerý přebytečný materiál se využívá na místě
• Přebytečný materiál ze všech produktů Fristads Green se přepracovává na další 

výrobky, jako jsou výplně matrací, ponožky, přikrývky a „komfortní podložky“

Efektivní balení a dodání.
• Kdykoli je to možné, vyhýbáme se používání plastových sáčků a skládáme oděvy

speciální technikou

• Pro naše reflexní oděvy používáme udržitelné balicí řešení s plastovými sáčky 
vyrobenými z recyklovaného polyesteru z recyklovaných PET lahví

• Optimalizujeme využití přepravní kapacity

• Veškerá doprava probíhá po moři a silnici, což má výrazně nižší dopad na životní
prostředí než letecká doprava
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V naší laboratoři  
se těm nejlepším 
materiálům  
dostane nejhoršího 
možného zacházení.
Laboratoř společnosti Fristads testuje a kontroluje 
fyzikální vlastnosti surovin a oděvů – jde o důležitou 
součást produktového vývoje. Odolnost vůči otěru 
a žmolkovitosti, pevnost v natržení, pevnost v tahu, 
stálobarevnost a rozměrové změny – to jsou jen 
některé z mnoha prováděných zkoušek. Probíhají 
v kontrolovaném prostředí v souladu s příslušnými 
mezinárodními normami, které se používají 
v akreditovaných laboratořích. 

Unikátní proces 
produktového 
vývoje.
V každém detailu

Spolupracujeme s pečlivě vybranými značkami. 

Když navrhujeme oblečení, nejpřínosnější jsou pro 
nás názory profesionálů, kteří se každodenně na naše 
oblečení spoléhají. Inovativní detaily a ergonomický 
design zajistí volnost pohybu a účinnost při práci. 
a aby se zajistila kvalita Fristads, provádíme rovněž 
vlastní zkoušky – zahrnují všechno od pevnosti v tahu 
a otěru přes použitelnost v reálném životě až po 
komfort uživatelů. v duchu odkazu skandinávského 
designu jdou funkčnost a styl ruku v ruce. Každý 
drobný detail nebo šev má smysl – abyste ze sebe 
mohli vydat to nejlepší a dobře při tom vypadali.
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Nabídka 
Fristads CORE.
Na základě zkušeností a ohlasů uživatelů, kteří 
nosí naše výrobky, a s cílem ještě dále posílit 
naši nabídku, jsme vytvořili sortiment Fristads 
CORE. Výběr nejpoužívanějších, oceňovaných 
a doporučených modelů po celé Evropě. 
U sortimentu z nabídky CORE vedeme zvlášť vysoké 
skladové zásoby, aby byly tyto výrobky neustále  
k dispozici. 

Služby 
s přidanou 
hodnotou.
Můžeme vám pomoci se vším, od nášivky 
s logem až po kompletní individualizované 
řešení pracovních oděvů. 

Naše oddělení VAS nabízí mnoho různých 
služeb pro přizpůsobení a úpravu stávajících 
oděvů. Vyžádejte si další informace v našem 
oddělení služeb zákazníkům.
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Online 
servis.
Na našem webu najdete všechno, co 
o nás potřebujete vědět. Najděte si
výrobky, které hledáte, prostudujte
si podrobně certifikáty a normy,
stáhněte si obrázky, vytvořte si
vlastní katalog a zjistěte si, kde
můžete zakoupit naše oděvy.

Naše distribuční 
centrum 
umožňuje kratší 
dodací lhůty.
V naší centrále a distribučním centru mimo Borås ve Švédsku 
jsme shromáždili všechny naše ústřední služby a funkce pod 
jednou střechou. Implementovali jsme také automatické řešení 
skladu, aby splňoval rostoucí požadavky na kratší dodací lhůty 
a efektivitu při dodání.

Tím, že máme kompletní řešení se skladem, službami s 
přidanou hodnotou (tisk, vyšívání a zakázkové šití) a distribucí 
na jednom místě, snižujeme dopad na naše životní prostředí. 
Díky snížení interní přepravy šetříme emise CO2 z jednoho 
nákladního vozu o 8800 km každý rok.
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Chceme změnu.

Kvalitní pracovní oděvy vyrábíme téměř 100 let. Malé podnikání, 
které původně začalo ve Švédsku, se nyní stalo velkou společností 
s působností v celé Evropě. Neustále jsme rozvíjeli náš provoz a 
nalezli jsme efektivnější způsoby, jak navrhovat, vyvíjet a vyrábět 
naše výrobky.

Do budoucna chceme najít nové způsoby, jak čelit tradičnímu 
způsobu výroby pracovních oděvů a inspiraci dalších aktérů 
v rámci našeho podnikání. Tuto zvídavost a cestu k k rozvoji 
udržitelnějších pracovních oděvů, máme vždy na mysli při vývoji 
nových oděvů. Vyvíjíme nové kolekce a testujeme nové suroviny 
nebo vlákna. Tím, že zpochybňujeme způsob naší práce a ve snaze 
najít nová řešení se neustále vyvíjíme a zlepšujeme každý den.

Jak pokračujeme v růstu, způsob interakce se světem kolem nás 
je stále důležitější, a to jak pro naší společnost tak pro jednotlivé 
zaměstnance. Následujeme vše, co děláme, pravidla a předpisy, 
které se vztahují na naše odvětví a jsou založeny na řadě zásad 
a pokynů, které jsou pro naše podnikání jedinečné. Tato sada 
pravidel nastavuje strukturu pro náš provoz a kontrolujeme 
všechny naše aktivity, abychom zajistil, že budeme jednat 
zodpovědně. Nedodržujeme pouze pravidla a předpisy týkající se 
životního prostředí ochrany, ale snažíme se jít nad rámec těchto 
požadavků.

Díky vývoji produktů EPD můžeme nyní měřit dopady při výrobě 
oděvů na životní prostředí, od návrhu až do doby, kdy je pošleme 
našim zákazníkům. Tyto poznatky nás vedou každý den, když 
pokračujeme v rozšiřování sortimentu oblečení udržitelnější jak 
pro lidi, kteří je nosí, tak pro naší planetu. 

Z dlouhodobého hlediska je naším cílem uzavřít smyčku naší 
výroby. Vyrobit vysoce kvalitní pracovní oděv, který obstojí 
ve zkoušce času, je dobrý začátek. V další fázi naší práce na 
udržitelnosti budeme také usilovat o snížení odpadu z naší výroby 
a hledání způsobů jak znovu použít a vyměnit opotřebené oděvy 
a ujistit se, že jsme dosáhli jejich plného potenciálu, než byly 
vyřazeny. Již využíváme veškerý odpad z výroby našich GREEN 
oděvů k výrobě nových produktů a práci s vybranými zákazníky 
na pilotním programu, který bude sbírat a recyklovat staré oděvy. 
Očekáváme, že se těchto inovativních projektů brzy dočkáte 
stejně jako my budeme nadále pracovat na udržitelnosti v oblasti 
průmyslu pracovních oděvů. Dnes a v budoucnu.

Další informace o naší práci na udržitelnosti najdete na fristads.com.
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Objevte 
nové 
koncepty 
Fristads
S jednou z nejširších produktových řad v 
oboru vždy hledáme způsoby, jak pomoci 
našim zákazníkům najít ty správné oděvy. 
V rámci tohoto úsilí jsme vyvinuli šest 
nových konceptů produktů. Tyto pečlivě 
vybrané kolekce usnadňují prodejcům
vybírat a prodávat oblíbené produkty 
a koncovým zákazníkům sladit barvy a 
„nakupovat vzhled“.

Alnaryd

Haverdal

Tyresta
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Zakořeněné ve
skandinávské přírodě
 Když jsme prozkoumávali názvy pro naše nové kolekce, 
naráželi jsme na naše skandinávské kořeny a spojení s 
přírodou. Výsledkem je šest konceptů produktů, které nesou 
jména švédských přírodních rezervací: Alnaryd, Haverdal, 
Tyresta, Trofta, Stiby a Skarup.

Všestranné pracovní 
oděvy pro všechna 
roční období
Koncepty produktů Alnaryd, Haverdal a Tyresta pokrývají 
naše pracovní oděvy pro stavebnictví, od spolehlivých 
všestranných oděvů až po naše technicky nejvyspělejší 
produkty. Každá rodina je založena na některých z našich 
nejuniverzálnějších a nejprodávanějších pracovních kalhot 
kombinovaných s barevně sladěnými topy a bundami pro 
všechna roční období. Koncepty produktů Trofta a Stiby 
zahrnují naše nové certifikované produktové řady s vysokou 
viditelností, které jsou pružné a lehké, a Skarup je naše 
značková, barevně sladěná crossover kolekce, dříve známá 
jako Fusion.

Nové visačky 
Abychom představili nové koncepty 
produktů, vyvinuli jsme nový závěsný 
štítek vyrobený z hnědého kartonu 
a papíru označeného FSC. Oděvy s 
prohlášením o ekologickém produktu 
budou mít navíc štítek se zeleným listem, 
který je odliší od zbytku 
našeho sortimentu. 

Vytvořili jsme také štítek 
pro oděvy, které obsahují 
alespoň 50 % materiálů, 
které jsou udržitelnější, jako 
je recyklovaný polyester a 
materiály na rostlinné bázi, 
nebo které jsou vyráběny 
pomocí udržitelnějších 
technik. Tyto značky mají  
zelený čtverec. Obě označení 
usnadní koncovému uživateli  
výběr produktů s menším 
dopadem na životní 
prostředí, což je důležitý 
cíl naší práce v oblasti 
udržitelnosti.

Stiby

Skarup

Trofta
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Stavebnictví.
Klasický styl se snoubí s moderním střihem a vzhledem

Pro vás, kteří pracují ve stavebnictví, nabízíme jeden z nejširších sortimentů, od nejprodávanější klasiky po oděvy 
s modernějším střihem. 95 let vývoje pracovního oblečení pro řemeslníky, v kombinaci s nikdy nekončícím dialogem 
s našimi zákazníky nás naučil vždy se soustředit na odolnost, pohodlí a funkčnost.
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Fristads streč
Nabízíme různé oděvy 
z rozličných strečových 
materiálů a tyto symboly 
Vám usnadní nalézt ty, které 
preferujete.

4-SMĚROVÝ STREČ
4-směrový streč je vysoce 

elastický materiál, rozpínající 
se do všech směrů, nabízející 

plnou flexibilitu.

STREČ
2-směrový streč se rozpíná 
do jednoho směru a nabízí 

flexibiltu a komfort.

MECHANICKÝ STREČ
Mechanický streč neobsahuje 

žádná strečová vlákna, ale 
je utkán tak, že umožňuje 
materiálu se rozpínat a tím 

nabízí extra komfort.

Komfort, funkčnost, 
odolnost a design.
• Důkladně testované materiály s vysokou odolností a 

komfortem

• Funkčnost a design v úzké spolupráci s uživateli

• Pečlivě navržený střih pro skvělé pohodlí

• Zesílení z CORDURY® pro zvýšenou odolnost

• Široká nabídka velikostí skladem

• Kalhoty dostupné rovněž v dámské verzi

• Většina oděvů je certifikována podle normy ÖKO-TEX®.

• Kapsy na kolenou jsou certifikovány společně s kolenními 
polstry 9200 KP

Chrání vaše kolena.
Práce v kleče je silně namáhavá pro tělo, zejména pro kolena. 
Proto je důležité používat správný typ chráničů na kolena, 
které optimálně padnou.

Naše nové pružné kolenní polstry 9200 KP, 124292 jsou 
certifikovány podle normy EN 14404 typ 2, třída 1.

Pro topy, mikiny, bundy, 
fleecové bundy a oblečení 
do deště přejděte na 
„Topy“ a „Oblečení do 
chladu a deště“. 
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Nové a vylepšené koncepty.
Důležitou součástí naší práce vedoucí k udržitelnosti, inovacím a vývoji produktů je způsob, 
jakým prezentujeme a balíme naše produkty. Proto nyní představujeme nové a vylepšené 
koncepty s pečlivě vybranými kolekcemi pro všechny profesionální uživatele, které 
maloobchodníci snadno nakoupí a prodají koncovému zákazníkovi.

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2566 STP 
Číslo položky: 129487

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2569 STP 
Číslo položky: 129736

STREČOVÉ KALHOTY 2578 STP 
Číslo položky: 131785

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2567 STP 
Číslo položky: 129488

GORE-TEX SHELL BUNDA 4864 GXP 
Číslo položky: 131287

SOFTSHELLOVÁ BUNDA 7461 BON 
Číslo položky: 129475-940

POLARTEC STREČOVÁ FLEECOVÁ BUNDA 4870 GPY 
Číslo položky: 300490

Tyresta

Pracovní oděv, který sleduje 
každý váš pohyb. Inovace 
v kombinaci s pokročilými 
materiály pro profesionální 
uživatele, kteří chtějí to nejlepší.

NOVÝ DESIGN NOVÉ
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Haverdal

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2596 LWS 
Číslo položky: 133443

ŘEMESLNICKÉ DÁMSKÉ STREČOVÉ KALHOTY  
2599 LWS 
Číslo položky: 133931

SILNÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 7821 GHT 
Číslo položky: 300503SOFTSHELLOVÁ ZIMNÍ BUNDA 1421 SW 

Číslo položky: 119008

SOFTSHELLOVÁ DÁMSKÁ ZIMNÍ BUNDA 1420 SW 
Číslo položky: 119009

SILNÉ TRIČKO 7820 GHT 
Číslo položky: 300502

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2600 GLWS 
Číslo položky: 300516

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2598 LWS 
Číslo položky: 134119

STREČOVÁ SHELLOVÁ BUNDA 4881 GLS 
Číslo položky: 300453

Všestranná celoroční kolekce. Flexibilní a lehké oděvy, které pomáhají 
profesionálním uživatelům pracovat celý den, každý den.

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ NOVÉ
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Alnaryd

Pohodlná a spolehlivá volba. Odolné 
a funkční oděvy pro profesionální  
uživatele ve stavebnictví.

MIKINA S KAPUCÍ 7831 GKI 
Číslo položky: 300498

MIKINA 7830 GKI 
Číslo položky: 300499

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2530 GCYD 
Číslo položky: 300864

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2533 GCYD 
Číslo položky: 300867

ŘEMESLNICKÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2531 GCYD 
Číslo položky: 300865

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2532 GCYD 
Číslo položky: 300866

ŘEMESLNICKÉ DÁMSKÉ STREČOVÉ KRAŤASY  
2527 GCYD, Číslo položky: 300868

NOVÝ DESIGN

NOVÉ

NOVÉ

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN
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AIRTECH ZIMNÍ KALHOTY 2698 GTT 
Číslo položky: 300858

AIRTECH SHELLOVÉ KALHOTY 2151 GTT 
Číslo položky: 300860

AIRTECH SHELLOVÁ BUNDA 4906 GTT 
Číslo položky: 300859

GREEN MIKINA 7989 GOS 
Číslo položky: 131158

GREEN FLEECOVÁ BUNDA 4921 GRF 
Číslo položky: 129826

GREEN TRIČKO 7988 GOT 
Číslo položky: 131159

AIRTECH ZIMNÍ BUNDA 4410 GTT 
Číslo položky: 300857

ACODE FLEECOVÁ BUNDA 1499 FLE 
Číslo položky: 117872

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN

NOVÝ DESIGN NOVÝ DESIGN

21



STAVEBNICTVÍ

940

PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2566 STP
OBJ.Č.: 129487

Kalhoty ze čtyřsměrového streče / Strečové dílce zesílené CORDUROU® na kolenou a vzadu / V pase
strečové žebrování / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na
nářadí, 1 s extra kapsou / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 přední kapsy / Pryžový knoflík /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy na zip / 2 kapsy na stehnech se
zipem a s ventilačními dílci uvnitř / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku,
knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na skládací metr a kapsa na telefon / Kapsy na
kolenou s vnitřními otvory zesílené strečem CORDURA® / Výškové nastavení kolenních polstrů v
kapsách na kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU®, nastavitelné pomocí patentního
knoflíku / Testováno a schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Certifikace
ÖKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Vylepšené vlastnosti

MATERIÁL 55 % elastomultiester, 45 % polyester. Strečový materiál 88 % polyamid, 12 % elastan a
91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 218 g/m². Strečový materiál 264 g/m², 250 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156, D84–D120.

940

STREČOVÉ KALHOTY 2578 STP
OBJ.Č.: 131785

Čtyřsměrová strečová látka / Stehenní dílce a zadní díl ze čtyřsměrového ripstop strečového
materiálu / V pase strečové žebrování / D-kroužek / 2 přední kapsy / Dvojitý zesílený šev v rozkroku /
Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy na zip / 2 kapsy na stehnech se zipem a s ventilačními dílci uvnitř /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU ® s kapsou na nářadí a s kapsou na pero. / Kapsa na
stehně a kapsa na mobilní telefon / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory zesílené strečem
CORDURA® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Zakončení nohavic
zesílené CORDUROU®, nastavitelné pomocí patentního knoflíku / Testováno a schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 / K dispozici jako řešení na zakázku.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Vylepšené vlastnosti

MATERIÁL 55% elastomultiester, 45% polyester. Strečový materiál 88% polyamid, 12% elastan.
HMOTNOST 218 g/m². Strečový materiál 260 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C44-C66, C146-
C156, D84-D120.

940

STREČOVÉ KRAŤASY 2567 STP 
OBJ.Č.: 129488

Kraťasy ze čtyřsměrového streče / Strečové dílce zesílené CORDUROU® na kolenou a vzadu / V pase
strečové žebrování / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na
nářadí, 1 s extra kapsou / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 přední kapsy / Pryžový knoflík /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy na zip / 2 kapsy na stehnech se
zipem a s ventilačními dílci uvnitř / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku,
knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na skládací metr a kapsa na telefon / Kapsy na
kolenou s vnitřními otvory zesílené strečem CORDURA® / Výškové nastavení kolenních polstrů v
kapsách na kolenou / Pružný lem / Testováno a schváleno podle EN 14404 společně s kolenními
polstry 124292 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Vylepšené vlastnosti

MATERIÁL 55 % elastomultiester, 45 % polyester. Strečový materiál 88 % polyamid, 12 % elastan a
91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 218 g/m². Strečový materiál 264 g/m², 250 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST C44–C66.

940

ŘEMESLNICKÉ TEPLÁKOVÉ KALHOTY 2687 SSL
OBJ.Č.: 131144

4-směrový strečový materiál / Elastický pas s potiskem Fristads / 2 volně visící odnímatelné přední
kapsy na zip, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí a 1 s extra kapsou / Volně visící kapsy
mohou být do kapes na zip /  2 postranní kapsy / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo /
1 zadní kapsa na zip / Kapsa na skládací metr na obou stranách, vlevo i vpravo / 1  kapsa na stehně
na zip / Odolné zcela módní pletené kapsy na kolenou s vnějšími otvory / Výškové nastavení
kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Reflexní prvky na zadní straně kolen / Zkosená nohavice na
zip / Testováno a schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Měkký komfort. Plný 4-směrový streč. Volně visící kapsy lze odepnout

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.
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STAVEBNICTVÍ

940

940

540

544

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2596 LWS
OBJ.Č.: 133443

Lehká 4-směrová strečová tkanina / Odolné 4-směrové strečové panely  v horní, přední a zadní části /
Elastický pas na stranách / 2 volné visící vyztužené kapsy, jedna se 3 menšími kapsami a smyčkami
na nástroje, druhá se zvláštní kapsou / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy se
zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku  / Smyčka na kladivo / kapsa na skládací metr ze strečové
tkaniny ripstop s kapsou na nohavici s patentním knoflíkem, kapsa na zip, kapsa na tužku,  2 kapsy
na nářadí a knoflík a poutko na nůž / kapsa na nohu se zapínáním na zip, kapsa na zip, kapsa na
mobilní telefon a kapsa na identifikační kartu s klopou, D-kroužek pod klopou / Ripstop strečové
kapsy na kolenou s vnějším otevíráním shora se zapínáním na suchý zip / Nastavení výšky kolenních
chráničů v kapsách na kolena / Reflexní detaily na kolenou a koncích nohou / Ripstop zesílené konce
nohavic / Schváleno podle EN 14404 s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. 544 Tmavě modrá 93% recyklovaný
polyester, 7% elastan. Ripstop strečový materiál 87% polyamid, 13% elastan. HMOTNOST 205 g/m².
Ripstop strečová látka 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Novinka

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2600 GLWS
OBJ.Č.: 300516

Lehká 4-směrová strečová tkanina / Odolné ripstopové 4-směrové strečové panely v přední horní
části  a zadní části / Elastický pas na bocích / 2 volně visící vyztužené kapsy, jedna se 3 menšími
kapsami a poutky na nářadí, jedna s extra kapsou / Volně visící kapsy jsou odnímatelné pomocí
skrytého zipu / skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy na zip / dvojitý zesílený šev v
rozkroku / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr z ripstop strečového materiálu, kapsa na
nohavici se zapínáním na patentky, kapsa na zip, kapsa na pero, 2 kapsy na nástroje  a knoflík a
poutko na pouzdro nože / Kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip, kapsa na mobilní
telefon a kapsa na ID kartu s klopou, D-kroužek pod klopou / Ripstop strečové kolenní kapsy s
vnějším otevíráním shora se zapínáním na suchý zip / Výškové nastavení pro kolenní polstry v
kolenních kapsách / Reflexní detaily na kolenou / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními
polstry 124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Odepínací visící kapsy

MATERIÁL Streč 93% recyklovaný polyester, 7% elastan. Ripstop streč 87% polyamid, 13% elastan.
HMOTNOST Streč 205 g/m². Ripstop streč 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C44-C66.

544

540

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2598 LWS
OBJ.Č.: 134119

Lehká 4-směrová strečová tkanina / Odolné 4-směrové strečové panely ripstop nahoře vpředu a
vzadu / Elastický pas na stranách / 2 volně zavěšené vyztužené kapsy, jedna se 3 menšími kapsami
a poutky na nářadí, jedna s extra kapsou / skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy na zip
/ dvojitý vyztužený rozkrok / poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr ze strečové tkaniny ripstop s
kapsou na nohavici s patentním knoflíkem, kapsa na zip, kapsa na tužku,  2 kapsy na nářadí a knoflík
a poutko na nůž  / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip, mobilní telefon kapsa a
kapsa na průkaz totožnosti s klopou, D-kroužek pod klopou / certifikováno OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Strečová tkanina 92% polyester, 8% elastan. 544 Tmavě modrá 93% recyklovaný
polyester, 7% elastan. Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13% elastan. HMOTNOST Streč 205
g/m². Ripstop strečová tkanina 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 544 Tmavě modrá, 940
Černá VELIKOST C44-C66.
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STAVEBNICTVÍ

Novinka

544, 940

940

896

544

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2530 GCYD
OBJ.Č.: 300864

Velké 4-směrové strečové panely vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy vyztužené
CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna na zip, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na
nářadí / 2 přední kapsy / 2 boční kapsy, jedna se zipem / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s
volným dnem / D-kroužek pod volně visící kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero,
knoflíkem a poutkem na pouzdro nože / Velká kapsa na nohavici se zapínáním na patentky,
voděodolná kapsa na zip, kapsa na telefon a extra kapsa s D-kroužkem pro držák ID karty /
CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním shora / Výškové nastavení pro kolenní
chrániče v kolenní kapse / CORDUROU ®-vyztužený konec nohavic, nastavitelný se zapínáním na
patentky / Reflexní detaily na zadní straně nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči
kolen 124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Recyklovatelný materiál. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 60% bavlna, 40% recyklovaný polyester, plátno. Streč 44 % PTT (částečně bio materiál),
44 % polyester, 12 % recyklovaný polyester. HMOTNOST 330 g/m². Streč 260 g/m². BARVA 544
Tmavě modrá, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST C44-C62, C146-C156, D84-D120.

Novinka

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2531 GCYD
OBJ.Č.: 300865

Velké 4-směrové strečové panely vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy vyztužené
CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna na zip, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na
nářadí / 2 přední kapsy / 2 boční kapsy, jedna se zipem / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s
volným dnem / D-kroužek pod volně visící kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero,
knoflíkem a poutkem na pouzdro nože / Velká kapsa na nohavici se zapínáním na patentky,
voděodolná kapsa na zip, kapsa na telefon a extra kapsa s D-kroužkem pro držák ID karty / Kapsy na
kolenou vyztužené CORDUROU® s vnějším otevíráním shora / Nastavení výšky pro kolenní vycpávky
v kapse na kolena / Reflexní detaily na zadní straně nohou / Schváleno podle EN 14404 spolu s
chrániči kolen 124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Recyklovatelný materiál. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 60% bavlna, 40% recyklovaný polyester, plátno. Streč 44 % PTT (částečně bio materiál),
44 % polyester, 12 % recyklovaný polyester. HMOTNOST 330 g/m². Stretch 260 g/m². BARVA 940
Černá VELIKOST C44-C62, D84-D120.

Novinka

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2532 GCYD
OBJ.Č.: 300866

Velké 4-směrové strečové panely vpředu a vzadu / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®,
jedna se 2 kapsami, z toho jedna na zip, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na nářadí / 2 přední
kapsy / 2 boční kapsy, jedna na zip / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s volným dnem / D-
kroužek pod volně visící kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na
skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflík a poutko na
pouzdro nože / Velká kapsa na nohavici se zapínáním na patentky, vodotěsná kapsa na zip, kapsa na
telefon a extra kapsa s D-kroužkem pro držák ID karty / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Recyklovatelný materiál. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 60% bavlna, 40% recyklovaný polyester, plátno. Streč 44 % PTT (částečně bio materiál),
44 % polyester, 12 % recyklovaný polyester. HMOTNOST 330 g/m². Stretch 260 g/m². BARVA 940
Černá VELIKOST C44-C62.

540, 940

896

540

940

GEN Y ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2530 CYD
OBJ.Č.: 121314

Strečové dílce vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 kapsy na hřebíky zesílené CORDUROU®, 1 s 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s 1 extra kapsou a poutky na nářadí / 2 měchové přední
kapsy / 2 postranní kapsy, 1 se zdrhovadlem / D-kroužek pod kapsou na hřebíky / 2 zadní kapsy s
volným dnem zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a suchým zipem / Poutko na kladivo / Kapsa na
skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože /
Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a vodotěsnou kapsou se
zdrhovadlem / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky / Předformovaná kolena /
Strečové kapsy na kolenou zesílené CORDUROU® s vnějšími otvory pro výškově nastavitelné kolenní
polstry s horním zasouváním / Reflexní pruhy v zadní části nohavice / Zakončení nohavic zesílené
CORDUROU®, nastavitelné pomocí patentního knoflíku / Kontrastní švy / OEKO-TEX® certifikát.

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan. HMOTNOST 330 g/
m². Strečová látka 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 896 Šedá/Černá, 940 Černá
VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120.
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STAVEBNICTVÍ

940

STREČOVÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY GEN Y 2531 CYD
OBJ.Č.: 126527

Strečové dílce vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s extra kapsou a poutky na nářadí / 2 měchové přední kapsy
/ 2 postranní kapsy, 1 se zipem / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 zadní kapsy s volným dnem
zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a suchým zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a vodotěsnou
kapsou na zip / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky / Strečové kapsy na kolenou
s vnějšími otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou
/ Reflexní pruhy v zadní části nohavice / Kontrastní švy / Testováno a schváleno podle EN 14404
společně s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.  HMOTNOST 330 g/
m², strečová látka 250 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST C44–C62, D84–D120. 

940

STREČOVÉ KRAŤASY GEN Y 2532 CYD
OBJ.Č.: 126528

Strečové dílce vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s extra kapsou a poutky na nářadí / 2 měchové přední kapsy
/ 2 postranní kapsy, 1 se zipem / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 zadní kapsy s volným dnem
zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a suchým zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a vodotěsnou
kapsou na zip / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky / Kontrastní švy / OEKO-
TEX® certifikát

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.  HMOTNOST 330 g/
m², strečová látka 250 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST C44–C62. 

540

940

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 2122 CYD
OBJ.Č.: 110313

2 volně zavěšené kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna se zipem, jedna
se 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené
CORDUROU® s volným dnem, jedna s klopou a zapínáním na suchý zip / D-kroužek na poutku na
opasek / Dvojitý vyztužený rozkrok / Kapsa na skládací metr vyztužená CORDUROU® s kapsou na
nářadí, držákem na pero, knoflíkem a poutkem na zavírací nůž / Multifunkční kapsa na nohu s kapsou
na telefon, kapsou na ID kartu, kapsou na zip a velkou kapsou se zapínáním na patent / kolenní kapsy
vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic, nastavitelný pomocí patentního zapínání / reflexní
lemování na koncích nohavic / kapsy vyztužené kovovými nýty v namáhaných bodech / Kontrastní
švy / Schváleno podle EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

Odolné. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. HMOTNOST 330 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120.

540

940

ŘEMESLNICKÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2124 CYD
OBJ.Č.: 110316

2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna se zipem, jedna se 3
menšími kapsami a poutkem na nářadí / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s
volným dnem, jedna s klopou a zapínáním na suchý zip / D-kroužek na poutku na opasek / Dvojitý
zesílený rozkrok / Kapsa na skládací metr vyztužená CORDUROU® s kapsou na nářadí, držákem na
tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon,
kapsou na průkaz totožnosti, kapsou na zip a velkou kapsou se zapínáním na patent / kolenní kapsy
vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / zaoblený tvar na zadní straně konců nohavic / reflexní lemování na koncích nohavic / kapsy
vyztužené kovovými nýty v místech namáhání podle EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 /
OEKO-TEX® certifikováno.

Odolné. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. HMOTNOST 330 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST C44–C62. D84-D120
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STAVEBNICTVÍ

540

940

ŘEMESLNICKÉ KRAŤASY 2102 CYD
OBJ.Č.: 116701

2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna se zipem, jedna se 3
menšími kapsami a poutkem na nářadí / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s
volným dnem, jedna s klopou a zapínáním na suchý zip / D-kroužek na poutku na opasek / Dvojitý
zesílený rozkrok / Kapsa na skládací metr vyztužená CORDUROU® s kapsou na nářadí, držákem na
tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon,
kapsou na ID kartu, kapsou na zip a velkou kapsou se zapínáním na patent / kapsy vyztužené
kovovými nýty na namáhaných místech / kontrastní švy / certifikováno OEKO-TEX®.

Odolné. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60% bavlna, 40% polyester. HMOTNOST 330 g/m2. BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST C44-C62

940

LACLOVÉ KALHOTY 1122 CYD
OBJ.Č.: 116726

Nastavitelné elastické šle / Přední dílec s velkou kapsou a kapsou na telefon / Predformovaná kolena
/ Kontrastní švy / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s
kapsou se zdrhovadlem, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí / 2 přední kapsy, 1 s kapsou na
mobilní telefon / 2 šikmé zadní kapsy zesílené CORDUROU® / Kapsa na pravé nohavici s držákem na
tužku, knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž a kapsou na skládací metr zesílenou CORDUROU® / Na
levé nohavici multifunkční kapsa s kapsou na mobilní telefon, kapsou na ID kartu, kapsou se
zdrhovadlem a velkou vnitřní kapsou s patentním knoflíkem / CORDUROU® zesílené kapsy na
kolenou s vnitřními otvory pro výškově nastavitelné kolenní polstry / CORDUROU® zesílené konce
nohavic, nastavitelné pomocí patentních knoflíků / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými
nýtky / D-kroužek na poutku na opasek / Reflexní pruh na koncích nohavic / Kontrastní švy /
Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolné. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. HMOTNOST 330 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C44–
C62, C146–C156, D92–D120

940

GEN Y VESTA 5905 CYD
OBJ.Č.: 121315

Síťové panely na ramenou a vzadu / Nastavitelná šířka u předního zapínání / Knoflík a poutko na nůž
/ 2 svislé náprsní kapsy se zdrhovadly / 2 měchové náprsní kapsy, 1 s patkou a suchým zipem, D-
kroužkem pod patkou, 1 se 2 kapsami na tužku a poutky na nářadí / 2 volně visící kapsy zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s kapsou na nářadí a poutky na nářadí /
2 volně visící zadní kapsy s reflexním páskem zesílené CORDUROU®, 1 s extra kapsou na nářadí /
Volně visící kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky / Poutka na opasku / Prodloužená
záda / Certifikace ÖKO-TEX®.

Nastavitelná šířka. Síťová ventilace. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. Síťovina 100 % polyester. Kapsy vystavené namáhání jsou
zesílené 100 % polyamidem. HMOTNOST 330 g/m². Síťovina 295 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXL.
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STAVEBNICTVÍ

171

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2608 FASG
OBJ.Č.: 132849

Žebrový strečový strečový pas  /  Stehenní strečové panely ze 4-směrového strečového materiálu / 2
zasunovatelné volné kapsy vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 menšími kapsami a poutkami na
nástroje, 1 s 1 extra kapsou / 2 přední kapsy se zapínáním na patentky / Dvojitě zesílený šev v
rozkroku / Boční kapsa na zip / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy / CORDUROU® zesílená kapsa na
skládací metr s knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici se zipem s 1 vnitřní
kapsou a D-kroužkem / CORDUROU® vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním / nastavení
výšky kolenních chráničů v kapsách na kolenou / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / 3 prošití /
Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními chrániči 124292 a EN ISO 20471 třída 1 /
certifikováno OEKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. 4-směrové strečové panely. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 100% bavlna. Strečová látka 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 375 g/m², strečová
látka 250 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá
VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

940

541

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2604 FASG 
OBJ.Č.: 129474

Žebrově pletené strečové panely v pase / Panely na stehnech ze 4-směrového ripstop strečového
materiálu / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na nářadí, 1
s 1 extra kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Pryžový knoflík /  Postranní kapsy na zip / Poutko
na kladivo / 2 zadní kapsy / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s knoflíkem a poutkem
pro pochvu nože / Kapsa na nohavici na zip s 1 vnitřní kapsou a D-kroužkem / Kapsy na kolenou s
vnějšími otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou  /
Zakončení nohavic zesílené CORDUROU®  / Trojité proštepování / Testováno a schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. 4-směrové strečové panely. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 100% bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 375 g/m², strečový
materiál 250 g/m². BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120.

541

940

STREČOVÉ KRAŤASY 2607 FASG
OBJ.Č.: 130310

Žebrově pletené strečové panely v pase / Panely na stehnech z 4-směrového strečového materiálu /
2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s 1 extra
kapsou / 2 přední kapsy s patentním knoflíkem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Postranní kapsy na
zip / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s knoflíkem a
poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici  na zip s vnitřní kapsou a D-kroužkem s plastovým
držákem na ID kartu / Trojité proštepování / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. 4-směrové strečové panely. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 100% bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan.
 HMOTNOST 375 g/m², strečový materiál 250 g/m².
 BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C44-C62.

940

541

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 255K FAS
OBJ.Č.: 100282

2 zasunovatelné volně visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a
poutky na nářadí / 2 velké přední a zadní kapsy / D-kroužek / Skrytá kapsa na ID kartu / Kapsa na
skládací metr zesílená Cordurou® s kapsou na tužku a knoflíkem a poutkem pro pochvu nože /
Kapsa na mobilní telefon / Kapsa na nářadí / Kapsa na nohavici s patkou / 2 poutka na kladivo, 1
nastavitelné / Cordurou® zesílené výškově nastavitelné kolenní kapsy/ Schváleno podle EN 14404
spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Namáhané kapsy jsou zesílené se
100% polyamidem HMOTNOST 375 g/m². BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST 541 modrá
C44–C64, C144–C158, D84-D128. 940 černá C44-C60, C144-C156 D84-D120
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STAVEBNICTVÍ

541, 940

541

396

940

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1 247 FAS
OBJ.Č.: 100279

2 zasunovatelné přední kapsy vyztužené CORDUROU®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3
kapsami a poutky na nářadí, které lze zastrčit v předním otevírání / 2 přední a zadní kapsy s
měchovým záhybem / 2 D-kroužky v pase / 2 poutka na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílenoé
CORDUROU® přes boční šev s kapsou na nářadí, kapsou na pero a 2 knoflíky a poutky na 2 nože /
kapsa na nohavici s patkou a zapínáním na patentky, kapsa na telefon s patkou a suchým zipem,
skrytý držák na ID kartu / Předformovaná kolena / CORDUROU® vyztužené kapsy na kolenou s
vnitřním otevíráním / nastavení výšky kolenních chráničů v kapsách na kolenou / Schváleno podle EN
14404 společně s kolenními chrániči kolen 124292 a EN ISO 20471 třída 1 / OEKO-TEX®
certifikováno.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS® nejlepší  kepr Fristads, 100% bavlna. Fluorescenční materiál 80% polyester, 20%
bavlna, nečistoty, olej a vodu odpuzující. Zesílení ze 100% polyamidu. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
396 Výstražná červená /Černá, 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C44–C60, C146–C156, D92–D120.

940

PIRÁTSKÉ KALHOTY 283 FAS
OBJ.Č.: 100291

Předformovaná kolena / Nastavitelné konce nohavic / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® s
otvory pro výškově nastavitelné kolenní polstry / 2 zasunovatelné volně visící kapsy zesílené
Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy a 2 zadní
kapsy se záhybem / Kapsa na nohavici s kapsou na mobilní telefon a kapsou na nářadí / Kapsa na
skládací metr na bočním švu / Skrytý držák na ID kartu / Kapsa na nářadí / Kapsa na tužku / Knoflík
a poutko pro pracovní nůž / 2 poutka na kladivo / 2 D-kroužky / Schváleno podle EN 14404 spolu s
kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Kolena jsou vyztužena se 100%
polyamidem HMOTNOST 375 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C44–C62, D84-D120

940

541

LACLOVÉ KALHOTY 51 FAS
OBJ.Č.: 100310

Vpředu obousměrné zdrhovadlo / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® / 2 zasunovatelné volně
visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí / 2
velké přední a zadní kapsy / Kapsa na skládací metr / Kapsa na nohavici s kapsou na nářadí / Kapsa
na tužku / 2 volně visící náprsní kapsy se zapínáním / Knoflík a poutko pro pracovní nůž / 2 poutka na
kladivo, 1 nastavitelné / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Ikonický styl Fristads. Odolná komfortní bavlna. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS® nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Namáhané kapsy jsou zesílené se
100% polyamidem. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST  C44–C60,
C146–C156, D92–D132

941

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 265K FAS
OBJ.Č.: 100286

Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® / 2 zasunovatelné volně visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s
extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí / 2 velké přední a zadní kapsy / Skrytá kapsa
na ID kartu / Kapsa na skládací metr / Kapsa na tužku / Kapsa na mobilní telefon / Kapsa na nářadí /
Kapsa na nohavici s patkou / Kapsa pro pokladače podlah / 2 poutka na kladivo, 1 nastavitelné /
Knoflík a poutko pro pracovní nůž / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 /
OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Kapsa na nůž pro pokladače podlah. Zesílené
CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Namáhané kapsy jsou zesílené se
100% polyamidem HMOTNOST 375 g/m². BARVA 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C60, C146–
C156, D96–D120.
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STAVEBNICTVÍ

940

541

KRAŤASY 275 FAS
OBJ.Č.: 100288

2 zasunovatelné volně visící kapsy, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a kapsou na nářadí / 2
přední a zadní kapsy / Kapsa na skládací metr / Kapsa na mobilní telefon / Kapsa na tužku / Kapsa
na nářadí / Knoflík a poutko pro pracovní nůž / Poutko na kladivo / D-kroužek / OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C44–C62.

941

940

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 288 FAS
OBJ.Č.: 100293

Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® s otvory pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / 2 zasunovatelné volně visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3
malými kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / 2 velké zadní kapsy zesílené Cordurou® /
Kapsa na skládací metr s knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž a kapsou na tužku na bočním švu /
Kapsa na mobilní telefon s patkou / Kapsa na nohavici s patkou a skrytou kapsou na ID kartu / 2
poutka na kladivo / D-kroužek / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-
TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Zesílení ze 100% polyamidu.
HMOTNOST 375 g/m². BARVA 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D92–
D120.

941

940

KRAŤASY 201 FAS
OBJ.Č.: 100276

 2 volně visící zasunovatelné přední kapsy zesílené CORDUROU, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými
kapsami a poutky na nářadí / 2 prední kapsy / 2 velké zadní kapsy / Kapsa na skládací metr na
bočním švu s knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž a kapsou na tužku / Kapsa na mobilní telefon s
patkou / Kapsa na nohavici s patkou a skrytou kapsou na ID kartu / 2 poutka na kladivo / D-kroužek /
OEKO-TEX® certifikováno

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS® nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62.

940

541

BUNDA 451 FAS
OBJ.Č.: 100304

Zdrhovadlo až do límce / Ventilace v zádech / Nastavitelné manžety a lem / Bezpečnostní kapsa / 2
přední kapsy / 2 náprsní kapsy s patkou a knoflíkem, 1 s knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž, 1 s
poutky na nářadí / Skrytá kapsa na ID kartu / Kapsa na rukávu / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Vnitřní
kapsa na mobilní telefon / OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Zesílené CORDUROU®. Funkční kapsy

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
541 Modrá , 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.
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541

940

BUNDA 447 FAS
OBJ.Č.: 100303

Zapínání vpředu na zip až do límce a skrytými patentními knoflíky / Ventilace v zádech / Nastavitelné
manžety a lem / 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy s patkou a knoflíkem, 1 s knoflíkem a poutkem pro
pracovní nůž, 1 s poutky na nářadí / Skrytá kapsa na ID kartu / Kapsa na rukávu / Vnitřní kapsa s
knoflíkem / Vnitřní kapsa na mobilní telefon / Viditelné sedlo / Reflexní páska v pase a na ramenou /
OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Zdokonalená viditelnost. Funkční kapsy

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
541 Modrá , 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.

940

VESTA 511 FAS
OBJ.Č.: 100309

Prodloužená záda / 2 přední kapsy s knoflíkem, 1 s patkou a skrytou kapsou na ID kartu, 1 s
knoflíkem, kapsou na tužku a kapsou na mobilní telefon s patkou / Knoflík a poutko pro pracovní nůž
/ 2 zasunovatelné volně visící kapsy, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí / 2
volně visící zadní kapsy s extra kapsou na nářadí / 2 poutka na kladivo, 1 nastavitelné / Poutka na
opasek / OEKO-TEX® certifikováno.

Odolná komfortní bavlna. Funkční kapsy. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Namáhané kapsy jsou zesílené se
100% polyamidem. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXL.

896

GREEN ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 2538 GRN
OBJ.Č.: 129663

Součást kolekce Fristads Green / Šroubovací knoflíky ze surového kovu / volně zavěšené kapsy
vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 menšími kapsami a poutkami na nástroje, D-kroužek a 1 s 1 extra
kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s klopou / Zdvojené vyztužení rozkroku / Poutko na kladivo /
CORDUROU® vyztužená kapsa na skládací metr, knoflík a potko pro pochvu nože / Stehenní kapsa s
klopou / CORDURA® vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním shora / Komfortní podložky pro
kolena v ceně / Nastavení výšky kolenních podložek v kolenní kapse / Schváleno podle EN 14404
společně s kolenními polštářky 124292 / e.dye® / S EPD (Environmentální prohlášení o produktu) /
OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Příjemný materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 360 g/m². BARVA 896 Šedá/Černá
VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

896

GREEN ŠORTKY 2690 GRN
OBJ.Č.: 130018

Součást kolekce Fristads Green / Knoflíky se závitem ze surového kovu / Volně visící kapsy zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, D-kroužkem a  1 s 1 extra kapsou / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy s patkou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa
na skládací metr zesílená CORDUROU®, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na stehně s
patkou / S EPD (Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Příjemný materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 360 g/m². BARVA 896 Šedá/Černá VELIKOST 
C44-C66.
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545

GEN Y ŘEMESLNICKÉ DENIM STREČOVÉ KALHOTY 2131 DCS
OBJ.Č.: 124152

2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s kapsou
na zip / 2 měchové přední kapsy / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 zadní kapsy s volným dnem
zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a suchým zipem / Poutko na kladivo / Poklopec na zip / Kapsa na
skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na ID-kartu a kapsou se
zipem a velkou vnitřní kapsou s patentním knoflíkem / Kapsy zesílené v namáhaných místech
kovovými nýtky / Předtvarovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené CORDUROU® s vnitřními otvory
pro výškově nastavitelné kolenní polstry / Zakončení nohavic zesílená CORDUROU®, nastavitelná
pomocí patentního knoflíku / Kontrastní švy / Reflexní lem v zakončení nohavic / Testováno a
schváleno podle EN 14404 spolecne s kolenními polstry č. výr. 124292 / Certifikát OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Funkční kapsy

MATERIÁL 73% bavlna, 17% polyamid, 8% elastomultiester, 2% elastan. HMOTNOST 322 g/m².
BARVA 545 indigo modrá  VELIKOST C44–62, C146–C156, D84–D120.

930

539

210

940

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 241 PS25
OBJ.Č.: 100544

Mechanická strečová tkanina / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se 3 malými
kapsami a poutky na nářadí a druhá s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené
CORDUROU® / D-kroužek / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s kapsou na pero, kapsou na
nářadí a knoflíkem a poutkem na pouzdro nože / Kapsa na nohavici s klopou a zapínáním na
patentky, kapsa na telefon s klopou a zapínáním na suchý zip a kapsa na ID kartu / Předtvarovaná
kolena / CORDURA®-vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní
chrániče v kolenní kapse / Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními chrániči 124292 /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Mechanický streč. Klasický střih. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna, mechanický streč, vyčesaná vnitřní strana. HMOTNOST 290
g/m². BARVA 210 khaki, 539 Tmavě modrá , 930 Šedá, 940 Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156

940

539

210

930

LACLOVÉ KALHOTY 41 PS25
OBJ.Č.: 100548

Mechanická strečová tkanina / Nastavitelné šle s elastickou částí / Dvoucestný zip / 2 volně visící
náprsní kapsy se zapínáním na patentky, jedna s D-kroužkem, druhá s kapsami na pera a knoflíkem a
poutkem na pouzdro nože / 2 vyztužené CORDUROU®, zasouvací, volně visící kapsy, jedna s extra
kapsou, druhá se 3 menšími kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené
CORDUROU® / 2 poutka na kladivo, jedno nastavitelné / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí,
kapsa na pero a knoflík a poutko na pouzdro nože / Kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na
patentky, kapsa na telefon a skrytá kapsa na průkaz / Předtvarovaná kolena / CORDUROU®-
vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní
kapse / Schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen 124292 / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Mechanický streč. Klasický střih. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna, mechanický streč, vyčesaná vnitřní strana. HMOTNOST 290
g/m². BARVA 210 khaki, 539 Tmavě modrá , 930 Šedá, 940 Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156.

896

896

940

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 288 PS25
OBJ.Č.: 100547

Strečový materiál / Ergonomicky tvarovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® s výškově
nastavitelnými kolenními polstry / 2 zasunovatelné volně visící vnější kapsy zesílené Cordurou®, 1 s
extra kapsou, 1 se 3 menšími kapsami a poutky na nářadí / 2 zadní kapsy zesílené Cordurou® /
Šikmá kapsa s extra velkým otvorem / Kapsa na skládací metr s kapsou na tužku našitou na pravý
šev / Kapsa na nohavici s kapsou na mobilní telefon / D-kroužek / 2 poutka na kladivo / Schváleno
podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Mechanický streč. Klasický střih. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna, mechanický streč, vyčesaná vnitřní strana. HMOTNOST 290
g/m². BARVA 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156, D96–D120
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896, 996

996

896

586

982

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 2595 STF
OBJ.Č.: 131123

Mechanický streč / 2 přední kapsy / 2 CORDUROU® zesílené volně zavěšené kapsy, 1 s třemi
menšími kapsami a poutky na nářadí a 1 s jednou extra kapsou / Dvojitý šev v rozkroku /
CORDUROU®-zesílená kapsa na metr kapsou na nářadí,kapsou na tužku a knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože /2 zadní kapsy / 2 úzké kapsy / Kapsa na nohavici s extra kapsou / Kapsa na nohavici s
patkou a zapínáním na suchý zip, kapsa na mobilní telefon a extra kapsa s patkou a zapínáním na
suchý zip, D-kroužek pod patkou / Kolenní kapsy zesílené CORDUROU® s vnějším otevíráním /
Výškově nastavitelné kolkenní polstry v kolenních kapsách / Konce nohavic zesílené CORDUROU® /
Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797 / Certifikát OEKO-TEX® / Barva 965 k dostání na zakázku / RFID čip lze přidat na
přání.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 586 Námořnická modrá /
šedá , 896 Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44-C62, D84-D120,
C146-C156.

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1 2093 NYC
OBJ.Č.: 114026

Síťovina pro ventilaci v zadním sedle a  kolenou / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s
kapsou se zdrhovadlem, 1 se 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí / D-kroužek na předním
poutku na opasek a na zadním sedle / 2 přední kapsy, 1 s kapsou na telefon / 2 šikmé zadní kapsy /
Široké poutko na opasek uprostřed zadního dílu / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Kapsa na skládací
metr zesílená CORDUROU® s kapsou na tužku, 2 knoflíky a poutky pro pochvu pracovního nože /  Na
levé nohavici multifunkcní kapsa s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a velkou vnitřní kapsou s
patentním knoflíkem / CORDUROU® zesílené kapsy na kolenou s vnitřními otvory pro výškově
nastavitelné kolenní polstry / CORDUROU® zesílené konce nohavic, nastavitelné pomocí patentních
knoflíku / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky  / Schváleno podle EN 14404 spolu
s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1.

Síťová ventilace. Odolný lehký materiál. Funkční kapsy

MATERIÁL 50% bavlna 50% polyamid. Fluorescenční materiál 70% polyester, 30% bavlna, špíny, oleje
a vody odpuzující, síťovina ve 100% polyesteru. Výztuž z 100% polyamidu. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 196 Výstražná žlutá/Černá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D92–D120.

940

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 255K AD
OBJ.Č.: 100082

Vodoodpudivé / 2 zasouvací, volně visící kapsy, jedna se 3 malými kapsami a poutky na nářadí, jedna
s extra kapsou / 2 velké přední kapsy / 2 zadní kapsy / 2 poutka na kladivo, jedno nastavitelné /
kapsa na skládací metr s kapsou na pero a knoflíkem a poutkem na pochvu nože / Kapsa na nohavici
s patkou, kapsa na telefon s patkou a zapínáním na suchý zip a kapsou na průkaz / Kapsy na
kolenou vyztužené CORDUROU® s vnějším otevíráním / Výškové nastavení pro chrániče kolen v
kapse na kolena / Schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen 124292 / certifikováno OEKO-
TEX®.

Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu. Klasický střih

MATERIÁL Fristads Polydex®, 100% polyester, vyčesaná vnitřní strana. Kapsy na kolenou ze 100%
polyamidu. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C42–C62, C146–C156, D88–D116.

900

BAVLNĚNÉ KALHOTY 258 BM
OBJ.Č.: 100120

Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® s otvory pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / 2 volně visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami /
2 velké přední kapsy / 2 velké zadní kapsy zesílené Cordurou® / Kapsa na mobilní telefon s patkou /
Kapsa na skládací metr na bočním švu s držákem nářadí a kapsou na tužku / Kapsa na nohavici s
patkou, s extra kapsou a skrytou kapsou na ID kartu / Knoflík a poutko pro pracovní nůž / D-kroužek /
Poutko na kladivo / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Pohodlná bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 100% bavlněný kepr. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST C44–C60,
C146–C156, D96–D116.
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900

BAVLNĚNÉ KALHOTY 268 BM
OBJ.Č.: 100122

Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené Cordurou® s otvory pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / 2 postranní kapsy / 2 velké zadní kapsy zesílené Cordurou® / Kapsa na skládací
metr na bočním švu s držákem nářadí a kapsou na tužku / Kapsa na mobilní telefon s patkou /
Kapsa na nohavici s patkou a extra kapsou se skrytou kapsou na ID kartu / Knoflík a poutko pro
pracovní nůž / D-kroužek / Poutko na kladivo / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry
124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Pohodlná bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 100% bavlněný kepr. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST C44–C60,
C146–C156, D92–D116.

Délku nohavic
lze nastavit

969

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2760LWS
OBJ.Č.: 300036

Navrženo pro malíře / Lehká čtyřcestná strečová tkanina / Elastický pas na bocích / Skrytý přední
knoflík / 2 CORDURA® vyztužené volně visící kapsy přizpůsobené pro malířské nástroje se 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, jednou extra kapsou na zip / D-kroužkem pod volně visící
kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, plně podšité CORDUROU®, např na nářadí, smirkový papír /
Dvojitě vyztužený šev v rozkroku / Popruh na zapnutí, se zapínáním na patentku / Prostorná kapsa na
nohavici pro skládací metr a nástroje pro malíře s CORDUROU®, kapsa na nářadí a kapsa na nůž
vyztužená CORDUROU®, kapsa na tužku a knoflík a poutko na pochvu nože / Kapsa na nohavici se
zapínáním na knoflíky a velká kapsa na zip chráněná proti prachu a vodě, např mobilní telefon / kapsy
na kolenou vyztužené CORDUROU® / vnitřní nastavení kolenních polstrů v kolenních kapsách /
reflexní detaily na kolenou a na koncích nohavic / nastavitelná délka nohavic s 5 cm v lemu / konce
nohavic vyztužené CORDUROU® / schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen 124292 /
certifikováno OEKO-TEX®.

Vyrobeno pro malíře. Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál

MATERIÁL Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan HMOTNOST 205 g/m².  BARVA 969
VELIKOST C42-C62, D88-D112.

969

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY 2761LWS
OBJ.Č.: 300108

Navrženo pro malíře / Lehká čtyřcestná strečová tkanina / Elastický pas na bocích / Skrytý přední
knoflík / 2 CORDURA® vyztužené volně visící kapsy přizpůsobené pro malířské nástroje se 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, jednou extra kapsou na zip / D-kroužkem pod volně visící
kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, plně podšité CORDUROU®, např na nářadí, smirkový papír /
Dvojitě vyztužený šev v rozkroku / Popruh na zapnutí, se zapínáním na patentku / Prostorná kapsa na
nohavici pro skládací metr a nástroje pro malíře s CORDUROU®, kapsa na nářadí a kapsa na nůž
vyztužená CORDUROU®, kapsa na tužku a knoflík a poutko na pochvu nože / Kapsa na nohavici se
zapínáním na knoflíky a velká kapsa na zip chráněná proti prachu a vodě, např mobilní telefon / kapsy
na kolenou vyztužené CORDUROU® / vnitřní nastavení kolenních polstrů v kolenních kapsách /
reflexní detaily na kolenou a na koncích nohavic / chváleno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen
124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

Vyrobeno pro malíře. Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál

MATERIÁL Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan HMOTNOST 205 g/m². BARVA 969
VELIKOST C42-C62.

969

ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ ŠORTKY 2762 LWS
OBJ.Č.: 300109

Navrženo pro malíře / Lehká strečová látka ve čtyřech směrech / Elastický pas na bocích / Skrytý
přední knoflík / 2 volně zavěšené kapsy vyztužené CORDUROU® přizpůsobené pro malířské nářadí se
3 menšími kapsami a poutky na nářadí, jedna extra kapsa na zip / D-kroužek pod volně visící kapsou
/ 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, plně podšité CORDUROU®, např. nářadí, brusný papír / Dvojitý
zesílený rozkrokový šev / Popruh na oděv, se zapínáním na patentku / Prostorná kapsa na nohavici
na skládací metr a malířské nářadí z materiálu CORDURA®, kapsa na nářadí vyztužená CORDUROU®
a kapsa na kobercový nůž, kapsa na pero a knoflík a poutko na pouzdro nože / Kapsa na nohavici se
zapínáním na patentky a velkou kapsou na zip chráněnou proti prachu a vodě např mobilní telefon /
certifikovaný OEKO-TEX®.

Vyrobeno pro malíře. Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál

MATERIÁL Strečová látka 92% polyester, 8% elastan HMOTNOST 205 g/m².  BARVA 969 VELIKOST 
C42-C62.
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Opasky SNIKKI
Vyzkoušené a oceňované řemeslníky

Se správným vybavením máte po ruce své nejdůležitější nástroje a tělo se přitom tolik 
nenamáhá. Originální opasky, kapsy a držáky SNIKKI jsou známé svou vysokou kvalitou, 
skvělou funkcí a vynikajícím výkonem. Testované a vyvinuté ve spolupráci s uživateli.

34



Vyrobeno  
ve Švédsku.
Náš kožený opasek Ergo a všechny naše pracovní opasky, 
držáky a kapsy z černé kůže se šijí a vyrábějí ve Švédsku.
Naše výrobky z černé kůže jsou vyrobeny z 
měkké speciálně upravené vysoce kvalitní kůže s 
vodoodpudivým povrchem.

Speciálně vyvinutá 
měkká kůže. 
Všechny naše výrobky se vyrábějí z vysoce kvalitní kůže, která 
si zachovává měkkost i v chladu. Vnitřní strana je speciálně 
ošetřená, aby zůstávala příjemná a neodírala ruku. Náš opasek 
Ergo má na vnitřní straně měkkou, tříslovinami vyčiněnou 
švédskou kůži, takže je v těsné blízkosti těla příjemný. 

Vysoce kvalitní produkty 
vyráběné s hrdou tradicí 
a tvůrčí inovací
Přímo u jezera Siljan ve švédské Dalecarlie najdete  
výrobní závod SNIKKI. Máme přes 50 let zkušeností s 
výrobou opasků na nářadí. Vývoj všech našich výrobků 
probíhá v úzké spolupráci s řemeslníky a vysoká kvalita 
byla vždy naším hnacím motorem.
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Opasek s ergonomickým 
designem pro zvýšený komfort

Vnitřní strana z tříslovinami vyčiněné 
švédské kůže. Žádné ostré hrany, 
které dráždí nebo odírají tělo

Líc z robustní kůže Odolný nylonový 
popruh a kovová přezka

Dílec ze síťoviny pro ventilaci

Poskytuje ideální rozložení hmotnosti a mobilitu 

Široké pohodlné ramenní 
popruhy vkleče nesklouznou

Vpředu dvě kapsy na tužku

Dvě rychloupínací kapsy vpředu

Snadné nastavování

Váčky a držáky se snadno připínají

Dvě kapsy na 
hřebíky a šroubky

Držák na nůž

Držák, např. na šroubovák

Poutko na kladivo

Zesílení nýty

Náš ergonomický 
systém šetří vaše záda 
a poskytuje vysoký 
komfort.

Elastické díly 

SNIKKI Ergo systém
-Vytvořte si vlastní  
pracovní opasek
1.  Vyberte si opasek Ergo, měkký polstrovaný opasek nebo obyčejný 

kožený opasek. Pro zvýšenou úlevu pro ramena a vyšší pohodlí 
kombinujte s našimi šlemi na nářadí. 

2.  Vyberte si kapsy a držáky nářadí, které potřebujete. Komfortní 
systém je flexibilní a kapsy a držáky můžete snadno vyměnit.

Rychloupínání – takto připevníte  
všechny kapsy a držáky
Nasuňte si součást s patentními knoflíky přes opasek.  
Knoflíky stiskem zezadu zapněte.

Výhody Ergo systému SNIKKI
•  Ergonomický design – ochrání vaše záda, ramena a krk

•  Zajistí rovnoměrnější rozložení hmotnosti nářadí

•  Nářadí a materiály jsou snadno dostupné

• Nabízí větší volnost pohybu.

•  Snadno se nasazuje a sundává. Všechny kapsy a držáky 
na materiál se dají v případě potřeby snadno vyměnit

•  Vhodný na veškeré oblečení – bez ohledu na počasí 
a roční období

• Můžete u sebe mít přesně to, co potřebujete
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Nový lehký 
funkční Ergo 
systém.

Přenášení nářadí  
a materiálů nikdy  
nebylo snazší
Nový Ergo systém SNIKKI je vyroben z lehkého, 
ale přitom velmi odolného materiálu, který 
odpuzuje nečistoty a vodu. Opasek a šle mají 
ergonomický design, který chrání vaše záda, 
ramena a krk. 

Všechny kapsy a držáky můžete 
zkombinovat také s koženým 
Ergo systémem. Na běžný opasek 
můžete kombinovat také snadno 
připevnit samostatné držáky.

Quick-snap – rychle 
a snadno použitelný
Díky unikátnímu klipsu můžete k opasku 
Ergo nebo případně kterémukoli jinému 
opasku rychle a snadno připnout kapsy 
a zase je odepnout.

Nechte opasek zaskočit pod háček. 
Při odepínání stačí trochu uvolnit háček 
a zatlačit směrem nahoru.

SNIKKI-průvodce: 
Kombinujte dle 
vašich přání
Všechny naše držáky a kapsy lze 
připevnit k našim opaskům Ergo, 
měkkým polstrovaným opaskům nebo 
jakýmkoli běžným opaskům. Nechte se 
inspirovat naším průvodcem SNIKKI na 
fristads.com a sestavte si opasek, který 
vyhovuje vašim jedinečným potřebám.

Navštivte fristads.com
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PRACOVNÍ OPASKY

940

SNIKKI OPASEK NA NÁŘADÍ 9336 LTHR
OBJ.Č.: 100901

Pro truhláře, elektrikáře, montéry apod. / 60 mm široký polstrovaný opasek s kovovou přezkou /
Nýtováno / 4 volně visící kapsy / 4 kapsy na nářadí / Plastový držák na kladivo / 2 držáky na pracovní
nůž / 3 držáky na nářadí / Délka opasku 122 cm / Vyrobeno ve Švédsku. 

Robustní kůže. Odpuzuje vodu. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost ( délka 122 cm )

940

SNIKKI OPASEK 9336L LTHR, PRO LEVÁKY
OBJ.Č.: 109284

Verze pro leváky / Pro tesaře, elektrikáře, montéry atd. / 60 mm polstrovaný opasek s kovovou
sponou / zesílený nýty / 4 kapsy na hřebíky a šrouby / 4 kapsy na nástroje / poutko na kladivo z
lisovaného plastu / 2 držáky nožů / 3 držáky nástrojů / délka opasku 122 cm / Vyrobeno ve Švédsku.

Robustní kůže. Odpuzuje vodu. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost (Délka opasku 122 cm)

240

SNIKKI OPASEK NA NÁŘADÍ 9333 LTHR
OBJ.Č.: 100898

Pro truhláře, tesaře, montéry apod. / 40 mm široký nylonový opasek s kovovou přezkou / Nýtováno /
3 volně visící kapsy V170xD140xH80mm / Široká kapsa na skládací metr V120xD140xH60mm /
Kapsa na tužku / Kožené poutko na kladivo.

Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka. BARVA 240 Hnědá  VELIKOST jedna velikost ( délka opasku 122 cm )

240

SNIKKI OPASEK NA NÁŘADÍ 9335 LTHR
OBJ.Č.: 100900

Pro elektrikáře, klempíře, montéry, truhláře apod. / 70 mm široký polstrovaný opasek s kovovou
přezkou / Nýtováno / 3 volně visící kapsy / 6 kapes na nářadí, jedna také na hřebíky / Držák na
kladivo / Držák na pracovní nůž / Držák pro izolační pásku.

Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní trvanlivá štípenka. BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost. ( délka
opasku 150cm)

240

SNIKKI OPASEK NA NÁŘADÍ 9321 LTHR
OBJ.Č.: 100076

Pro kutily, tesaře atd. / 4 kapsy na hřebíky a šroubky / 7 malých kapes na nářadí / Držák na svinovací
metr nebo izolační pásku / 2 držáky na kladivo / Nýtováno / 40 mm široký nylonový opasek / Přezka
rozepínatelná ze strany / Kapsy ve velikosti V170xŠ175xH85mm a V100xD110xH35mm

Robustní štípenka 

MATERIÁL Štípenka - kůže BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Univerzální velikost ( Délka 122 cm )

940

SNIKKI  KŠANDY 9332 PPL
OBJ.Č.: 100897

Pro použití s Ergo nebo jinými pracovními opasky / Šle / Síťovaný dílec na zádech pro ventilaci / Na
zádech a vpředu pružné popruhy / 2 kapsy na tužku / 2 držáky na rychloupínací kapsy QuickSnap /
Nastavitelná délka / Robustní klipsy. / Velikosti k výšce: S/M 165-185 cm, L/XL 185-200 cm. Vpředu
nastavitelný pásek S/M 11-18 cm, L/XL 17-31 cm. Vzadu nastavitelný pásek S/M 15-23 cm, L/XL
22-36 cm.

Část Snikki ergo systému

MATERIÁL Polyester / polyamidový laminát. BARVA 940 Černá VELIKOST S-M, L-XL.
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PRACOVNÍ OPASKY

940

SNIKKI OPASEK 9319 LTHR
OBJ.Č.: 100045

Základ přenosného systému Ergo pro uvolnění boku a pasu / Připraven pro připevnění šlí vesty Ergo /
Uvnitř měkká vypracovaná hnědá štípenka / Plynulý přechod k tělu, žádné tvrdé hrany / Kapsy a
držáky se umísťují jednoduše na nylonový řemen / Kovová přezka.

Část Snikki ergo systému. Ergonomický design. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Robustní kůže, štípenka, polypropylen. BARVA 940 Černá VELIKOST S(83-87cm), M
(88-93cm), L (94-103cm), XL (>104cm).

940

SNIKKI OPASEK 9370 POLY
OBJ.Č.: 100912

70 mm široký polstrovaný opasek z polyesteru / 40 mm široký nylonový opasek s kovovou přezkou /
Tepelně izolační polstrování / Pro rychloupínací kapsy, držáky a úchyty / L - délka 135 cm:9343 POLY
100910, M - délka 125 cm: 9369 POLY 100911, S - délka 115 cm: 9370 POLY 100912. 

Část Snikki ergo systému. Měkký komfort

MATERIÁL Polyester/polyetylenová pěna. BARVA 940 Černá VELIKOST Dlouhý 115cm.

940

SNIKKI OPASEK 9343 POLY
OBJ.Č.: 100910

70 mm široký polstrovaný opasek z polyesteru / 40 mm široký nylonový opasek s kovovou přezkou /
Tepelně izolační polstrování / Pro rychloupínací kapsy, držáky a úchyty / L - délka 135 cm:9343 POLY
100910, M - délka 125 cm: 9369 POLY 100911, S - délka 115 cm: 9370 POLY 100912. 

Část Snikki ergo systému. Měkký komfort

MATERIÁL Polyester/polyetylenová pěna. BARVA 940 Černá VELIKOST délka 135cm

940

SNIKKI OPASEK 9369 POLY
OBJ.Č.: 100911

70 mm široký polstrovaný opasek z polyesteru / 40 mm široký nylonový opasek s kovovou přezkou /
Tepelně izolační polstrování / Pro rychloupínací kapsy, držáky a úchyty / L - délka 135 cm:9343 POLY
100910, M - délka 125 cm: 9369 POLY 100911, S - délka 115 cm: 9370 POLY 100912. 

Část Snikki ergo systému. Měkký komfort

MATERIÁL Polyester/polyetylenová pěna. BARVA 940 Černá VELIKOST Délka 125cm.

240

SNIKKI KAPSA NA MATERIÁL 9303 LTHR
OBJ.Č.: 100014

2 kapsy na šroubky, hřebíky atd. / Držák na pracovní nůž / Nýtováno / Rychloupínání. Kapsy o
velikosti V200xŠ160xH80mm a V130xŠ140xH45mm

Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka - kůže BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.

240

SNIKKI KAPSA NA MATERIÁL 9338 LTHR
OBJ.Č.: 100903

Kapsa na šroubky, hřebíky atd. / Nýtováno / Rychloupínání.
Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka. BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.
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PRACOVNÍ OPASKY

240

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9340 LTHR
OBJ.Č.: 100906

Pro stavební dělníky, montéry atd. / 1 kapsa na hřebíky, šroubky, ocelový drát / 3 kapsy na nářadí /
Držák na pracovní nuž / Nýtováno / Rychloupínání / Kapsy o velikosti V190xŠ160xH80mm a malá
kapsa v190xš60xh30mm & v100xš40xh50mm

Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka. BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.

240

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9300 LTHR
OBJ.Č.: 100011

Pro tesaře, stavební dělníky, montéry atd. / 4 kapsy na nářadí / Držák na kladivo a pracovní nůž /
Nýtováno / Rychloupínání.

Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka - kůže BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.

240

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9305 LTHR
OBJ.Č.: 100016

Pro elektrikáře atd, 10 kapes na šroubováky, kleště, nůžky, štípačky atd. / Knoflík a poutko na
pracovní nůž / Držák izolační pásky / Rychloupínání.

Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka kůže BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.

240

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9306 LTHR
OBJ.Č.: 100017

Pro elektrikáře / 5 kapes na šroubováky / Držáky na pracovní nůž a izolační pásku / Kapsa na
skládací metr nebo malý bezdrátový šroubovák / 3 kapsy na izolační kleště atd. / Držák na kladivo /
Nýtováno / Rychloupínání / Velikost velké kapsy D150xŠ180xH30mm, malá kapsa D100mm.

Část Snikki ergo systému. Robustní štípenka 

MATERIÁL Robustní štípenka - kůže BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.

940

SNIKKI KAPSA NA MATERIÁL 9304 LTHR
OBJ.Č.: 100015

2 kapsy na šroubky, hřebíky atd. / Držák na pracovní nůž / Nýtováno / Rychloupínání. Kapsy o
velikosti V200xŠ160xH80mm a V130xD140xH45mm / Vyrobeno ve Švédsku

Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Velmi robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9301 LTHR
OBJ.Č.: 100012

Pro elektrikáře, klempíře, montéry atd / Rychloupínání.velikost kapsy - D200xŠ65xH30mm, pochva na
kladivo a na nůž / Extra držák na nářadí / Vyrobeno ve Švédsku.

Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.
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PRACOVNÍ OPASKY

940

SNIKKI DRŽÁK NÁŘADÍ 9141 LTHR
OBJ.Č.: 114155

Pro elektrikáře / 10 kapes na šroubováky, kleště, nůžky, štípačky nebo malý bezdrátový šroubovák / 3
kapsy na izolační kleště atd. / Držák na meřicí pásmo / Velká kapsa V 150 x Š 180 x H 30 mm / Malé
kapsy V 100 mm / Poutko na kladivo / Držák na pracovní nůž / Nýtováno / Rychloupínání / Vyrobeno
ve Švédsku.

Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

SNIKKI DRŽÁK NA NŮŽ 9312 LTHR
OBJ.Č.: 100033

Pro tesaře a podlaháře / 2 kapsy na univerzální nože /  D 130 x Š 50 x H25mm / Pasuje do kalhot
100286.

Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Vyrobeno ve Švédsku

MATERIÁL Kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

SNIKKI DRŽÁK NA KLADIVO 9311 LTHR
OBJ.Č.: 100032

Pohyblivé ramínko, ocelové poutko Š70xH45mm / Rychloupínání.
Část Snikki ergo systému. Robustní kůže

MATERIÁL Robustní kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

SNIKKI DRŽÁK NA KLADIVO 9310 PLST
OBJ.Č.: 100031

Držák na kladivo odolný proti vlivům teploty a počasí / Rychloupínání / Š70xH45mm / Vyrobeno ve
Švédsku.

Část Snikki ergo systému. Lehké

MATERIÁL Formovaný plast. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

DRŽÁK NA KLADIVO A NŮŽ SNIKKI 9223 LTHR
OBJ.Č.: 127708

Kapsa na nářadí / Ocelové poutko / Zesílení pomocí nýtů / Rychloupínání.
Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Robustní kůže.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

940

DRŽÁK NA ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ SNIKKI 9229 LTHR
OBJ.Č.: 127711

Pro elektrické nářadí / Zesílení pomocí nýtů.  
Část Snikki ergo systému. Robustní kůže. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Robustní kůže.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 
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PRACOVNÍ OPASKY

940

ERGONOMICKÉ ŠLE NA NÁŘADÍ SNIKKI 9220 PPL
OBJ.Č.: 127705

Pro použití s opasky na nářadí Ergo / Zadní dílec s elastickými popruhy / Držáky na tužky /
Nastavitelná délka. 

Část Snikki ergo systému. Lehké. Odpuzuje vodu

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST One size.

940

ERGONOMICKÝ OPASEK NA NÁŘADÍ SNIKKI 9225 PPL
OBJ.Č.: 127710

Základ nosného systému Ergo pro úlevu bokům a pasu / Připravený pro připevnění ergonomických
šlí na nářadí / Kapsy a držáky se systémy upínání Quick-grip a Quick-snap se snadno připevní k
nylonovému popruhu. 

Část Snikki ergo systému. Lehké. Odpuzuje vodu

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST M (89-95 cm), L (96-105
cm).

940

DRŽÁK TESAŘSKÉHO NÁŘADÍ SNIKKI 9227 PPL
OBJ.Č.: 127713

Pro lešenáře, tesaře, montéry atd. / 4 kapsy na nářadí / Držák na kladivo a pochvu nože / Zesílení
pomocí nýtů / Rychloupínání.

Část Snikki ergo systému. Lehké. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

940

DRŽÁK NA NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE SNIKKI 9222 PPL
OBJ.Č.: 127707

Pro elektrikáře / 3 kapsy na nářadí / Držáky na dláta / Držák na měřicí pásmo / Zesílení pomocí nýtů /
Rychloupínání.

Část Snikki ergo systému. Lehké. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

940

KAPSA NA MATERIÁL SNIKKI 9230 PPL
OBJ.Č.: 127927

2 kapsy / Zesílení pomocí nýtů / Rychloupínání.
Část Snikki ergo systému. Lehké. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

940

DRŽÁK KRABIC SNIKKI 9226 PPL
OBJ.Č.: 127712

Na hřebíky a šroubky / Rozměrově stálý. 
Část Snikki ergo systému. Lehké. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Polyester a polyamidový laminát.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 
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PRACOVNÍ OPASKY

940

DRŽÁK KLEŠTÍ SNIKKI 9221 PPL
OBJ.Č.: 127706

Vhodný pro kleště a nářadí / Rychloupínání.
Část Snikki ergo systému. Lehké. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL Vhodný pro kleště a nářadí / rychloupínání. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 
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Topy. 
Stylové, funkční a pohodlné

V této kapitole jsme shromáždili všechny naše mikiny, trička, a polokošile, které 
vyhovují většině profesí. Pohodlné a dobře vypadající oděvy, které usnadňují 
váš pracovní den a reprezentují vaši firmu nejlepším možným způsobem. 
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Bundy  
pro každou 
situaci.
Pro bundy, fleecové bundy 
a oblečení do deště, jděte 
prosím na "zima vítr déšť". 

Shoda se všemi 
kolekcemi.
Funkce a vlastnosti pro 
všechny typy úkolů 
Bez ohledu na to, co děláte, máme pro náročné 
pracovní dny pohodlné oblečení. Kombinujte s našimi 
kalhotami, tak, abyste vytvořili perfektní osobní 
vzhled. Většina oděvů se hodí stejně dobře pro práci 
jako pro volný čas. 

Zůstaň 
viditelný.
Pohodlné topy pro vás,  
kdo musí být v práci  
vysoce viditelný. 

Přečtěte si více v naší 
kapitole pro vysokou 
viditelnost.
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TOPY

Novinka940

544

MIKINA S KAPUCÍ 7831 GKI
OBJ.Č.: 300498

Oboustranná látka / Nastavitelná kapuce / Celopropínací přední zip / Náprsní kapsa na zip / 2 přední
kapsy na zip / Žebrované manžety a lem / Certifikát OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Oboustranná látka. Kapsy na zip

MATERIÁL 60% bavlna, 40% recyklovaný polyester. HMOTNOST 325 g/m².  BARVA 544 Tmavě
modrá, 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

Novinka544

940

MIKINA 7830 GKI
OBJ.Č.: 300499

Oboustranná látka / Přední zip po celé délce / Náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy na zip /
Žebrované manžety a lem / Certifikace OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Oboustranná látka. Kapsy na zip

MATERIÁL 60% bavlna, 40% recyklovaný polyester. HMOTNOST 325 g/m². BARVA 544 Tmavě
modrá, 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

940

MIKINA S KAPUCÍ 7464 SSL
OBJ.Č.: 131139

Nastavitelná kapuce se šňůrkou / Raglánové rukávy / Přední zip v plné délce / Fristads páska s
logem s reflexním popisem podél paží / 2 přední kapsy na zip / Žebrované manžety a dolní lem /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký komfort. Plný 4-směrový streč. Prodyšné

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

940

MIKINA S KAPUCÍ 7462 DF
OBJ.Č.: 129480

Nastavitelná kapuce se šňůrkou / Kapuci lze rovněž umístit kolem krku / Přední zip v plné délce /
Raglánový rukáv / 2 přední kapsy na zip / Elastická lemovka dole a na koncích rukávů / Prodloužená
záda / Certifikace ÖKO-TEX®.

Oboustranná látka. Kapsy na zip. Kapuci lze použít jako nákrčník

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. HMOTNOST 320 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–
XXXL.
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TOPY

598

896

GEN Y BUNDA 7052 SMP
OBJ.Č.: 125026

Vpředu zip až do límce / 2 přední kapsy z polyamidového ripstopu se zipem / Vnitřní kapsa se zipem
/ Raglánové rukávy / Lokty zesílené polyamidovým ripstopem / Žebrované manžety a dolní lem /
Reflexní prvky / Y výšivka na ramenou / OEKO-TEX® certifikát.

Zesílené v namáhaných místech. Kapsy na zip. Reflexní detaily

MATERIÁL 95 % polyester, 5 % elastan. HMOTNOST 350 g/m². BARVA 598, 896 Šedá/Černá
VELIKOST XXS–XXXXL. 

539

940

FLANELOVÁ KOŠILE 7421 MSF
OBJ.Č.: 104986

Vyčesaná vnitřní strana / Dlouhý rukáv / 2 náprsní kapsy / Prodloužená záda / OEKO-TEX®
certifikát.

Pohodlná bavlna. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Klasický střih

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 156 g/m². BARVA 539 Tmavě modrá , 940 Černá VELIKOST 
XS–3XL.

896

540

940

GREEN TRIČKO 7520 GRK
OBJ.Č.: 129825

Součást kolekce Fristads Green / Prodyšné / Transportuje vlhkost / Rychle schne / Kulatý výstřih /
Kontrastní páska na ramenou / e.dye® / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) /
OEKO-TEX® certifikát.

Recyklovatelný materiál. Odvádí pot. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 100% recyklovaný polyester. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST XS-4XL.

539

940

GEN Y 37,5™ TRIČKO 7404 TCY
OBJ.Č.: 100965

Odvádí vlhkost / Pohlcuje pachy / Velmi rychle schne / Zajištuje ochranu proti UV záření UPF 30+ /
Ploché švy na rukávech a ramenou pro pohodlí / Vpředu spadená ramena / V-steh u krku / Zalepený
okraj výstřihu / OEKO-TEX® certifikát.

Odvádí pot. Rychleschnoucí. Pohlcuje tělesné pachy

MATERIÁL 55,5 % polyester , 44,5 % polyester 37,5 Cocona® Technology. HMOTNOST 145 g/m².
BARVA 539 Tmavě modrá , 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.
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TOPY

940

900

540

930

COOLMAX® FUNKČNÍ TRIČKO 918 PF
OBJ.Č.: 100471

Prodyšné / Odvádí vlhkost / Kulatý výstřih / Postranní ventilace / Prodloužená záda / OEKO-TEX®
certifikát.

Prodyšné. Odvádí pot. Rychleschnoucí

MATERIÁL 50% Coolmax® Dacron-vlákno, 50% polyester.  HMOTNOST 140 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 900 Bílá, 930 Šedá, 940 Černá VELIKOST XS–3XL.

940

930

540

COOLMAX® FUNKČNÍ POLOKOŠILE 718 PF
OBJ.Č.: 100470

Odvádí vlhkost / Krátké zdrhovadlo / Límec / Náprsní kapsa / Postranní rozparky / Prodloužená záda
/ OEKO-TEX® certifikát.

Prodyšné. Odvádí pot. Rychleschnoucí

MATERIÁL 50% Coolmax® Dacron-vlákno, 50% polyester. HMOTNOST 140 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 930 Šedá, 940 Černá VELIKOST XS–3XL.

556, 896, 982,
996

982

896

866

796

586

556

996

TRIČKO 7046 THV
OBJ.Č.: 122396

Kontrastní barvy na ramenou a bočních dílcích / kulatý výstřih / raglánový rukáv / horní stehy tón v
tónu / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární ochranné UV vlastnosti / Testováno a schváleno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD (Environmental Product Declaration) –číslo
registrace1537 na environdec.comCertifikát OEKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 45% polyester, 55% bavlna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/Výstražná
žlutá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá XS-4XL.

996

896

866

796

586

556

982

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 7071 THV
OBJ.Č.: 129025

Kontrastní barva na ramenou a postranních dílcích / Kulatý výstřih / Žebrovaný výstřih a manžety /
Raglánový rukáv / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV
ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/výstražná
žlutá, 982 Černá/výstražná žlutá, 996 Černá/šedá XS-4XL.
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TOPY

556, 896, 982,
996

996

982

896

866

796

556

542

586

POLOKOŠILE 7047 PHV
OBJ.Č.: 122407

Kontrastní barva na ramenou a bočních dílcích / žebrovaný límec / přední léga se skrytými knoflíky /
raglánový rukáv / postranní rozparky / horní stehy tón v tónu / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+
Solární ochranné UV vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní  podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 55% polyester, 45% bavlna. HMOTNOST 195 g/m². BARVA 542 Modrá, 556 Námořnická
modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896
Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXL.

996

982

866

796

586

556

896

MIKINA 7148 SHV
OBJ.Č.: 131763

Kontrastní barva na ramenou a postranních dílcích / Kulatý výstřih / Žebrovaný výstřih a manžety /
Raglánový rukáv / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV
ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. Barva 556 námořnická modrá/
výstražná žlutá, 982 Černá/výstražná žlutá, 996 Černá/šedá XS-4XL.

556, 982, 996

996

982

896

866

796

586

556

MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM 7048 SHV
OBJ.Č.: 122408

Kontrastní barva na ramenou a bočních panelech / Krátký zip vpředu / Raglánové rukávy / Žebrované
pletené manžety a spodní část / Tónové stehy / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV
ochranné ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle Certifikace ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) – číslo registrace 1535 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/Výstražná
žlutá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá XS-4XL.

540

940

MIKINA 7449 RTS
OBJ.Č.: 111263

Žluté panely na ramenou a rukávech pro lepší viditelnost / Krátký zip / Žebrované manžety a lem /
Kontrastní prošívání / Certifikace OEKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Zdokonalená viditelnost. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna. Kontrastní barva 100% polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–4XL.
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TOPY

540

940

TRIČKO 7447 RTT
OBJ.Č.: 111261

Žluté panely na ramenou a rukávech pro lepší viditelnost / Žebrovaný kulatý výstřih / Kontrastní
prošívání / Certifikace OEKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč. Zdokonalená viditelnost

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST XS–4XL. 

540

940

POLOKOŠILE 7448 RTP
OBJ.Č.: 111262

Žluté panely na ramenou a rukávech pro lepší viditelnost / Plochý úpletový límec s pruhem / Přední
léga se zapínáním na knoflíky / Kontrastní prošívání / Certifikováno OEKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč. Zdokonalená viditelnost

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST XS–4XL.

Novinka940

544

SILNÉ TRIČKO 7820 GHT
OBJ.Č.: 300502

Žebrovaný výstřih / Náprsní kapsa / Raglánové rukávy / Plochá manžeta na konci rukávu / Zaoblený
lem / Reflexní detaily / Certifikováno OEKO-TEX®.

Organická bavlna. Certifikace ÖKO-TEX. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% organická bavlna. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST XS-3XL.

Novinka544

940

SILNÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 7821 GHT
OBJ.Č.: 300503

Žebrovaný výstřih / Náprsní kapsa / Raglánové rukávy / Plochá manžeta na konci rukávu / Zaoblený
lem / Reflexní detaily / Certifikováno OEKO-TEX®.

Organická bavlna. Certifikace ÖKO-TEX. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% organická bavlna. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST XS-3XL.
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TOPY

940

GREEN TRIČKO 7104 GOT
OBJ.Č.: 131170

Organická bavlna / Kulatý výstřih / Logo Fristads vpředu / Stehy tón v tónu / Certifikace ÖKO-TEX®.
Organická bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% organické bavlna. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

941

544

540

940

GREEN TRIČKO 7988 GOT
OBJ.Č.: 131159

Organická bavlna / Kulatý výstřih / Stehy tón v tónu / S EPD (Environmental Product Declaration) /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Organická bavlna. Doklad o ekologickém původu (EPD). Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% organické bavlna. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 544
Tmavě modrá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS-4XL.

131, 544, 900,
910, 940, 941

941

910

900

544

530

510

331

232

131

940

TRIČKO ACODE 1911 BSJ
OBJ.Č.: 100239

Trubicový střih, bez postranních švů / Žebrovaný kulatý výstřih / Certifikace ÖKO-TEX®.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (šedý melír 85% bavlna, 15% viskóza, žlutá 35% bavlna, 65% polyester).
HMOTNOST 150 g/m². BARVA 131 Svítící žlutá , 232 Jasně oranžová, 331 Červená , 510 svetle
modrá, 530 Královská modrá , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá, 941 Tmavě
šedá VELIKOST 900 Bílá,544 tmavá námořnická modrá, 941 tmavě šedá, 940  černá: XS–6XL. 331
červená XS–4XL. Zbývající barvy: S–4XL.

530, 544, 900,
910, 940, 941

941

940

910

900

730

544

530

232

131

331

SILNÉ TRIČKO ACODE 1912 HSJ
OBJ.Č.: 100240

Trubicový střih, bez postranních švů / Žebrovaný výstřih / S EPD (Environmental Product
Declaration) – číslo registrace 1760 na environdec.com  Certifikace ÖKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (šedý melír 85% bavlna, 15% viskóza, žlutá 35% bavlna, 65% polyester).
HMOTNOST 190 g/m². BARVA 131 Svítící žlutá , 232 Jasně oranžová, 331 Červená , 530 Královská
modrá , 544 Tmavě modrá, 730 Zelená, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá
VELIKOST 900 Bílá, 940 černá, 544 námořnická modrá, 941 tmavě šedá: XS–6XL. 530 Královská
modrá a 910 šedý melír: XS–4XL. Zbývající barvy: S–4XL.
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TOPY

910

900

544

940

TRIČKO  V-VÝSTŘIH ACODE 1913 BSJ
OBJ.Č.: 100241

Trubicový střih, bez postranních švů / Žebrovaný véčkový výstřih / Certifikace ÖKO-TEX®.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (šedý melír 85% bavlna, 15% viskóza). HMOTNOST 150 g/m². BARVA 544
Tmavě modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá VELIKOST S–XXXL. 131 červená, 530 královská
modrá S-XXL

131, 544, 940

940

900

544

530

331

232

131

910

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM ACODE 1914 HSJ
OBJ.Č.: 100242

Trubicový střih, bez postranních švů / Žebrovaný výstřih / Dlouhý rukáv / Certifikace ÖKO-TEX®.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (jasně žlutá 35% bavlna, 65% polyester, šedý melír 85% bavlna, 15%
viskóza). HMOTNOST 190 g/m². BARVA 131 Svítící žlutá , 232 Jasně oranžová, 331 Červená , 530
Královská modrá , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá VELIKOST S–XXL. 131
svítivá žlutá, 544 Tmavě modrá, 900 bílá, 940 černá S-XXXL

940

544

STREČOVÁ POLOKOŠILE ACODE 1799 JLS
OBJ.Č.: 116772

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Postranní ventilace. 
Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST S–3XL.

940

544

941

SILNÁ POLOKOŠILE S DLOUHÝM RUKÁVEM ACODE 1722 PIQ
OBJ.Č.: 100220

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Postranní ventilace /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá, 941 Tmavě
šedá VELIKOST XS–XXXL. Královská modrá: S–XXL
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TOPY

544, 940, 941

941

940

910

900

544

331

530

SILNÁ POLOKOŠILE ACODE 1724 PIQ
OBJ.Č.: 100222

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Postranní ventilace /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (šedý melír 90% bavlna, 10% viskóza). HMOTNOST 230 g/m². BARVA 331
Červená , 530 Královská modrá , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá, 941 Tmavě
šedá VELIKOST Tmavá modrá, tmavě šedá a černá: XS–6XL. Zbývající barvy: S–XXXXL.

544, 940

941

940

910

900

530

544

SILNÁ POLOKOŠILE ACODE 1721 PIQ
OBJ.Č.: 100219

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Náprsní kapsa / Postranní
ventilace / Certifikace ÖKO-TEX®.

Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (šedý melír 90% bavlna, 10% viskóza). HMOTNOST 230 g/m². BARVA 530
Královská modrá , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá
VELIKOST Námořnická modrá, tmavě šedá a černá: XS–4XL. Zbývající barvy: S–4XL.

941

940

540

544

GREEN MIKINA 7989 GOS
OBJ.Č.: 131158

Organická bavlna / Kulatý výstřih / Žebrované manžety a dolní lem / Stehy tón v tónu / S EPD
(Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX®.

Organická bavlna. Doklad o ekologickém původu (EPD). Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% organické bavlna. HMOTNOST 335 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 544
Tmavě modrá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS-4XL.

940

MIKINA S KAPUCOU ACODE 7736 SWB
OBJ.Č.: 130171

Kapuca nastavitelná šňůrkou / Klokanní kapsa / Žebrované manžety a spodní lem / Vyčesaná vnitřní
strana / OEKO-TEX® certifikát.

Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester (910 Světle šedá 75% bavlna, 20% polyester, 5% viskóza).
HMOTNOST 280 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.
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TOPY

941

940

543

MIKINA ACODE 1747 DF
OBJ.Č.: 110169

Přední zip v plné délce / 1 náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy / Žebrovaný dolní lem a manžety
/ Ploché stehy. 

Oboustranná látka. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester. HMOTNOST 320 g/m². BARVA 543 Noční modrá, 940 Černá,
941 Tmavě šedá VELIKOST S–XXXL.

940

910

586

331

940

MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM ACODE 1705 DF
OBJ.Č.: 100209

Oboustranná látka na mikiny / Vpředu krátké zdrhovadlo / Velká přední kapsa / Kontrastní barva na
vnitřku límce a po stranách / Žebrovaný dolní lem a manžety.

Oboustranná látka. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 66 % bavlna, 34 % polyester. HMOTNOST 320 g/m². BARVA 331 Červená , 586
Námořnická modrá / šedá , 910 Světle šedá, 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.

940

940

544

MIKINA S KAPUCÍ ACODE 1736 SWB
OBJ.Č.: 111843

Nastavitelná kapuce se šňůrkou / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy / Žebrovaný dolní lem a
manžety / Vyčesaná vnitřní strana  / OEKO-TEX® certifikát.

Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester.  HMOTNOST 280 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST XS–3XL.

940

941

544

940

MIKINA ACODE 1733 SWB
OBJ.Č.: 122215

Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy se zipem / Žebrovaný dolní lem a manžety / Vyčesaná vnitřní
strana  / OEKO-TEX® certifikát.

Kapsy na zip. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester  HMOTNOST 280 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá,
941 Tmavě šedá VELIKOST S–3XL. 940 S-4XL
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TOPY

940

941

544

940

MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM ACODE 1737 SWB
OBJ.Č.: 116774

Vpředu krátké zdrhovadlo / Žebrovaný dolní lem a manžety / Vyčesaná vnitřní strana  / OEKO-TEX®
certifikát.

Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá,
941 Tmavě šedá VELIKOST XS–3XL.

544, 940, 941

941

940

910

900

530

331

131

544

MIKINA ACODE 1734 SWB
OBJ.Č.: 100225

Kulatý výstřih /Žebrovaný výstřih, dolní lem a manžety / Vyčesaná vnitřní strana / OEKO-TEX®
certifikát.  

Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester (910 světle šedá 75% bavlna, 20% polyester, 5% viskóza).
HMOTNOST 280 g/m². BARVA 131 Svítící žlutá , 331 Červená , 530 Královská modrá , 544 Tmavě
modrá, 900 Bílá, 910 Světle šedá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST 544 tmavě modrá, 941
tmavě šedá a 940 černá: XS–6XL. Svítivá žlutá 131, 932 šedá S–XXXXL. Zbývající barvy: S–3XL.

540

940

POLOKOŠILE 7392 PM
OBJ.Č.: 127688

Stálobarevné / Knoflík u krku / Náprsní kapsa /  Testováno pro průmyslové praní v souladu s ISO
15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Schváleno pro průmyslové praní. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST XS–XXXXL.

941

940

900

540

TRIČKO 7603 TM
OBJ.Č.: 114137

Stálobarevná / Zesílená ramena / Stehy tón v tónu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Schváleno pro průmyslové praní. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
900 Bílá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXXL.
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TOPY

941

940

540

MIKINA 7608 SM
OBJ.Č.: 114142

Vpředu zdrhovadlo v celé délce / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Stehy tón v tónu / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Schváleno pro průmyslové praní. Kapsy na zip. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší
komfort

MATERIÁL 65 % bavlna, 35 % polyester. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST S–XXXXL.

540

940

MIKINA 7607 SM
OBJ.Č.: 114140

Vpředu krátké zdrhovadlo / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Stehy tón v tónu / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Schváleno pro průmyslové praní. Kapsy na zip. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší
komfort

MATERIÁL 65 % bavlna, 35 % polyester. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST S–XXXXL.

941

540

940

BAVLNA KOŠILE 720 BKS
OBJ.Č.: 100117

Dlouhý rukáv / 2 náprsní kapsy s patkou / Patentní knoflíky / OEKO-TEX® certifikace.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 209 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá, 941
Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXL.

941

940

540

KOŠILE 720 B60
OBJ.Č.: 100105

Dlouhý rukáv / Zapínání na patentky/ 2 náprsní kapsy s patkou / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikace.

Odolné. Schváleno pro průmyslové praní. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 65% bavlna, 35% polyester. HMOTNOST 172 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXL.
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TOPY

550

BAVLNĚNÁ KOŠILE 431 VL
OBJ.Č.: 100629

Náprsní kapsa / Lemovaný výstřih u krku / Rukávy se zapínáním / Pásek kolem pasu / OEKO-TEX®
certifikát.

Ikonický styl Fristads. Pohodlná bavlna

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 220 g/m². BARVA 550 modrá / bílá  VELIKOST XS–XXL.
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Skarup.
Oblékají všichni profesionálové pro lepší výkon

Bez ohledu na vaši profesi Skarup spojuje lidi a podniky a zdůrazňuje identitu značky. Koncept Skarup, 
dříve Fusion, splňuje potřeby mnoha různých uživatelů v průmyslu, službách a stavebnictví. Oděvy, které 
poskytují možnosti, pohodlí a funkčnost a nastavují nový standard pro crossover pracovní oděvy.
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Design, funkčnost a 
střih, to vytváří identitu.
• Ideální pro uživatele v průmyslu, servisu a stavebnictví

• Oděvy s mechanickým strečem nabízí extra komfort

• Kalhoty ze 4-směrového streče nabízí skvělou svobodu pohybu

• Komfortní moderní střih testován uživateli

• Funkční design s mnoha kapsami a funkcemi

• Odolný lehký materiál 

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost 

• Mnoho barevných kombinací – barevně sladěné kompletní řešení

• Navrženo s dostatkem prostoru pro zviditelnění pomocí 
firemního loga

• Všechny oděvy prošly testováním pro průmyslové praní podle 
ISO 15797 a nesou značku PRO (mimo produktů softshell)

• Většina výrobků může být vybavena RFID čipem

• Zesílení z CORDURY® pro zvýšenou odolnost

• Kapsy na kolenou jsou certifikovány společně s kolenními 
polstry 9200 KP

• Široká nabídka velikostí.

• Kalhoty dostupné rovněž v dámské verzi

• Celoroční řešení – sladěné zimní bundy a fleecová bunda

• Všechny oděvy jsou certifikovány podle normy ÖKO-TEX®

Skarup –  
jeden z našich nových 
konceptů.
S jednou z nejširších produktových řad v oboru vždy hledáme 
způsoby, jak pomoci našim zákazníkům najít ty správné oděvy. 
V rámci tohoto úsilí jsme vyvinuli šest nových konceptů 
produktů. Zde představený koncept Skarup byl dříve známý 
jako Fusion a je naším největším konceptem. Má širokou škálu 
produktů i barev, které budou vyhovovat mnoha různým 
uživatelům s různými potřebami.
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Kompletní crossover kolekce.

STFP-STREČOVÝ 
VÝKON FRISTADS 
• Plně mechanický streč

• Lehké

• Odolné

• Výborná stálobarevnost

• Schváleno pro průmyslové 
praní

• 75° a bubnová sušička

• 65% polyester, 35% 
bavlna

• Hmotnost 260 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

LSH – LEHKÝ 
SOFTSHELL 
• Flexibilní strečový materiál

• Větruodolné

• Odpuzuje vodu

• Prodyšné

• Výborná stálobarevnost

• Lehké

• 60 ° praní

•  100 % polyesterová 
s membrána

• Hmotnost 240 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

THV / PHV – TRIČKA 
A POLOKOŠILE
• Odvádí pot

• Rychleschnoucí

• Bavlna na vnitřní straně 

• Ochrana proti UV záření 
EN 13758

• Streč

• Výborná stálobarevnost

• Snadná možnost 
zakázkových úprav

• Schváleno pro 
průmyslové praní

• 55% bavlna,  
45% polyester

• Hmotnost 190-195 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

LWS – LEHKÝ STREČ
• 4-směrový streč

• Lehké

• Skvělá barevná stálost

• 60 ° praní

• 92% polyester, 8% elastan

• Hmotnost 205 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

299 Khaki / černá 542 Opraná modrá 556 Námořnická modrá / 
výstražná žlutá

586 Námořnická  
modrá / šedá

676 Královská modrá / 
námořnická modrá

796 Vojenská zelená /
černá 

LWR – LEHKÝ 
RIPSTOP
• Velmi lehký

• Odolný ripstop

• Kombinace s čtyřsměrnými 
strečovými panely

• Výborná stálobarevnost

• 60 ° praní

• 65% polyester,  
35% bavlna

• Hmotnost  165 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

60



SHV – MIKINY
• Odvádí pot

• Rychleschnoucí

• Bavlna na vnitřní straně

• Ochrana proti UV záření 
EN 13758 

• Streč

• Výborná stálobarevnost

• Snadná možnost 
zakázkových úprav

• Schváleno pro 
průmyslové praní

• 75 % bavlna,  
25 % polyester

• Hmotnost 305 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

SCHVÁLENO PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ
Kolekce Skarup (s výjimkou softshelových oděvů) je označená symbolem 
PRO. Označení PRO znamená, že výrobek prošel testováním a je vhodný 
pro postupy průmyslového praní podle normy ISO 15797. Naše oděvy 
jsou dále testovány v některých největších evropských prádelnách ve 
spolupráci s našimi zákazníky.

RFID ČIP
Čip RFID poskytuje identifikační a sledovací řešení, které optimalizuje 
pracovní postupy pro průmyslové prádelny a sklady. Většina oděvů 
Skarup může být vybavena RFID čipem jako řešení VAS (služba 
s přidanou hodnotou). 

GRT – GREEN SKARUP
• Recyklovaný a udržitelný 

materiál

• Lehký a měkký

• Rychleschnoucí

• Schváleno pro průmyslové praní

• 60 ° praní a sušení v sušičce

• 65% recyklovaný polyester, 
35% lyocell

• Hmotnost 260 g/m2

• Certifikace ÖKO-TEX®

866 Šedá / červená 896 Šedá / černá 965 Bílá / šedá 982 Černá / výstražná 
žlutá

996 Černá / šedá
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40 =

Green Skarup.
Fristads Green je koncept charakterizovaný uvědomováním  
si životního prostředí a inovacemi, aby se minimalizovaly  
stopy na životním prostředí. Čtěte více na fristads.com.

• Výrobky s EPD - prohlášení o ekologickém původu.

• Měkký, lehký a rychle schnoucí materiál

• Recyklovaný polyester a TENCEL ™ Lyocell - vyrobený  
z udržitelné celulózy

• Kontrastní páska a detaily z recyklovaného polyesteru

• Schváleno pro průmyslové praní podle ISO 15797

• Čip RFID lze přidat jako řešení VAS

• K dispozici také v dámských modelech

Produkty Fristads Green mají prohlášení o ekologickém 
původu (EPD), které poskytuje informace o vlivu na 
životní prostředí a obsahu oděvů. Parametry jsou 
řádně sledovány a ověřovány podle standardizovaných 
požadavků mezinárodního EPD® systému a schválen 
třetí stranou. Více informací je k dispozici na webu 
environdec.com. Registrační čísla EPD jsou uvedena  
v textech produktů.

*40 lahví pro pánské modely 129928, 
129927 a 37 lahví pro dámské modely 
130720, 130721.

Naše oděvy Skarup Green jsou vyrobeny z TECAWORK™ 
ECOGREEN – komfortní a udržitelné tkaniny vyrobené 
z 65% recyklovaného polyesteru a 35% TENCEL™ 
Lyocell. TENCEL™ Lyocell používá o 95% méně vody při 
výrobě ve srovnání s bavlnou. Mechanicky recyklovaný 
Polyester snižuje spotřebu energie o 45% ve srovnání 
s tradičním polyesterem. 

40 PET lahví* (0,5 l)
Kalhoty + bunda

GREEN BUNDA 4688 GRT  
Č. Zbož 129928>Viz kapitola Skarup

GREEN KALHOTY 2688 GRT 
Č. Zbož 129927>Viz kapitola Skarup

DÁMSKÁ GREEN BUNDA 4689 GRT  
Č. Zbož 130720>Viz kapitola Pro ženy

DÁMSKÉ GREEN KALHOTY 2689 GRT 
Č. Zbož 130721>Viz kapitola Pro ženy
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Funkční oblečení  
s komfortem streče.

Kapsa na nohavici s patkou a kapsa na telefon s patkou. 
Extra kapsa s D-kroužkem pod patkou

2 postranní kapsy a zadní kapsa se zdrhovadlem

Zakryté knoflíky pro zabránění poškrábání

2 kapsy na stehnech

Dvojitý zesílený šev v rozkroku

Kapsa na nohavici s extra kapsami

Přední zip v plné délce se skrytým patentním knoflíkem

Kapsa na pravém rukávu a kapsa na tužku na levém rukávu

Předformované rukávy s vyztuženými lokty CORDUROU®

2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky.

D-kroužek pod kapsou. Vnitřní kapsa

Nastavitelný pas a prodloužená záda

2 přední kapsy na zip

Nastavitelné manžety

RFID čip lze přidat jako řešení VAS

Tmavěšedé reflexní prvky

Kapsy na kolenou s vnějšími otvory zesílené 
CORDUROU® Výškové nastavení kolenních polstrů

Kolenní kapsy schváleny podle EN 14404 
společně s kolenními polstry 124292

Zakončení nohavic zesílené CORDUROU®

Všechny tkané oděvy Skarup
z STFP, LSH a LWS materiálů 
mají atraktivní šedé 
kontrastní detaily, které 
se stávají reflexními když 
osvítíte oděvy ve tmě.

KALHOTY 2555 STF 
Č. Zboží 129482

BUNDA 4555 STF 
Č. Zboží 129481

DÁMSKÁ BUNDA 4556 STF 
Č. Zboží 129529

KALHOTY DÁMSKÉ 2554 STF 
Č. Zboží 129483
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SKARUP

996

965

896

866

796

676

586

556

542

299

982

BUNDA 4555 STF
OBJ.Č.: 129481

Mechanický strečový materiál / Tmavě šedé reflexní detaily / Stojací límec / Přední zip v plné délce
se skrytým patentním knoflíkem / 1 vnitřní kapsa se zapínáním na knoflík / 2 přední kapsy na zip a se
skrytými patentními knoflíky / D-kroužek pod přední kapsou / 4 kapsy na tužku na levém rukávu / 1
kapsa s patentním knoflíkem na pravém rukávu / Nastavitelný pas a manžety / Lokty a zadní strany
rukávů zesílené CORDUROU® / Prodloužená záda / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / S EPD (Environmental Product Declaration) – číslo registrace 1534 at environdec.com /
Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čipy lze přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 542
Modrá, 556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 676 Královská
modrá /Námořnická modrá, 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá, 965, 982 Černá/
Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXXL.

896, 996

996

896

586

982

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 2595 STF
OBJ.Č.: 131123

Mechanický streč / 2 přední kapsy / 2 CORDUROU® zesílené volně zavěšené kapsy, 1 s třemi
menšími kapsami a poutky na nářadí a 1 s jednou extra kapsou / Dvojitý šev v rozkroku /
CORDUROU®-zesílená kapsa na metr kapsou na nářadí,kapsou na tužku a knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože /2 zadní kapsy / 2 úzké kapsy / Kapsa na nohavici s extra kapsou / Kapsa na nohavici s
patkou a zapínáním na suchý zip, kapsa na mobilní telefon a extra kapsa s patkou a zapínáním na
suchý zip, D-kroužek pod patkou / Kolenní kapsy zesílené CORDUROU® s vnějším otevíráním /
Výškově nastavitelné kolkenní polstry v kolenních kapsách / Konce nohavic zesílené CORDUROU® /
Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797 / Certifikát OEKO-TEX® / Barva 965 k dostání na zakázku / RFID čip lze přidat na
přání.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 586 Námořnická modrá /
šedá , 896 Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44-C62, D84-D120,
C146-C156.

556, 586, 896,
982, 996

996

982

965

896

866

796

676

556

542

299

586

KALHOTY 2555 STF
OBJ.Č.: 129482

Mechanický strečový materiál / Tmavě šedé reflexní detaily /  2 přední kapsy / Dvojitý šev v rozkroku
/ 2 zadní kapsy / 2 kapsy na stehnech / Kapsa na nohavici s extra kapsami / Kapsa na nohavici s
patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra kapsou s patkou a suchým zipem, D-kroužek pod
patkou / Kapsy na kolenou s vnějšími otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních
polstrů v kapsách na kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Testováno a schváleno podle EN 14404 společně s kolenními
polstry 124292 / Certifikace OEKO-TEX® / RFID čipy lze přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 542
Modrá, 556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 676 Královská
modrá /Námořnická modrá, 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá, 965, 982 Černá/
Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120. 965 Bílá/Šedá
C44-62, C146-156. 

556, 586, 896,
982, 996

Délku nohavic
lze nastavit

996

982

965

896

866

796

676

556

299

586

KALHOTY 2552 STF
OBJ.Č.: 129484

Mechanický strečový materiál / Tmavě šedé reflexní detaily / Skrytý knoflík vpředu / 2 přední kapsy /
2 zadní kapsy / Dvojitý šev v rozkroku / 2 kapsy na stehnech / Kapsa na nohavici s extra kapsami /
Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra kapsou s patkou a suchým
zipem, D-kroužek pod patkou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / V nohavicích záložka 5
cm /  Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD (Environmental Product
Declaration) – rčíslo registrace 1701 na environdec.comCertifikace OEKO-TEX® / RFFID čip lze
přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 556
Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 676 Královská modrá /
Námořnická modrá, 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá, 965, 982 Černá/Výstražná
žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44–C62, D84–D120. 965 Bílá/Šedá C44-62. 
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SKARUP

996

982

965

896

866

796

586

556

542

299

KRAŤASY 2562 STF
OBJ.Č.: 129530

Mechanický strečový materiál / Tmavě šedé reflexní detaily / Skrytý přední knoflík  / 2 přední kapsy /
2 zadní kapsy / Dvojitý šev v rozkroku / 2 kapsy na stehnech / Kapsa na nohavici s extra kapsami /
Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra kapsou s patkou a suchým
zipem, D-kroužek pod patkou / Konce nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip může být přidán na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 542
Modrá, 556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská
zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá, 965, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST 
C44–C62.

996

982

866

796

586

556

896

KOMBINÉZA 8555 STF
OBJ.Č.: 129485

Mechanický strečový materiál / Stojací límec / Přední zip v plné délce se skrytým patentním
knoflíkem / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky / Lokty zesílené CORDUROU® /
Dvojitý šev v rozkroku / 2 přední kapsy s patkou / 2 kapsy na stehnech / 2 zadní kapsy / Kapsa na
nohavici s extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra
kapsou s patkou a suchým zipem, D-kroužek pod patkou / Kapsy na kolenou s vnějšími otvory
zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou Zakončení
nohavice zesílené CORDUROU® / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Testováno a
schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip
lze přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXXL/MTO.

996

982

896

866

796

586

556

542

299

LACLOVÉ KALHOTY 1555 STF
OBJ.Č.: 129486

Mechanický streč / Tmavě šedé reflexní detaily / Nastavitelné šle s elastickou částí / Přední zip po
celé délce se skrytým zapínáním na patentky / 2 náprsní kapsy, jedna s klopou se zapínáním na
patentky / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / 2 kapsy na stehnech / Kapsa na nohavicích s extra
kapsami / Poutko na skládací metr uvnitř kapsy na nohavici / Kapsa na nohavicích s klopou a
zapínáním na suchý zip, kapsa na mobilní telefon a extra kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-
kroužek pod klopou / CORDURA® vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním / Výškové nastavení
pro kolenní polstry v kolenní kapse / CORDUROU® zesílené konce nohavic / Schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-
TEX® certifikováno / RFID čip lze přidat jako řešení na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 542
Modrá, 556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská
zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44–
C62, C146–C156.

996

896

586

676

LACLOVÉ KALHOTY1556 STFP
OBJ.Č.: 300226

Tkanina s mechanickým strečem / Tmavě šedé reflexní detaily / Nastavitelné elastické šle / Náprsní
kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip / Žebrované strečové panely v pase / Zapínání na zip / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy / 2 stehenní kapsy / Kapsa na nohavici se 3 extra kapsami / Smyčka na
skládací metr uvnitř kapsy na nohavici / Kapsa na nohavici se zapínáním na klopu a suchý zip, kapsa
na mobilní telefon a další kapsa na zapínání na klopu a suchý zip, D-kroužek pod klopou / Kolenní
kapsy vyztužené CORDUROU® s vnějším otevíráním / Nastavení výšky pro chrániče kolen v kapse na
kolenou / zakončení nohavic vyztužené CORDUROU® / schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči
kolen 124292 / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX® / RFID čip
lze přidat jako řešení VAS.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 586 Námořnická modrá /
šedá , 676 Královská modrá /Námořnická modrá, 896 Šedá/Černá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C44-
C62, C146-C156.
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SKARUP

896, 940

Délku nohavic
lze nastavit

940

796

579

540

299

896

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2540 LWR
OBJ.Č.: 130804

Lehký RIP-stop materiál / 4-směrové strečové dílce na stranách, v sedle, v klínku a na kolenou / Vodě
odmítavé / Dvojitý šev v rozkroku / 2 šikmé postranní kapsy na zip / 2 zadní kapsy s patkou / Kapsa
na nohavici s 1 extra kapsou /  Kapsa na nohavici s 1 extra kapsou a kapsou na telefon /
Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Certifikace ÖKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 165
g/m². Strečový materiál 205 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 540 Námořnická modrá , 579
Námořnická modrá/Modrá, 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST C42-
C66, D84-D120.

940

982

940

896

586

556

540

996

STREČOVÉ KALHOTY 2653 LWS
OBJ.Č.: 133394

Lehký 4-směrový strečový materiál / Odolné ripstop strečové 4-směrové panely výše vpředu a vzadu
/ Elastický pas na stranách / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy na zip / Dvojitý
zesílený šev v rozkroku / Kapsa na nohavici se zapínaním na patentku a uvnitř poutko pro skládací
metr, kapsa na zip, kapsa na tužku a 2 kapsami na nářadí /Kapsa na nohavici na patentní knoflík,
kapsa na zip, kapsa na mobilní telefon a držák na ID kartu s patkou, D-kroužkem pod patkou /
Ripstop strečové kapsy na kolenou s hroními vnějšími otvory na suchý zip / Výškově nastavitelné
kolenní polstry v kolenních kapsách / Reflexní detaily na kolenou a koncích nohavic / Schváleno
podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Strečová látka 92% polyester, 8% elastan. Ripstop strečová látka 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST 205 g/m². Ripstop strečová látka 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 896 Šedá/Černá, 940
Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C42-C62, C146-C156. 540 Tmavě
modrá, 556 Námořnická modrá/Výstražná žlutá, 940 Černá, 982 Černá/výstražná žlutá také D84-
D120. 

941

540

331

940

OPASEK 9955 CW
OBJ.Č.: 129762

Bez niklu / Kovová přezka / Nastavitelná délka / Délka 120 cm / Šířka 40 mm.
Přezka vhodná pro profilaci

MATERIÁL 100% polyester. BARVA 331 Červená , 540 Námořnická modrá , 940 Černá, 941 Tmavě
šedá VELIKOST Jedna velikost.

941

940

540

KAPSA NA HŘEBÍKY 9201 ADKN
OBJ.Č.: 129495

2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s 1 extra
kapsou / Připevněná suchým zipem / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797.

Odolné. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL 100% polyamid CORDURA®. HMOTNOST 220 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST Jedna velikost.
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SKARUP

940

540

GREEN BUNDA 4688 GRT
OBJ.Č.: 129928

Součást kolekce Fristads Green / Stojací límec  / Přední zip v plné délce se skrytým patentním
knoflíkem / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky / D-kroužek pod náprsní kapsou
/ 1 vnitřní kapsa se zapínáním na knoflík / 2 přední kapsy na zip / 4 kapsy na tužku na levém rukávu /
Nastavitelný pas  / Prodloužená záda / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip lze přidat jako řešení VAS

Recyklovatelný materiál. Lehké. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% polyester, 35% lyocell.  HMOTNOST 260 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST XS-4XL.

Délku nohavic
lze nastavit

940

540

GREEN KALHOTY 2688 GRT
OBJ.Č.: 129927

Součást kolekce Fristads Green / 2 přední kapsy / Dvojitý šev v rozkroku / 2 zadní kapsy / 2 kapsy na
stehnech / Kapsa na nohavici s extra kapsami /  Poutko pro skládací metr uvnitř kapsy na nohavici /
Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra kapsou s patkou a suchým
zipem, D-kroužek pod patkou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Nastavitelná délka
nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip lze přidat jako řešení VAS

Recyklovatelný materiál. Lehké. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% polyester, 35% lyocell.  HMOTNOST 260 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST C44-C66, D84-D120.

556, 896, 982,
996

996

982

896

866

796

556

542

586

POLOKOŠILE 7047 PHV
OBJ.Č.: 122407

Kontrastní barva na ramenou a bočních dílcích / žebrovaný límec / přední léga se skrytými knoflíky /
raglánový rukáv / postranní rozparky / horní stehy tón v tónu / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+
Solární ochranné UV vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní  podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 55% polyester, 45% bavlna. HMOTNOST 195 g/m². BARVA 542 Modrá, 556 Námořnická
modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896
Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXL.

556, 896, 982,
996

982

896

866

796

586

556

996

TRIČKO 7046 THV
OBJ.Č.: 122396

Kontrastní barvy na ramenou a bočních dílcích / kulatý výstřih / raglánový rukáv / horní stehy tón v
tónu / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární ochranné UV vlastnosti / Testováno a schváleno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD (Environmental Product Declaration) –číslo
registrace1537 na environdec.comCertifikát OEKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 45% polyester, 55% bavlna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/Výstražná
žlutá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá XS-4XL.

68

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156387
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156387
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156442
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156442
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148443
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148443
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151902
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151902


SKARUP

996

896

866

796

586

556

982

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM 7071 THV
OBJ.Č.: 129025

Kontrastní barva na ramenou a postranních dílcích / Kulatý výstřih / Žebrovaný výstřih a manžety /
Raglánový rukáv / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV
ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/výstražná
žlutá, 982 Černá/výstražná žlutá, 996 Černá/šedá XS-4XL.

556, 982, 996

996

982

896

866

796

586

556

MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM 7048 SHV
OBJ.Č.: 122408

Kontrastní barva na ramenou a bočních panelech / Krátký zip vpředu / Raglánové rukávy / Žebrované
pletené manžety a spodní část / Tónové stehy / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV
ochranné ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle Certifikace ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) – číslo registrace 1535 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. 556 Námořnická modrá/Výstražná
žlutá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá XS-4XL.

996

982

866

796

586

556

896

MIKINA 7148 SHV
OBJ.Č.: 131763

Kontrastní barva na ramenou a postranních dílcích / Kulatý výstřih / Žebrovaný výstřih a manžety /
Raglánový rukáv / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV
ochranné vlastnosti / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 866, 896 Šedá/Černá,
982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS-3XL. Barva 556 námořnická modrá/
výstražná žlutá, 982 Černá/výstražná žlutá, 996 Černá/šedá XS-4XL.

941

940

740

540

SOFTSHELLOVÁ BUNDA 4557 LSH
OBJ.Č.: 129531

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá / Stojací límec / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy /
Reflexní prvky / Elastická lemovka dole a na koncích rukávů / Certifikace ÖKO-TEX®. 

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 740 Vojenská
zelená, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXXL.
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SKARUP

940, 982

982

940

796

586

556

896

ZIMNÍ BUNDA AIRTECH® 4058 GTC
OBJ.Č.: 127559

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Plně podšitá / Límec s fleecovou podšívkou /
Odnímatelná podšitá kapuce nastavitelná pomocí zdrhovací šňůrky / Vpředu zip až do límce a suchý
zip / 2 náprsní kapsy se zipy / 2 přední kapsy se zipem / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon
přístupná zvenku / 1 vnitřní kapsa s patkou a suchým zipem / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo loga / Nastavitelná šňůrka v dolním lemu / Předformované rukávy / Nastavitelná šířka
na konci rukávů / Elastická vnitřní manžeta / Reflexní prvky vzadu / Vodní sloupec 10 000 mm /
Oblečení testováno a schváleno podle EN 343 třída 3/1 a EN 342. Svrchní tkanina splňuje třídu 3 pro
propustnost vodních par; EN 343 třída 3/3 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odolné. Zesílené v namáhaných
místech

MATERIÁL 100% polyester. Podšívka ze 100% polyesteru.  Zesílení ze 100% polyesteru.  HMOTNOST 
Vnější látka 255 g/m², podšívka 195 g/m², zesílení 300 g/m².  BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940
Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá VELIKOST XS–XXXXL. 

940

940

896

598

MIKROFLEECOVÁ BUNDA 4003 MFL
OBJ.Č.: 120966

Větrací strečové panely na bocích a manžetách / celopropínací zip vpředu / 2 přední kapsy na zip /
certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Lehké. Kapsy na zip

MATERIÁL Microfleece 100% polyester. Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 
170 g/m², strečový materiál 200g/m². BARVA 598, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST XS-4XL.
Černá, XS-5XL

796

588

540

387

996

STREČOVÁ SOFTSHELLOVÁ ZIMNÍ BUNDA 4060 CFJ
OBJ.Č.: 127188

Větruodolný a vodoodpudivý / 4-směrový strečový materiál / Flexibilní  podšívka z umělé kožešiny /
Zesílení na ramenou, loktech a vepředu / Odepínací kapuce s nastavitelným popruhem a šňůrkou /
Přední otvor na zip na horní části límce a vnitřní léga / Náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy na zip /
Prodloužená záda / Nastavitelné manžety / certifikováno OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Zesílené v namáhaných
místech

MATERIÁL 87 % polyester, 13 % polyuretan. Zesílení 100% polyester. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 
387, 540 Námořnická modrá , 588, 796 Vojenská zelená/Černá, 996 Černá/Šedá VELIKOST S–3XL.
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Servis & Průmysl.
Styl, funkce a výkon

Máme velký výběr pracovních oděvů pro služby, průmysl, maloobchod a distribuci. Oděvy, které poskytují 
dokonalou kombinaci funkčnosti, pohodlí a trvanlivosti a zároveň optimálně fungují v menších i větších 
provozech. Pro kompletní výbavení můžete kombinovat s tričky, košilemi, mikinami a bundami. 
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Skarup.
Kompletní crossover 
kolekce 
Kolekce v 10 barvách s pružným a trvanlivým oblečením s 
funkčním designem a skvělým střihem pro muže i ženy. 

Viz kapitola Skarup.

Vtvořte si  
svoje oblečení.
Pro odpovídající trička, košile, kabáty a bundy.

Viz kapitoly Topy a Oblečení do chladu a deště.

Dobře 
oblečený 
se všemi 
funkcemi, 
které po
třebujete.
Máme širokou škálu servisních 
kalhot pro muže i ženy, které 
vyhovují různým typům 
práce. Všechny s jednou 
společnou věcí jsou navrženy 
s kapsami a funkcemi speciálně 
vyvinutými pro servisní práci. 
Zvolte sportovní kalhoty, 
pohodlné strečové džíny, 
opravdu lehké kalhoty nebo 
velmi odolné klasické.
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•  Důkladně testované materiály s vysokou odolností 
a komfortem

• Pečlivě navržený střih pro skvělé pohodlí

•  Funkčnost a design v úzké spolupráci s uživateli

•  Všechny oděvy P154 prošly testováním pro průmyslové 
praní podle ISO 15797 a nesou značku PRO

•  Oblečení poskytuje dostatek prostoru, abyste se 
zviditelnili pomocí firemního loga

• Všechny oděvy jsou certifikovány podle normy  
ÖKOTEX®

Průmysl
funkce a výkonnost 
po celou směnu
V úzké spolupráci s uživateli v různých 
průmyslových odvětvích jsme vyvinuli oděvy pro 
práci v průmyslu, které nabízejí skvělou kombinaci 
funkčnosti, komfortu, odolnosti a ochrany. 

Kvalita Fristads –  
i po několika praních
Jako dané prohlášení o kvalitě Fristads je mnoho 
našich produktů schváleno pro průmyslové 
praní. Označení PRO znamená, že výrobek prošel 
testováním a je vhodný pro postupy průmyslového 
praní podle normy ISO 15797. Naše oděvy jsou 
dále testovány v některých největších evropských 
prádelnách ve spolupráci s našimi zákazníky. 

ISO 15797 není norma pro certifikaci oděvů. Jde 
o speciální testovací metodu pro průmyslové 
prádelny, kdy označení PRO uvádí postup praní. 
Prostudujte si značku PRO uvedenou vedle tohoto 
článku a zjistěte si, zda oblečení nese tuto značku.
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Pohodlné a odolné 
pro všechny typy 
práce v průmyslu.

Trojitě prošité švy poskytují vyšší odolnost

Dvě náprsní kapsy s patkou a patentními knoflíky, jedna s kapsou na tužku

Přední kapsy

Vnitřní kapsa na telefon se suchým zipem

Vnitřní kapsa

Skryté zdrhovadlo

Kapsa na nohavici s patkou a kapsa na telefon s patkou

Přední kapsy

Dvě zadní kapsy, jedna s patkou

Navrženo s dostatkem prostoru pro 
zviditelnění pomocí firemního loga

Nastavitelné manžety

Kapsa na nohavici s vnitřní kapsou na skládací metr – pohodlně 
umístěnou na bočním švu – a třemi extra kapsami

ICON LIGHT BUNDA 480 P154 
Č. Zboží 100434

ICON LIGHT KALHOTY 280 P154 
Č. Zboží 100427
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SERVIS & PRŮMYSL

896, 940

Délku nohavic
lze nastavit

940

796

579

540

299

896

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2540 LWR
OBJ.Č.: 130804

Lehký RIP-stop materiál / 4-směrové strečové dílce na stranách, v sedle, v klínku a na kolenou / Vodě
odmítavé / Dvojitý šev v rozkroku / 2 šikmé postranní kapsy na zip / 2 zadní kapsy s patkou / Kapsa
na nohavici s 1 extra kapsou /  Kapsa na nohavici s 1 extra kapsou a kapsou na telefon /
Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Certifikace ÖKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 165
g/m². Strečový materiál 205 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 540 Námořnická modrá , 579
Námořnická modrá/Modrá, 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST C42-
C66, D84-D120.

940

896

540

SERVISNÍ STREČOVÉ ŠORTKY 2543 LWR
OBJ.Č.: 133276

Lehký ripstop materiál / 4-směrové strečové panely na stranách, v pase a v rozkroku / Vodě odmítavé
/ Dvojitý šev v rozkroku / 2 šikmé postranní kapsy na zip / 2 zadní kapsy s patkou / Kapsa na
nohavici s extra kapsou  s patkou / Kapsa na nohavici s extra kapsou  a kapsou na mobilní telefon s
patkou / OEKO-TEX® certifikát.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65% polyester, 35%bavlna. Strečová látka 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 165 g/
m². Strečový materiál 205 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 896 Šedá/Černá, 940 Černá
VELIKOST C42-C66

940

982

940

896

586

556

540

996

STREČOVÉ KALHOTY 2653 LWS
OBJ.Č.: 133394

Lehký 4-směrový strečový materiál / Odolné ripstop strečové 4-směrové panely výše vpředu a vzadu
/ Elastický pas na stranách / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy na zip / Dvojitý
zesílený šev v rozkroku / Kapsa na nohavici se zapínaním na patentku a uvnitř poutko pro skládací
metr, kapsa na zip, kapsa na tužku a 2 kapsami na nářadí /Kapsa na nohavici na patentní knoflík,
kapsa na zip, kapsa na mobilní telefon a držák na ID kartu s patkou, D-kroužkem pod patkou /
Ripstop strečové kapsy na kolenou s hroními vnějšími otvory na suchý zip / Výškově nastavitelné
kolenní polstry v kolenních kapsách / Reflexní detaily na kolenou a koncích nohavic / Schváleno
podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Strečová látka 92% polyester, 8% elastan. Ripstop strečová látka 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST 205 g/m². Ripstop strečová látka 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 896 Šedá/Černá, 940
Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C42-C62, C146-C156. 540 Tmavě
modrá, 556 Námořnická modrá/Výstražná žlutá, 940 Černá, 982 Černá/výstražná žlutá také D84-
D120. 

940

Délku nohavic
lze nastavit

940

896

796

598

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2700 PLW
OBJ.Č.: 126515

4-směrové strečové panely vzadu na bocích, sedlu, rozkroku a kolenou / Vodoodpudivé / D-kroužek v
pase / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s vodoodpudivým zipem / 2 kapsy na nohavicích s kapsou na
skládací metr a kapsou s vodoodpudivým zipem . Jedna s kapsami na pera, druhá s kapsou na
mobilní telefon s klopou a zapínáním na suchý zip a kapsami na pera / Nastavitelná délka nohavic s
přídavkem lemu 5 cm / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. Strečová látka 91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 220
g/m². Streč 250 g/m². BARVA 598, 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940 Černá
VELIKOST D84–D120, C42–C66, C146–C160. 

76

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156425
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156425
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1160707
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1160707
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1160687
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1160687
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148956
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148956


SERVIS & PRŮMYSL

940

896

598

796

SERVISNÍ STREČOVÉ KRAŤASY 2702 PLW
OBJ.Č.: 126517

4-směrové strečové panely vzadu na stranách, v sedle a v sedu  / D-kroužek v pase / 2 přední kapsy /
2 zadní kapsy s voděodolným zipem / 2 kapsy na nohavicích s kapsou na skládací metr a kapsou s
voděodolným zipem, 1 s kapsami na tužku a 1 s kapsou na telefon s patkou a suchými zipem a
kapsami na tužky / OEKO-TEX®  certifikát.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. Strečová látka 91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 220
g/m². Streč 250 g/m². BARVA 598, 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940 Černá
VELIKOST C42–C66. 

940

940

598

896

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2526 PLW
OBJ.Č.: 121632

4-směrové strečové panely vzadu a v kolenou / Vodoodpudivé / D-kroužek v pase / Široké poutko na
opasek uprostřed zad / 2 přední kapsy / Boční kapsa se skrytým zipem / 2 zadní kapsy se skrytým
zipem / 2 stehenní kapsy s klopou a zapínáním na suchý zip , jedna s kapsou na mobilní telefon a
kapsami na pera / Předtvarovaná kolena / Nastavitelné konce nohavic se stahovací šňůrkou /
certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. Strečová tkanina 91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 
220 g/m². Streč 250 g/m². BARVA 598, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST C42–C66, C146–
C160, D84–D120.

940

930

540

210

KRAŤASY 254 BPC
OBJ.Č.: 100128

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy se záhybem pro extra šířku / Kapsa na nohavici se suchým zipem a
záhybem pro extra šířku / Kapsa na nohavici s kapsou na mobilní telefon s patkou, kapsou na tužku a
2 extra kapsami / D-kroužek / Široká poutka / OEKO-TEX® certifikát.

Odolné. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort. Funkční kapsy

MATERIÁL 60% bavlna, 40% polyester, vyčesaná vnitřní strana. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 210
khaki, 540 Námořnická modrá , 930 Šedá, 940 Černá VELIKOST 210 Khaki, 540 Tmavá námořnická
modrá C44–C62, 930 šedá, 940 černá C44-C66
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SERVIS & PRŮMYSL

545

940

SERVISNÍ DENIM STREČOVÉ KALHOTY 2501 DCS
OBJ.Č.: 115699

Strečový materiál s CORDUROU® / 2 přední kapsy, pravá s kapsou na mobilní telefon / 1 přední
kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsa na telefon a kapsy na tužku / 2 zadní kapsy /
Poklopec na knoflíky / D-kroužek v pase /  OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Funkční kapsy

MATERIÁL 73% bavlna, 17% polyamid, 8% elestomultiesteru, 2% elastan. HMOTNOST 385 g/m².
BARVA 545 indigo modrá , 940 Černá VELIKOST C42-C66, C146-C160, D96-D120.

545

ŘEMESLNICKÉ DENIM STREČOVÉ KALHOTY 2623 DCS
OBJ.Č.: 131161

Látka se strečem a CORDUROU® / Poklopec se zipem / Knoflíky s logem Fristads / 2 přední kapsy,
pravá s kapsou na mince / 2 zadní kapsy / Kovové nýtky na namáhaných místech. / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Moderní střih

MATERIÁL 73% bavlna, 17% polyamid, 8% elastomultiester, 2% elastan. HMOTNOST 356 g/m².
BARVA 545 indigo modrá  VELIKOST C44-C62, C148-C156, D84-D120.

Délku nohavic
lze nastavit

940

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2116 STF
OBJ.Č.: 121732

Strečová látka / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / 1 kapsa na skládací metr / 1
velká měchová kapsa na nohavici a velká měchová kapsa na doklady s voděodolným zipem / 1
kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a 2
kapsami na tužku / Reflexní prvky v zakončení nohavic / Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5
cm v lemu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO15797.

Mechanický streč. Zdokonalená viditelnost. Prostorná kapsa na nohavici

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna.  HMOTNOST 240 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST D84–
D120, C42–C66. 

Délku nohavic
lze nastavit

940

SERVISNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2100 STF
OBJ.Č.: 121671

Strečová látka / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / 2 kapsy na nohavicích s
patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a 2 kapsy na tužku /
Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu. 

Mechanický streč. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna.  HMOTNOST 240 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST D84–
D120, C42–C66.

78

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1149412
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1149412
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156383
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1156383
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147889
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147889
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147260
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147260


SERVIS & PRŮMYSL

940

539

SERVISNÍ KALHOTY 233 LUXE
OBJ.Č.: 100458

Odolné proti opotřebování / Ploché vpředu / D-kroužek na poutku / 2 zadní kapsy s patkou obě
zapínatelné na patentku a suchý zip / 2 velké kapsy na nohavicích s patkou zapínatelné jak na suchý
zip tak. na patentku s 1 menší kapsou na mobilní telefon a skládací metr  a 1 kapsou na pero a kapsa
na ID kartu / OEKO-TEX® certifikovát.

Odolné. Funkční kapsy

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 295 g/m². BARVA 539 Tmavě modrá , 940 Černá
VELIKOST 210 Khaki, 930 Šedá C44–C62, C146–C156, D96–D120. 539 Pravá námořnická modrá,
940 Černá C42–C66, C146–C156, D96–D120.

940

SERVISNÍ KALHOTY 232 LUXE
OBJ.Č.: 100457

2 přední kapsy / Boční kapsa na zip / 2 zadní kapsy / Pas s vestavěnou gumou, přizpůsobí se pasu /
Kapsa na nohavici na zip / Kapsa na mobilní telefon se zipem, kapsa na nářadí a kapsa na pero /
Předtvarovaná kolena / S EPD ( Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 1536 na
environdec.com / certifikováno OEKO-TEX®.

Odolné. Nastavitelný pas. Funkční kapsy

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 295g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C44–
C66, C146–C156, D96–D120.

941

940

540

ICON LIGHT BUNDA 480 P154
OBJ.Č.: 100434

Nastavitelný pas a manžety / 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy s patkou, 1 s kapsou na tužku / Vnitřní
kapsa / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se suchým zipem / Trojité proštepování / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Skrytý zip. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXL. 540 Tmavá námořnická modrá XS–XXXXXL

941

540

940

ICON LIGHT KALHOTY 2580 P154
OBJ.Č.: 117751

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / Kapsa na nohavici s vnitřní kapsou na skládací metr přes
boční šev a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a vnější kapsou na mobilní telefon s
patkou / Kapsy na kolenou s vnějším otvorem / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odolný lehký materiál. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120.
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SERVIS & PRŮMYSL

941

940

540

ICON LIGHT KALHOTY 280 P154
OBJ.Č.: 100427

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / Plastový přední knoflík / Kapsa na nohavici s vnitřní
kapsou na skládací metr přes boční šev a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a vnější
kapsou na mobilní telefon s patkou / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové praní podle
ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D120. 540 Tmavá námořnická
modrá, 940 Černá C44–C62, C146–C156, D84–D132.

941

540

940

ICON LIGHT KRAŤASY 2508 P154
OBJ.Č.: 117219

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / Kapsa na nohavici s vnitřní kapsou na skládací metr přes
boční šev a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a vnější kapsou na mobilní telefon s
patkou / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Odolný lehký materiál. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62. 540 Námořnická modrá C42-C64.

940

540

941

ICON LIGHT LACLOVÉ KALHOTY 81 P154
OBJ.Č.: 100436

Nastavitelný pas / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / 2 náprsní kapsy, 1 s patkou / Kapsa na
nohavici s vnitřní kapsou na skládací metr přes boční šev a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s
patkou a vnější kapsou na mobilní telefon s patkou / Trojité proštepování / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C44–C62, C146–C156. 540 Tmavá námořnická modrá C44–
C62, C146–C156, D84–D132.

941

940

540

ICON LIGHT KOMBINÉZA 880 P154
OBJ.Č.: 100438

Nastavitelný pas a manžety / 2 náprsní kapsy s patkou, 1 s kapsou na tužku / 2 přední kapsy / 2
zadní kapsy, 1 s patkou / Kapsa na nohavici s vnitřní kapsou na skládací metr přes boční šev a 3
extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a vnější kapsou na mobilní telefon s patkou / Kapsy na
kolenou / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Odolný lehký materiál. Skrytý zip. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST R: XS–XXL, T: S–L, S: S–XL. 210 Khaki, 331 Červená, 730
Zelená, 900 Bílá R: XS–XXL
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SERVIS & PRŮMYSL

540

940

BUNDA 480 KC
OBJ.Č.: 130154

Nastavitelný pas a manžety / 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy s patkou, 1 s D-kroužkem / Vnitřní
kapsa / Vnitřní kapsa na telefon se suchým zipem / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. Skrytý zip. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 100% bavlna HMOTNOST 350 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá
VELIKOST XS-XXXXXL.

Délku nohavic
lze nastavit540

940

KALHOTY 280 KC
OBJ.Č.: 130153

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / Skrytý přední knoflík / Kapsa na nohavici s vnitřní kapsou
na skládací metr umístěné přes postranní šev a 3 extra kapsy / Kapsa na nohavici s patkou a vnější
kapsou na telefon s patkou / Trojité proštepování / Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v
lemu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 100% bavlna HMOTNOST 350 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá
VELIKOST C44-D120

541

BAVLNĚNÁ  KOMBINÉZA 880 FAS
OBJ.Č.: 100319

2 náprsní kapsy s patkou, jedna s kapsou na tužku / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou /
Kapsa na nohavici pres boční šev s vnitřní kapsou na skládací metr a 3 extra kapsami / Kapsa na
nohavici s patkou / Kapsa na mobilní telefon s patkou / Kapsy na kolenou / Nastavitelný pas a
manžety / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikováno.

Odolná komfortní bavlna. Skrytý zip. Funkční kapsy

MATERIÁL FAS®, Nejlepší kepr, 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 541 Modrá  VELIKOST 
Regular: XS-2XL, Tall: S-L, S: S–3XL.

541

BAVLNĚNÁ KOMBINÉZA 880 FAS
OBJ.Č.: 100320

FAS® bavlněný kepr / Vpředu skrytá knoflíková lišta / 2 náprsní kapsy s patkou, jedna s kapsou na
tužku / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, jedna s patkou / Kapsa na nohavici přes boční šev s vnitřní
kapsou na skládací metr a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou / Kapsa na mobilní telefon s
patkou / Kapsy na kolenou / Nastavitelný pas a manžety / Schváleno podle EN 14404 spolu s
kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Skryté knoflíky. Funkční kapsy

MATERIÁL FAS®, Fristads nejlepší kepr 100% bavlna. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 541 Modrá
VELIKOST R: XS–XXL, T: S–L, S: S–XXXL.
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SERVIS & PRŮMYSL

941

900

540

PLÁŠŤ 3001 P154
OBJ.Č.: 100761

¾ délka s patentními knoflíky / 2 náprsní kapsy / 2 postranní kapsy / Vnitřní kapsa / Testováno dle
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. Skryté knoflíky

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 900
Bílá, 941 Tmavě šedá VELIKOST S–XXXXL.

940

KOMBINÉZA 8018 AD
OBJ.Č.: 122289

Přizpůsobeno pro dekontaminační práce / Materiál polydex odpuzuje vodu a je změkčený na vnitřní
straně / Nastavitelná kapuca / Elastický zadní díl / Skryté zdrhovadlo se suchým zipem / Elastická
šňůrka na rukávech a koncích nohavic / Testováno a schváleno podle EN ISO 13982 / Certifikace
ÖKO-TEX®.

Certifikováno pro dekontaminační práce. Odpuzuje vodu. Vyčesaná vnitřní strana pro
vyšší komfort

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S-XXL.

900

BAVLNĚNÝ PLÁŠŤ 103 P92
OBJ.Č.: 100464

Patentní knoflíky / 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy / Nastavitelné manžety / Postranní rozparky /
Oeko-Tex certifikát.

Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XS–XXL.

900

BAVLNĚNÝ DÁMSKÝ PLÁŠŤ 163 P92
OBJ.Č.: 100465

Patentní knoflíky / 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy / Nastavitelné manžety / Oeko-Tex certifikát.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XS–XXL.
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Průmysl  
Potravinářství.
Pohodlné a hygienické pro velmi náročné požadavky

Tato kolekce byla speciálně vyvinuta tak, aby vyhověla nárokům při výrobě a manipulaci v odvětví, v němž jsou 
klíčové požadavky na hygienu. Pohodlné oblečení, které je lehké, odolné a splňuje přísné požadavky na praní.
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Co znamená  
DIN 10524?
DIN 10524 Standard "hygiena potravin – pracovní oděvy 
v potravinářství" poskytuje pokyny pro potravinářský průmysl, 
pokud jde o výrobu a manipulaci, kde jsou hygienické 
požadavky rozhodující. Cílem je zamezit kontaminaci 
potravinářských výrobků nevhodným  pracovním oblečením.
 
DIN 10524 je založen na třech úrovních hygieny; nízká, 
vysoká a maximální. Správná úroveň hygieny je závislá na 
typu výrobku, který je zpracováván.

Nízké riziko: Manipulace s potravinami nepodléhající zkáze, 
například s těstovinami.

Vysoké riziko: Manipulace s nebalenými, rychle se kazícími 
potravinami zpracovanými průmyslovým způsobem, např. 
syrové maso.

Maximální riziko: Manipulace s nezabalenými a připravenými 
potravinami, které nebudou dále ohřívány, například saláty.

VÝROBEK Č. STYL RIZIKOVÁ HLADINA 
DIN 10524

113840 Dlouhý potravinářský plášť 3004 
P154 113840> Strana 100 Vysoké riziko:

114139 Potravinářská polokošile 7605 PM Vysoké riziko:

113842 Potravinářská košile 7000 P159 Maximální riziko:

113843 Potravinářská košile 7001 P159 Vysoké riziko:

113841 Krátký potravinářský plášť 3003 P154 Vysoké riziko:

113839 Potravinářské kalhoty 2079 P154 Nízké riziko:*

120008 Potravinářské kalhoty 2082 P154 Vysoké riziko:**

122031 Potravinářské kalhoty 260 P154 Nízké riziko:*

* Může být kombinován s kabáty, košilemi a polokošilemi v oblasti vysokého rizika. 
* * Lze kombinovat s košilí v oblasti vysokého rizika

Potravinářská 
kolekce Fristads je 
navržena tak, aby 
vyhovovala normě 
DIN 10524 
Fristads potravinářská kolekce, zahrnuje všechny oděvy 
speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly různým oblastem 
rizika potravin uvedeným v DIN 10524. Například pracovní 
oděvy nošené ve vysoce rizikových oblastech nesmí mít 
vnější otvory a upevňovací prvky musí být vyrobeny z kovu. 
Všechny oděvy ve Fristads potravinářském sortiment jsou 
schváleny pro průmyslové praní. 

Kvalita Fristads 
– i po několika  
praních
Jako dané prohlášení o kvalitě Fristads 
je mnoho našich produktů schváleno 
pro průmyslové praní. Označení PRO 
znamená, že výrobek prošel testováním 
a je vhodný pro průmyslové praní podle 
normy ISO 15797. A navíc naše oděvy jsou 
také testovány v největších evropských 
prádelnách ve spolupráci s našimi zákazníky. 

ISO 15797 není norma pro certifikaci 
oděvů. Jde o speciální testovací metodu 
pro průmyslové prádelny, kdy označení PRO 
uvádí postup praní. Prohlédněte si značku 
PRO uvedenou vedle tohoto článku a zjistěte 
si, jestli oblečení nese tuto značku. 

MATERIÁL P154
P154 je osvědčený materiál pro průmyslové oděvy. 
Skvělá kombinace odolnosti a pohodlí, která přirozeně 
splňuje přísné požadavky na praní. 65 % polyester, 
35 % bavlna. Hmotnost 245 g/m2.
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Kapsy se skrytými patentními knoflíky

Kovové patentní knoflíky

Nastavitelné konce rukávů

Vnitřní kapsa

Nastavitelné konce nohavic

Kapsa na nohavici a kapsa na telefon s patkou 
a skrytými patentními knoflíky

Perfektní pro prostředí, 
kde jsou rozhodující 
hygienické předpisy
 
•  Testováno pro průmyslové praní podle 

ISO 15797

• Certifikace ÖKO-TEX®

• Vyhovuje standardu DIN 10524

• Velikosti XXS–XXXXL.

POTRAVINY KRÁTKÝ PLÁŠT 3003 P154 
Č. Zboží 113841

POTRAVINY KALHOTY 2079 P154 
Č. Zboží 113839
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POTRAVINÁŘSTVÍ

900

POTRAVINY DLOUHÝ PLÁŠŤ 3004 P154
OBJ.Č.: 113840

Vhodný z hlediska standardu DIN 10524  / Nastavitelné konce rukávu / Vnitřní kapsa / Postranní
ventilace / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Vysoký stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
4XL.

900

POTRAVINY KRÁTKÝ PLÁŠŤ 3003 P154
OBJ.Č.: 113841

Vhodný z hlediska standardu DIN 10524 / Nastavitelné konce rukávů / Vnitřní kapsa / OK pro zónové
značení oděvů sublimací nebo výšivkou / Možnost praní podle ISO 15797 / Nastavitelné konce
rukávu / Vnitřní kapsa / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Vysoký stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
4XL.

900

POTRAVINY KALHOTY 2079 P154
OBJ.Č.: 113839

Vhodné z hlediska standardu DIN 10524  / Nastavitelný pas s gumou vzadu / Nastavitelné konce
nohavic / 2 přední kapsy se skrytými patentními knoflíky / Kapsa na nohavici a kapsa na telefon s
patkou a skrytými patentními knoflíky / OK pro zónové značení oděvů sublimací nebo výšivkou
Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Nízký stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
4XL.

900

POTRAVINY KOŠILE 7001 P159
OBJ.Č.: 113843

Vhodná z hlediska systému HACCP / Postranní ventilace / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Vysoký stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
4XL.

87

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1149930
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1149930
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1153249
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1153249
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148853
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148853
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147842
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147842


POTRAVINÁŘSTVÍ

900

POTRAVINY DLOUHÝ RUKÁV KOŠILE 7000 P159
OBJ.Č.: 113842

Vhodná z hlediska systému HACCP / Nastavitelné konce rukávu / Postranní ventilace / Testováno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Maximální stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
4XL.

900

POTRAVINY KALHOTY 2082 P154
OBJ.Č.: 120008

Vhodné z hlediska systému HACCP / Nastavitelný pas s gumou a šňůrkou / Nastavitelné konce
nohavic s kovovými knoflíky / Testováno pro prumyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Vysoký stupeň
rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XXS–
XXXXL

900

POTRAVINÁŘSKÉ KALHOTY 260 P154
OBJ.Č.: 122031

Vhodné z hlediska systému HACCP / Elastický pas na šňůrku / 2 přední kapsy se skrytým zapínáním
/ 1 zadní kapsa s patkou a skrytým zapínaním / Kapsa na skládací metr / Kapsa na nohavici s patkou
a zapínáním, kapsa na telefon s patkou na suchý zip / Nastavitelné zapínatelné konce nohavic /
Testováno na průmyslové praní podle ISO 15797 /  OEKO-TEX® certifikát.

Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Nízký stupeň
rizika

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST 2XS-4XL.

900

TRIČKO 7603 TM
OBJ.Č.: 114137

Stálobarevná / Zesílená ramena / Stehy tón v tónu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Schváleno pro průmyslové praní. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XS–
XXXXL.
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POTRAVINÁŘSTVÍ

900

POTRAVINY POLOKOŠILE 7605 PM
OBJ.Č.: 114139

Stálobarevná / Zesílená ramena / Stehy tón v tónu / Zapínání předního dílce na skryté kovové
patentní knoflíky / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797.

Schváleno pro průmyslové praní. DIN 10524 Vysoký stupeň rizika

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST XS–
XXXXL.

900

POTRAVINY ČEPICE 560 P159
OBJ.Č.: 100451

Síťka na vlasy / Nastavitelný suchý zip v šíji.

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST Jedna
velikost.

900

POTRAVINY ZÁSTĚRA 705 P92
OBJ.Č.: 100466

Se šňůrkou / Délka cca 70 cm. OEKO-TEX® certifikováno

MATERIÁL 100% bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 900 Bílá VELIKOST Jedna velikost.
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Průmysl ESD.
Omezte rizika statické elektřiny 

Lidské tělo skvěle vede elektrickou energii. Už jen tím, že se procházíme, dokážeme vytvořit 
náboj statické elektřiny o síle několika tisíc voltů. Poškození v souvislosti s ESD je při výrobě 
elektroniky běžným zdrojem závad. Správný pracovní oděv v kombinaci s dalším vybavením 
certifikovaným z hlediska ESD představuje jedinou možnost, jak zaručit, že vaše výrobky 
nebudou vystaveny výbojům statické elektřiny.
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MATERIÁL  
XTM/XPM 
XTM je pohodlný materiál 
z pevného jednoduchého 
jerseye vyrobený ze směsi 
48 % bavlny, 48 % polyesteru 
a 4 % vodivých vláken. 
Tento materiál byl speciálně 
vyvinut pro výrobu a montáž 
výrobků citlivých na ESD. 
Prošel zkouškami podle 
normy IEC 61340 a splňuje 
požadavky na použití v 
prostorech EPA (Electrostatic 
Protected Area) chráněných 
proti statické elektřině. 

MATERIÁL XSM
XSM je měkký úpletový 
materiál pro mikiny, který 
tvoří směs bavlny, polyesteru 
a vodivých vláken. Tento 
materiál byl speciálně vyvinut 
pro výrobu a montáž výrobků 
citlivých na ESD. Je schválen 
podle normy IEC 61340 
a splňuje požadavky na použití 
v prostorech EPA (Electrostatic 
Protected Area) chráněných 
proti statické elektřině.

MATERIÁL ELP
ELP je lehký a pružný kepr 
vyrobený ze směsi 67 % 
polyesteru, 31 % bavlny 
a 2 % vodivých vláken, 
který zajišťuje dobrou 
vodivost. Tento materiál 
byl speciálně vyvinut pro 
výrobu a montáž výrobků 
citlivých na ESD. Je schválen 
podle normy IEC 61340 a 
splňuje požadavky na použití 
v prostorech EPA (Electrostatic 
Protected Area) chráněných 
proti statické elektřině.

2 zadní kapsy

2 přední kapsy

Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu

D-kroužek

Certifikace ÖKO-TEX®

Lehký a pružný materiál speciálně vyvinutý pro 
výrobu a montáž výrobků citlivých na ESD 

Měchová kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem

Kapsy na tužky a kapsa na telefon s patkou a suchým zipem

Naše kolekce ESD se 
zaměřuje na pohodlí 

ELECTROSTATIC 
PROTECTED AREA 
(EPA)
Oblasti EPA se zřizují s cílem 
zabránit poškození vlivem 
ESD v souvislosti s výrobou 
citlivých elektronických výrobků. 
V oblastech EPA se nesmí 
vyskytovat předměty, které mohou 
hromadit náboj. V oblastech 
EPA obvykle existují požadavky 
na certifikaci z hlediska ESD 
pro všechna zařízení, všechny 
materiály a veškerý montážní 
materiál. Naše výrobky pro práci 
v prostředích EPA mají certifikaci 
RISE – švédského Technického 
výzkumného institutu (www.rise.se).

ESD KALHOTY 2080 ELP 
Č. Zboží 120954
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ESD

540

940

ESD TRICKO 7081 XTM
OBJ.Č.: 120959

Krátký rukáv / Kulatý výstřih / Testováno a schváleno podle IEC 61340  / OEKO-TEX® certifikát.
Splňuje požadavky EPA. Antistatické. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 48% bavlna, 48% polyester, 4% vodivá vlákna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–5XL.

940

540

ESD POLOKOŠILE 7080 XPM
OBJ.Č.: 120956

Krátký rukáv / Polo límec / 3 knoflíky / Testováno a schváleno podle IEC 61340  / OEKO-TEX®
certifikát  / OEKO-TEX® certifikát.

Splňuje požadavky EPA. Antistatické. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 48% bavlna, 48% polyester, 4% vodivá vlákna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–5XL

940

540

ESD DLOUHÝ RUKÁV TRIČKO 7082 XTM
OBJ.Č.: 120958

Kulatý výstřih / S dlouhým rukávem / Testováno a schváleno podle IEC 61340  / OEKO-TEX®
certifikát.

Splňuje požadavky EPA. Antistatické. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 48% bavlna, 48% polyester, 4% vodivá vlákna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–5XL.

540

940

MIKINA ESD 7083 XSM
OBJ.Č.: 125037

Kulatý výstřih / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle IEC 61340. 
Splňuje požadavky EPA. Antistatické. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 48 % bavlna, 48 % polyester, 4 % vodivá vlákna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST 940 Černá XS–XXXL 540 Námořnická modrá XS–XXXXXL
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ESD

940

540

ESD MIKINA 4080 XSM
OBJ.Č.: 121675

Vpředu zdrhovadlo v celé délce / Přední kapsy / Stehy tón v tónu / Testováno a schváleno podle IEC
61340  / OEKO-TEX® certifikát.

Splňuje požadavky EPA. Antistatické. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 48% bavlna, 48% polyester, 4% vodivá vlákna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–5L.

941

940

900

540

ESD PLÁŠŤ 3080 ELP
OBJ.Č.: 120955

Skryté patentní knoflíky na předním dílci / Náprsní kapsa s kapsou na tužku, patka s patentním
knoflíkem / 2 přední kapsy s patkou s patentními knoflíky / Rozparek vzadu dole / Zpevněný rukávový
rozparek s patentním knoflíkem / Schváleno podle IEC 61340 / Certifikace ÖKO-TEX.

Splňuje požadavky EPA. Lehké. Antistatické

MATERIÁL 67 % polyester, 31 % bavlna, 2 % uhlík. HMOTNOST 192 g/m². BARVA 540 Námořnická
modrá , 900 Bílá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXL.

Délku nohavic
lze nastavit540

940

ESD KALHOTY 2080 ELP
OBJ.Č.: 120954

2 přední kapsy / 2 zadní výpustkové kapsy / D-kroužek v pase / Na nohavici měchová kapsa s patkou
a suchým zipem, kapsami na tužku a kapsou na mobilní telefon s patkou a suchým zipem /
Schváleno podle IEC 61340 / Certifikace ÖKO-TEX.

Splňuje požadavky EPA. Lehké. Antistatické

MATERIÁL 67 % polyester, 31 % bavlna, 2 % vodivé vlákno. HMOTNOST 192 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST C44–C62.
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Čisté  
prostředí.
Pracovní oděvy pro čisté prostory a kontrolované prostředí

Čisté prostory a jiná řízená prostředí vyžadují oblečení, které funguje jako filtr a zachycuje miliony částic, které jsou 
emitovány z našich těl každou minutu. Naše oblečení a doplňky pro čisté prostory jsou vyrobeny z technicky vyspělých 
syntetických materiálů, které neznečisťují vzduch částicemi nebo vlákny. Jsou také pohodlné, odvádějí vlhkost a jsou 
navrženy pro maximální rozsah pohybu.
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Co je to čisté prostředí? 
Čisté prostředí je prostředí s kontrolovanou hladinou znečišťujících 
látek jako prach, vzdušní mikrobi, aerosoly (plyn s částicemi) a chemické 
výpary. Hladina znečištění je specifikována jako počet částic větších než 
0,5 mikrometru (zkratka μm = jedna miliontina metru) na metr krychlový 
vzduchu. Vlas má tloušťku přibližně 100 mikrometrů (μm), takže částice, 
o kterých hovoříme, jsou nesmírně malé. Abyste si udělali ještě lepší 
představu – normální venkovní vzduch v městském prostředí obsahuje 
cca 35 000 000 částic větších než 0,5 mikrometru (μm), zatímco 
čisté prostředí třídy 3 podle ISO smí obsahovat maximálně 35 částic 
této velikosti.

Proč musí být čistá místnost tak  
čistá a jak je toho dosaženo?
Po 2. světové válce došlo k výraznému technickému rozmachu. Brzy se 
však objevily také problémy. Letadla se vychylovala z kurzu, počítače 
přicházely o paměť, šířily se infekce v nemocnicích a provoz na silnicích 
se někdy zastavil, protože semafory se odmítly přepnout z červené 
na zelenou. Jak se ukázalo, na vině byly znečišťující látky, které se 
hromadily při výrobě technických a lékařských zařízení. Problémy se 
zhoršovaly s tím, jak se zmenšovaly používané součástky. První čisté 
prostory vznikly v 60. letech a díky tomu, že proudící vzduch procházel 
takzvaným HEPA filtrem (vysoce účinným vzduchovým filtrem), bylo 
možné úspěšně snížit a velmi účinně regulovat hladinu částic.

Udržování čistoty v prázdné místnosti však 
nepředstavuje ten největší problém. 
Problémy začnou, když do tohoto prostředí umístíte zařízení – a lidi, 
kteří budou s těmito zařízeními manipulovat. Z lidského těla se 
každou minutu uvolní stovky tisíc částic ve formě kožních buněk, 
mikroorganismů a vlasů. A čím více se pohybujeme, tím více částic tělo 
produkuje. V praxi je potřeba obklopit lidské tělo filtry, aby se zabránilo 
pronikání těchto částic do vzduchu.

Společnost Fristads vyrábí oblečení pro čisté prostředí a kontrolovaná 
prostředí od roku 1996. 

ISO TŘÍDA Max. počet částic na m3 > 0,5 µm

1 *

2 *

3 35

4 352

5 3 520

6 35 200

7 352 000

8 3 520 000

9 35 200 000 (vzduch v normální místnosti)

ISO TŘÍDA 3 ISO TŘÍDA 4

Doporučení pro obleky: Doporučení pro obleky:

Kapuce Kapuce

Čepice Čepice

Kombinéza Kombinéza

Spodní prádlo Spodní prádlo

Boty Boty

Obličejová maska Obličejová maska

Rukavice Rukavice

Interval výměny: Při každém 
vstupu do čistého prostředí

Interval výměny: Při každém 
vstupu do čistého prostředí

ISO TŘÍDA 5 ISO TŘÍDA 6

Doporučení pro obleky: Doporučení pro obleky:

Kapuce Kapuce nebo čepice

Čepice Kombinéza nebo plášť

Kombinéza Boty nebo chrániče obuvi

Spodní prádlo Obličejová maska

Boty Rukavice

Obličejová maska Interval výměny: Dvakrát týdně

Rukavice

Interval výměny: Každý den

ISO TŘÍDA 7 ISO TŘÍDA 8

Doporučení pro obleky: Doporučení pro obleky:

Čepice Čepice

Plášť Plášť

Chrániče obuvi Chrániče obuvi

Obličejová maska Obličejová maska

Rukavice Rukavice

Interval výměny: Dvakrát týdně Interval výměny: Dvakrát týdně

Proto používáme pouze syntetická 
vlákna
z pracovního oblečení pro čisté prostředí se nesmí uvolňovat 
částice ani vlákna. Bavlna a další přírodní materiály se 
spřádají z krátkých vláken, která se snadno uvolňují, a proto 
nejsou tyto materiály vhodné. Oblečení pro čisté prostředí 
musí být ze syntetických vláken – například nekonečných 
vláken polyesteru.

„Lepený šev“ Fristads
Náš lepený šev je zdokonalenou verzí standardního lepeného 
spoje. Je méně proniknutelný, protože jeho lem funguje 
jako ochranný kryt. Je pevnější, protože dvojité řady stehů 
procházejí vždy šesti vrstvami látky. Je bezpečnější, protože 
nekonečná uhlíková vlákna vetkaná do lemu vykazukují 
dobré elektrostatické vybití (electrostatic discharge), a to i po 
opakovaném praní.

* Podle ISO 14644-1: Odběr vzorků a statistická omezení pro
částice v nízkých koncentracích činí klasifikaci nevhodnou
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ČISTÉ PROSTŘEDÍ

900

500

730

ČISTÉ PROSTŘEDÍ PLÁŠŤ 1R011 XR50
OBJ.Č.: 100647

Skryté zdrhovadlo / Postranní ventilace / Kulatý výstřih s patentním knoflíkem / Elastické manžety /
Raglánové rukávy / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN
1149-3 / ISO třída 7 / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 730
Zelená, 900 Bílá VELIKOST XS–XXXL.

900

730

500

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KOMBINÉZA 8R012 XR50
OBJ.Č.: 100650

Skryté zdrhovadlo / Výstřih bez límce s patentním knoflíkem / Elastické manžety / Elastické konce
nohavic / Raglánové rukávy / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválený
podle EN 1149-3 / ISO třída 3 / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 730
Zelená, 900 Bílá VELIKOST R: XS–XXXXL. 900 Bílá XS-XXXL

500

900

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KOMBINÉZA 8R013 XR50
OBJ.Č.: 100651

Skryté zdrhovadlo / Výstřih bez límce s patentním knoflíkem / Elastické manžety / Otevřené nohavice
/ Nastavitelný elastický pas / Raglánové rukávy / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min /
Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 3, OEKO-TEX® certifikováno.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivá vlákna. HMOTNOST 110g/m². BARVA 500 Světle modrá , 900
Bílá VELIKOST R: 500 bledá modrá XS–XXXL, 900 Bílá R: XS-5XL.

500

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KOMBINÉZA 8R220 XR50
OBJ.Č.: 104966

Skryté zdrhovadlo / Nastavitelná kapuce s knoflíky / Pružné manžety / Pružné konce nohavic /
Nastavitelný elastický pas / Raglánové rukávy / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min /
Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 3 / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 97 % polyester, 3 % vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá
VELIKOST R : XS–XXXL.
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ČISTÉ PROSTŘEDÍ

500

900

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KAPUCA 5R011 XR50
OBJ.Č.: 101083

Zdrhovadlo vpředu pro zapnutí / Nastavitelné patentní knoflíky vzadu / Zakrytí celých ramen /
Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 3 /
OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 900
Bílá VELIKOST XS–2XL.

900

500

730

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KAPUCA 5R181 XR50
OBJ.Č.: 100649

Nastavitelná se šňůrkou vzadu / Zakrytí celých ramen / Otvor pro ochranné brýle / Nepropustné švy /
Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválený podle EN 1149-3 / ISO třída 3 / OEKO-TEX®
certifikát.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 730
Zelená, 900 Bílá VELIKOST Jedna velikost.

900

730

500

KAPUCE DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ 9206 XR50
OBJ.Č.: 131230

Velmi pohodlný a komfortní střih / Nastavitelná na patentky vzadu / Plně zakrývá ramena / Otvor pro
brýle / Neprospustný šev / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO
třída 3 / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 97% polyester, 3% vodivé vlákno. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 730
Zelená, 900 Bílá VELIKOST Jedna velikost

900

500

730

ČISTÉ PROSTŘEDÍ BOTY 9124 XR50
OBJ.Č.: 119934

Skryté zdrhovadlo / Nastavitelná holeň  nad lýtkem / Nastavitelné u kotníku / Antistatická pryžová
podrážka / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN 1149-3 /
ISO třída 3.

MATERIÁL 97 % polyester, 3 % vodivá vlákna. HMOTNOST 110 g/m². BARVA 500 Světle modrá , 730
Zelená, 900 Bílá VELIKOST 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49.
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ČISTÉ PROSTŘEDÍ

540

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KOŠILE 7R011 XA32
OBJ.Č.: 100635

Vzadu roztažitelný záhyb / Skryté patentní knoflíky / Límec košile s patentním knoflíkem / 2 náprsní
kapsy s patkou / Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Pružné manžety / Nepropustné
švy / Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 7 / OEKO-TEX®  certifikát.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXXL.

410

ČISTÉ PROSTŘEDÍ PLÁŠŤ 3R129 XA32
OBJ.Č.: 100632

Skryté zdrhovadlo / Kulatý výstřih s patentním knoflíkem / Pružné manžety / Raglánové rukávy /
Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min  / Materiál schválen podle EN 1149-3 /ISO třída 7 /
OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 410 Levandulová
VELIKOST XS–XXL.

540

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KALHOTY 2R011 XA32
OBJ.Č.: 100630

Pas s poutky a pružnými stranami / Skryté zdrhovadlo a patentní knoflíky / 2 postranní kapsy s
patkou / Zadní kapsa / Nastavitelné patentní knoflíky na koncích nohavic / Nepropustné švy /
Autokláv 121° C max 20 min  / Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 7 / OEKO-TEX®
certifikát.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXL.

410

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KALHOTY 2R123 XA32
OBJ.Č.: 100631

Elastický lem v pase s gumičkou / Nohavice s rozparky / Uvnitř kapsa na klíč / Nepropustné švy /
Autokláv 121° C max 20 min  / Materiál schváleno podle EN 1149-3 / ISO třída 7 / OEKO-TEX®
certifikát.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 410 Levandulová
VELIKOST XS–XXL.
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ČISTÉ PROSTŘEDÍ

540

ČISTÉ PROSTŘEDÍ KOMBINÉZA 8R011 XA32
OBJ.Č.: 100636

Skryté zdrhovadlo a patentní knoflíky / Kulatý límec se skrytým patentním knoflíkem / Pružné
manžety / Nohavice s rozparky / Elastický lem v pase s knoflíkovými dírkami / Raglánové rukávy /
Nepropustné švy / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN 1149-3 / ISO třída 7 /
OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST R:XS–XXXL.

540

ČISTÉ PROSTŘEDÍ ČEPICE 5R012 XA32
OBJ.Č.: 100634

Vzadu nastavitelný suchý zip / Autokláv 121° C max 20 min / Materiál schválen podle EN 1149-3 /
Pratelné.

MATERIÁL 99% polyester, 1% vodivá vlákna. HMOTNOST 125 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST Jedna velikost.

520

ČISTÉ PROSTŘEDÍ TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV 7R014 XA80
OBJ.Č.: 100640

Používejte jako spodní prádlo / Dlouhý rukáv / Kulatý výstřih / Odvádí vlhkost / Autokláv 121° C max
20 min / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 99 g/m². BARVA 520 Středně modrá  VELIKOST XS–XXXL.

520

ČISTÉ PROSTŘEDÍ TRIČKO 7R015 XA80
OBJ.Č.: 100641

Používejte jako spodní prádlo / Krátký rukáv / Kulatý výstřih / Odvádí vlhkost / Autokláv 121° C max
20 min / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 99 g/m². BARVA 520 Středně modrá  VELIKOST XS–XXXL.
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ČISTÉ PROSTŘEDÍ

520

ČISTÉ PROSTŘEDÍ DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY 2R014 XA80
OBJ.Č.: 100638

Elastický lem v pase s šňůrkou / Elastické konce nohavic / Uvnitř kapsa na klíče / Odvádí vlhkost /
Autokláv 121° C max 20 min / OEKO-TEX® certifikát.

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 99 g/m². BARVA 520 Středně modrá  VELIKOST XS–XXXL.

900

ČISTÉ PROSTŘEDÍ PONOŽKY 6R013 XF85
OBJ.Č.: 100646

Stabilní vlákno / Možnost sterilizace autoklávem 121° C max 20 min / Balení po 6 ks / OEKO-TEX®
certifikát / Velikost 37-39 označená zeleným švem, velikost 40-45 označená červeným švem, velikost
46-48 označená černým švem.

MATERIÁL 100% polyamid. BARVA 900 Bílá VELIKOST 37-39, 40-45 , 46-48.

900

PONOŽKY DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ 9398 XF85
OBJ.Č.: 131044

Tunelová ponožka / Stabilní vláknitá textilie / Autokláv 121° C max 20 min / Balení po 6 ti / OEKO-
TEX® ceritfikát.

MATERIÁL 100% polyamide. BARVA 900 Bílá VELIKOST Jedna velikost
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Zima Vítr Déšť.
Víme, jak se správně obléct, když to počasí vyžaduje

Funkční a pohodlné pracovní oblečení usnadní váš pracovní den, zejména v náročných klimatických podmínkách. Když prší, je 
zima nebo fouká vítr, vaše oblečení vám musí skutečně pomáhat. Máme širokou nabídku pracovního oblečení do každého počasí, 
které vás udrží v pohodě, suchu a teple po celý den.
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Vrstva 1
Odvádí vlhkost
Základní vrstva přiléhá k tělu a udržuje 
vás v suchu. Odvádí od pokožky vlhkost 
a brání prochladnutí.

Vrstva 2
Izolace
Prostřední vrstva izoluje a současně 
propouští dál vlhkost ze základní vrstvy. 
Vyberte si tloušťku oblečení podle svých 
pracovních podmínek.

Vrstva 3
Ochranná vrstva 
Vnější neboli ochranná vrstva chrání 
před větrem, deštěm a sněhem – 
ale umožňuje odpařování vlhkosti.

Udržte si teplo v zimě a sucho  
v mokru díky principu 3 vrstev.
Naše nejmodernější funkční oblečení je navrženo tak, aby vás chránilo i při práci v silném lijáku, ledovém větru a sněhu. A současně, navzdory 
namáhavé manuální práci, musí váš oděv odvádět nadměrné teplo a vlhkost od pokožky a zajistit vám volnost pohybu. Oblékání podle principu 3 
vrstev představuje praktický a efektivní způsob, jak zůstat v suchu a zabránit prochladnutí. Správné oblečení se vám přizpůsobí, takže se budete cítit 
dobře při práci a zvládnete toho víc – za každého počasí a v každém ročním období.

Bundy pro všechny 
povětrnostní podmínky 
do každé situace.
•  Vysoce funkční výrobky do každého počasí

•  Důkladně testované materiály s vysokou odolností a komfortem

• Funkčnost a design v úzké spolupráci s uživateli

• Pečlivě navržený střih pro skvělé pohodlí

•  Ucelená řada oděvů pro oblékání v duchu zásady 3 vrstev

• Široká nabídka velikostí. Většina oděvů je k dispozici od velikosti 
XS a některé až do velikosti XXXXXL 

• Spolupracujem s velmi dobře známými značkami jako  
GORE-TEX® a Polartec®
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Pracujte 
bezpečně bez 
ohledu na počasí.
• Zcela vodotěsné a větruodolné 

• Jediné pracovní oblečení, které je testováno ve zkušební 
komoře se simulací deště

• Dlouhá životnost – šetří peníze

• Maximální využití: jediné oblečení pro jaro, zimu i do deště 

• Důkladně testováno z hlediska nejlepší funkčnosti a kvality

• Může se prát na 60°C 

• Membrána ePTFE

• Všechny švy jsou zalepeny páskou eTPFE

• Vysoká prodyšnost – RET 2,5-6

• Odolává vodnímu sloupci až 28 000 mm ve vlastních 
testech Gore.  
 
Objevit naše Svrchní bunda GORE-TEX 4864 GXP, 131287 

Fristads Green –  
udržitelný způsob 
oblékání pro 
chladnější dny.
Čistý design a vědomá volba materiálů - Fristads Green je 
koncept charakterizovaný uvědomováním si životního prostředí 
a inovacemi, aby se minimalizovaly stopy na životním prostředí. 
Čtěte více na fristads.com.

• Produkty s EPD (Environmental Product Declaration)

• Vyroben z 100% recyklovaných materiálů

• Prošívaná bunda s recyklovanou PrimaLoft® izolací

• e.dye® – snižuje spotřebu vody o 75% oproti tradičnímu barvení

• Noste je samostatně nebo společně – perfektní kombinace 
pro použití po celý rok

Prošívaná bunda se dá 
připevnit do svrchní 
bundy a vytvořit 
funkční a udržitelný 
zimní oděv.

Stanovením standardu pro měření 
dopadu na životní prostředí (EPD), 

který může celý textilní průmysl využívat, chceme přispět ke změně 
a větší průhlednosti s ohledem na dopad na životní prostředí. Více si 
přečtěte na fristads.com a na www.environdec.com. 

Fristads  Airtech® je vodotěsný 
a větruodolný materiál, který 
chrání před zimou, větrem 
a sněhem. Materiál je také 
prodyšný a udrží vás v suchu 
a pohodlí, protože umožňuje 
odvod nadměrného tepla. 

•  Vodotěsné

•  Větruodolné

•  Prodyšné

•  Zalepené švy

•  Vodní sloupec 10 000 mm

•  Prodyšnost RET ≤ 15

Airtech® chrání před 
zimou, vlhkem, větrem 
a sněhem.

GREEN BUNDA 4922 GRS 
Č. Zbož 129667

GREEN ZATEPLENÁ BUNDA 4101 GRP 
Č. Zbož 130806
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Funguje  
zevnitř ven

1 funkce
V suchu a pohodlí
• Odvádí vlhkost
• Vysoká prodyšnost
• Rychleschnoucí

Číslo položky: 127353, 127355, 127354, 127382

Merino vlna
V teple a pohodlí
• Merino vlna a polyester
• Komfortní teplo
• Odvádí vlhkost
• Vysoká prodyšnost
• Rychleschnoucí

Číslo položky: 127442, 127445 

Mikrofleece
V teple a pohodlí
• Polartec® Power Stretch®

• Elastický izolující mikrofleece
• Odvádí vlhkost
• Vysoká prodyšnost
• Rychleschnoucí

Číslo položky: 111570, 111571 

3 funkce
V teple a pohodlí
• Polyester a bavlna
• Unikátní 3vrstvý materiál 
• Izolující měkký trikot
• Odvádí vlhkost

Číslo položky: 127357, 127359, 127358 
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

Novinka544

940

STREČOVÁ SHELLOVÁ BUNDA 4881 GLS
OBJ.Č.: 300453

Ripstop 4-směrový strečový materiál / Vodotěsný, větruodolný a prodyšný / Podlepené švy /
Odepínací a nastavitelná kapuce se zesíleným kšiltem / Fleecový límec / Celopropínací přední zip
odpuzující vodu / 2 náprsní kapsy se skrytým zipem / 2 přední kapsy se skrytým zip / Vnitřní kapsa
na zip / Předtvarované rukávy / Nastavitelné konec rukávů / Elastické vnitřní manžety s otvorem na
palce / Nastavitelná šňůrka na lemu / Prodloužená záda / Reflexní detaily / Podšívka na zip pro
potisk a vyšívání / Vodní sloupec > 10 000 mm / Schváleno podle EN 343 třída 4/4 / certifikováno
OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Plný 4-směrový streč. Recyklovatelný
materiál

MATERIÁL 4-směrový streč, 2 vrstvý materiál s membránou. 91% recyklovaný polyester, 9% elastan.
Podšívka: 100% polyester taft. HMOTNOST Svrchní látka 210g/m². Podšívka 65 g/m². BARVA 544
Tmavě modrá, 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

982

SVRCHNÍ BUNDA GORE-TEX 4864 GXP
OBJ.Č.: 131287

Materiál GORE-TEX®, prodyšný, větruodolný a vodotěsný / Plně podlepená konstrukce / Kompletně
podšito síťovinou a tafetou / Nastavitelná kapuce se šňůrkou / Kapuce může být složena páskem /
Zdrhovadlo až do límce / Reflexní prvky na ramenou / 1 náprsní kapsa na zip podšitá síťovinou /
Vnitřní kapsa na mapu / 2 přední kapsy se zdrhovadlem podšité síťovinou / Elastická vnitřní manžeta
/ Nastavitelné vzadu šňůrkou / Prodloužená záda / Zip v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo
loga / Vodní sloupec > 10 000 mm / Membrána ePTFE / RET > 6 / Schváleno podle EN 343.

Vodotěsný a větru odolný materiál.. Vysoce prodyšné. Lehké

MATERIÁL 100 % polyester, 2vrstvý GORE-TEX® laminát. Podšívka 100% polyester. HMOTNOST 
Vnější látka 151 g/m², podšívka 67 g/m². BARVA 982 Černá/Výstražná žlutá VELIKOST XS-3XL.

940

GREEN BUNDA  4922 GRS
OBJ.Č.: 129667

Součást kolekce Fristads Green / Prodyšná, větruodolná a vodotěsná / Přední zip v plné délce se
skrytými patentními knoflíky / Odnímatelná kapuce s nastavitelným páskem a šňůrkou / Raglánové
rukávy / 1 náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy na zip / Elastická vnitřní manžeta / Prodloužená
záda / e.dye® / S EPD (Environmental Product Declaration) / Schváleno podle EN 343 / Testováno a
schváleno podle EN 342 společně s bundou 130806 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Recyklovatelný materiál. Doklad o
ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 100% recyklovaného polyesteru. Podšívka 100% recyklovaného polyesteru. HMOTNOST 
180 g/m². Podšívka 70g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-4XL.

940

GREEN ZATEPLENÁ BUNDA 4101 GRP
OBJ.Č.: 130806

Součást kolekce Fristads Green / Odpuzuje vodu / Plně podšité prošívané polstrování / Sbalitelný /
Knoflíky na krku a koncích rukávů pro použití jako vložka v bundě 129667 / Přední zip v plné délce /
Raglánové rukávy / Kontrastní pruh na ramenou / Vnitřní kapsa s zip / 2 přední kapsy na zip /
Elastická lemovka na koncích rukávů a dole / Prodloužená záda / e.dye® / S EPD (Environmental
Product Declaration) / Testováno a schváleno podle EN 342 společně s bundou 129667 / Certifikace
ÖKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Odpuzuje vodu. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 100% recyklovaného polyesteru. 100% recyklované polyesterové zateplení. Podšívka
100% recyklovaného polyesteru. HMOTNOST 55 g/m², 80 g/m², podšívka 70 g/m². BARVA 940
Černá VELIKOST XS-4XL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

Novinka

940

544

940

AIRTECH® SHELLOVÁ BUNDA 4906 GTT
OBJ.Č.: 300859

Airtech® voděodolná, větruodolná a prodyšná / Podlepené švy / Odepínací a nastavitelná kapuce /
Fleecový límec / Skrytý přední zip pod légou se zapínáním na suchý zip / Náprsní kapsa na zip /
Kapsa na mapu se zipem, přístupná při zapnutém oděvu / 2 fleecem podšité přední kapsy na zip /
Vnitřní kapsa na zip / Předtvarované lokty / Nastavitelné konce rukávů / Elastické vnitřní manžety na
palec / Větrací panel vzadu / Nastavitelná šňůrka na lemu / Prodloužená záda / Reflexní detaily /
Podšívka na zip pro přenášení a vyšívání / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Materiál Airtech®
RET <15 / Schváleno podle EN 343 třída 4/4 / certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Zalepené švy. Funkční kapsy

MATERIÁL Airtech® 100% polyester. Podšívka: 100% polyester taft a síťovina. HMOTNOST Vnější
látka 165 g/m². Podšívka 65 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá VELIKOST XS-4XL.

Novinka

544, 940

940

896

397

544

AIRTECH® ZIMNÍ BUNDA 4410 GTT
OBJ.Č.: 300857

Airtech® voděodolná, větruodolná a prodyšná / Lepené švy / Prošívaná podšívka / Odepínací a
nastavitelná kapuce / Fleecový límec / Skrytý přední zip pod légou se zapínáním na suchý zip /
Náprsní kapsa na zip / Kapsa na mapu se zipem, přístupná při zavřeném oděvu / 2 fleecem podšité
přední kapsy na zip / vnitřní kapsa na telefon / kapsa na rukávu se zipem / předtvarované lokty /
nastavitelné konce rukávů / elastické vnitřní manžety s uchopením palce / ventilační síťovaná
podšívka v průramku a na konci rukávu / nastavitelná šňůrka na spodním lemu / prodloužená záda /
Reflexní detaily / Podšívka na zip pro přenos a výšivku / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost
Airtech® materiál RET <15 / Schváleno podle EN 342 a EN 343 třída 4/1. Svrchní látka schválená
podle EN 343 třída 4/4 / certifikována OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Zalepené švy. Funkční kapsy

MATERIÁL Airtech® 100% polyester. Podšívka: 100% polyesterová prošívaná výplň. HMOTNOST 
Vnější látka 165 g/m². Podšívka 190 g/m². BARVA 397 cervená / cerná , 544 Tmavě modrá, 896
Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST XS-3XL. 544 Tmavá námořnická modrá XS-4XL. 940 Černá
XS-5XL.

Novinka

940

AIRTECH® SHELLOVÉ KALHOTY 2151 GTT
OBJ.Č.: 300860

Airtech® voděodolné, větruodolné a prodyšné / Lepené švy / Odepínací elastické šle / Pas s gumou
na bocích a poutky na opasek / Vysoký pas vzadu / Poklopec na zip / 2 přední kapsy na zip s
fleecovou podšívkou / Zadní kapsa na zip s klopou a zapínáním na suchý zip / 2 velké kapsy na
nohavicích s klopou a zapínáním na patentky / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí /
CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní
vycpávky v kolenní kapse / Skryté dvoucestné zipy po celé délce podél vnější strany nohavic , pod
légou se zapínáním na suchý zip / Nastavitelné konce nohavic se zapínáním na suchý zip / Sněhové
kamaše / Reflexní detaily na zadních nohavicích / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Airtech®
materiál RET <15 / Schváleno podle EN 343 třída 4/4 a EN 14404 spolu s chrániči kolen 124292 /
certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Nohavice se zipem v plné délce.
Odnímatelné šle

MATERIÁL Airtech® 100% polyester. Podšívka: 100% polyesterový tafft. HMOTNOST Vnější látka
165 g/m². Podšívka 65 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

Novinka940

544

AIRTECH® ZIMNÍ KALHOTY 2698 GTT
OBJ.Č.: 300858

Airtech® voděodolné, větruodolné a prodyšné / Lepené švy / Prošívaná podšívka / Odepínatelné
elastické šle s fleecovým panelem vzadu / Pas s gumou na bocích a poutka na opasek / Vysoký pas
vzadu / Zapínání na zip / 2 přední kapsy se skrytým zipem / Zadní kapsa na zip s klopou a zapínáním
na suchý zip / 2 velké kapsy na nohavicích s klopou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na skládací
metr s kapsou na nářadí / Předtvarovaná kolena vyztužená CORDUROU® / Skryté zipy od konce
nohavic až ke kolenům pod légou se zapínáním na suchý zip / Nastavitelné konce nohavic se
zapínáním na suchý zip / Sněhové manžety / Reflexní detaily na zadních nohavicích / Vodní sloupec
10 000 mm / Prodyšnost Airtech® materiál RET <15 / Schváleno podle EN 342 a EN 343 třída 4/1.
Svrchní látka schválená podle EN 343 třída 4/4 / certifikována OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Odnímatelné šle

MATERIÁL Airtech® 100% polyester. Podšívka: 100% polyesterová prošívaná výplň. HMOTNOST 
vnější látka 165 g/m². Podšívka 190 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá VELIKOST XS-3XL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940, 982

982

940

796

586

556

896

ZIMNÍ BUNDA AIRTECH® 4058 GTC
OBJ.Č.: 127559

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Plně podšitá / Límec s fleecovou podšívkou /
Odnímatelná podšitá kapuce nastavitelná pomocí zdrhovací šňůrky / Vpředu zip až do límce a suchý
zip / 2 náprsní kapsy se zipy / 2 přední kapsy se zipem / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon
přístupná zvenku / 1 vnitřní kapsa s patkou a suchým zipem / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo loga / Nastavitelná šňůrka v dolním lemu / Předformované rukávy / Nastavitelná šířka
na konci rukávů / Elastická vnitřní manžeta / Reflexní prvky vzadu / Vodní sloupec 10 000 mm /
Oblečení testováno a schváleno podle EN 343 třída 3/1 a EN 342. Svrchní tkanina splňuje třídu 3 pro
propustnost vodních par; EN 343 třída 3/3 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odolné. Zesílené v namáhaných
místech

MATERIÁL 100% polyester. Podšívka ze 100% polyesteru.  Zesílení ze 100% polyesteru.  HMOTNOST 
Vnější látka 255 g/m², podšívka 195 g/m², zesílení 300 g/m².  BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá, 896 Šedá/Černá, 940
Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá VELIKOST XS–XXXXL. 

940

540

940

GEN Y AIRTECH® BUNDA 4906 GTT
OBJ.Č.: 120963

Prodyšný, větruodolný a vodotěsný materiál Airtech® / Zdrhovadlo do límce / Límec podšitý fleecem
/ Přední zdrhovadlo s patkou / Odnímatelná kapuce se zapínáním na patentní knoflík a nastavitelnou
šnůrkou / Vnitřní napoleonská kapsa na levé straně pod patkou / Pravá náprsní kapsa se
zdrhovadlem, na levé straně ponechán prostor pro logo / 2 vnitřní kapsy, jedna se suchým zipem,
druhá se zdrhovadlem / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Prodloužená záda / Nastavitelný tunýlek se
šnůrkou v lemu / Podšívka ze síťoviny / Vzadu ventilační dílec / Zdrhovadlo v podšívce pro lepší
umístení výšivky a loga / Předformované lokty / Manžety s nastavením na suchý zip / Pružné
manžety uvnitř rukávu / Reflexní potisk na rukávech, kapuci a ve střední části zad / Schváleno podle
EN 343 trída 3/3

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Reflexní detaily

MATERIÁL Airtech®, 100 % polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný materiál. Podšívka: 100%
polyamid. HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 65 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST XS–XXXXL.

940

SVRCHNÍ KALHOTY AIRTECH® 2151 GTT
OBJ.Č.: 127569

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Elastické odnímatelné šle / 2 fleecem podšité přední
kapsy se zipem / 1 zadní kapsa se zipem a patkou se suchým zipem / Prodloužená záda / 2
měchové přední kapsy s patkou a patentním knoflíkem / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí
/ Kolena zesílená CORDUROU® / Po stranách v celé délce dvoucestné zipy s vnitřním zpevněním a
suchým zipem / Sněhový uzávěr / Zakončení nohavic nastavitelné pomocí suchého zipu / Zakončení
nohavic zesílené CORDUROU® / Reflexní prvky vpředu a vzadu / Vodní sloupec 10 000 mm /
Testováno a schváleno podle EN 343 třída 3/3 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelné šle. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Podšívka: 100% polyester.
HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 65 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.

540, 940

940

896

397

540

AIRTECH® ZIMNÍ BUNDA 4410 GTT
OBJ.Č.: 115681

Airtech® prodyšný, větruodolný a vodotěsný materiál / Zip až do límce /  Límec podšitý fleecem /
Přední zdrhovadlo s patkou / Odnímatelná kapuca s patentním knoflíkem a nastavitelnou stahovací
šňůrkou / Uvnitř na levé straně napoleonská kapsa / Vpravo náprsní kapsa na zip, na levé straně
místo pro logo / Kapsa se zdrhovadlem na levém rukávu / Uvnitř rukávů elastické manžety /
Nastavitelné manžety se suchými zipy / Předformované lokty / 2 vnitřní kapsy na knoflíky / Síťová
podšívka v průramcích a na koncích rukávů / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Reflexní detaily na
rukávech, stranách a na zádech / Prodloužená záda / Nastavitelná šňůrka ve spodním lemu /
Zateplená podšívka / Zip v podšívce pro snazší umístění loga nebo výšivky / Schváleno v souladu s
EN 343 třída 3/1 a EN 342 / Vnější materiál splňuje prodyšnost podle EN 343 třída 3/3 / OEKO-TEX®
certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% polyester. Podšívka 100% polyester HMOTNOST Vnější materiál 150g/m2 ,
podšívka 190 g/m2 BARVA 397 cervená / cerná , 540 Námořnická modrá , 896 Šedá/Černá, 940
Černá VELIKOST XS-3XL. Černá XS-5XL, tmavě modrá XS-4XL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

540

940

AIRTECH® ZIMNÍ KALHOTY 2698 GTT
OBJ.Č.: 115682

Airtech® prodyšné, větru a vodě odolné. Prodyšný, větruodolný a vodotěsný materiál Airtech® /
Elastický pas / Poklopec se zdrhovadlem / Vyšší vzadu / Odnímatelné šle s fleecovým klínem na
zádech / 2 přední kapsy s patkou / 2 přední kapsy se záhybem / 1 zadní kapsa s patkou / Kapsa na
skládací metr na pravé nohavici / Předformovaná zesílená kolena / Reflexní pruh kolem kolene /
Uvnitř zesílené zakončení nohavic / Sněhová manžeta se zdrhovadlem a nastavitelná délka nohavic /
Vodní sloupec 10.000mm / Schváleno podle EN 343 třída 3/1 a EN 342 / Airtech® materiál schválen
podle EN 343 3/3 / OEKO-TEX® certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelné šle. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšná, větru a vodě. Prošívaná podšívka 100% polyester.
Výztuž ze 100% polyamidu. HMOTNOST Vnější materiál 150 g/m². Podšívka 170 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS-XXXL.

940

AIRTECH® ZIMNÍ KOMBINÉZA 812 GT
OBJ.Č.: 100362

Airtech® prodyšný, větru a voděodolný / plně podšito / podlepené švy / fleecem podšitý límec /
odnímatelná podšitá kapuce / obousměrný přední zip až do horní části límce / Nylonem vyztužená
ramena, rukávy, kolena a boky / 2 náprsní kapsy se zipem / Napoleonská kapsa  s patkou na zip / 2
přední kapsy / Elastická stahovací šňůrka v pase / Vnitřní kapsa / 2 zadní kapsy s klopou / Elastická
zadní kapsa / Kapsa na skládací metr / Kapsa na nářadí / Kapsa na nohavici s klopou a suchým
zipem / Nastavitelná spodní části nohavic / Oboustranný zip na spodní straně nohavic / Sněhová
manžeta uvnitř nohavic / Kapsa na rukávu s kapsou na mobilní telefon a kapsou na tužku / Elastické
manžety uvnitř rukávů / Reflexní detaily na rukávech a nohou / Schváleno podle EN 343 třída 3/3 a
EN 342.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Zesílené CORDUROU®. Nohavice se
zipem v plné délce

MATERIÁL 100% micropolyester, podšívka ze 100% polyesteru. 100% nylon v namáhaných místech.
HMOTNOST Vnější materiál 160 g/m², podšívka 140 g/m² BARVA 940 Černá VELIKOST R: S–XXL.

540

896

ZIMNÍ BUNDA 4420 PP
OBJ.Č.: 115684

Zip až do límce zakrytý légou na patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy s patkou na patentní knoflíky, 1 s
vnitřním D-kroužkem, 1 s 2 kapsami na tužky / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon přístupnou
z venku / Vnitřní kapsa na patentní knoflíky /  Zateplené kapsy s postranními otvory na patentní
knoflíky / Kapsa na rukávu se zdrhovadlem / Eleastickké manžety uvnitř rukávů / Umělý kožich v
podšívce / Zateplené rukávy / Nastavitelný pas na patentní knoflíky / Prodloužená záda / Zip v
podšívce pro snažší umístění loga nebo výšivky / Testováno v souladu s EN 342 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odolné. Odpuzuje vodu. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL Polydex, 100% polyester, špína, olej a vodu odpuzující. Umělý kožich. Zateplené rukávy.
HMOTNOST Vnější materiál 255 g/m², podšívka 340 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 896
Šedá/Černá VELIKOST XS-XXXL.

940

540

940

PILOTNÍ ZIMNÍ BUNDA 464 PP
OBJ.Č.: 100498

Zesílení z pancéřového nylonu na ramenou a rukávech / Zdrhovadlo až do límce / Pružný pas a
manžety / Límec s podšívkou z umělé kožešiny / Zdrhovadlo v podšívce pro snažší umístění loga
nebo výšivky / Reflexní lemování vpředu a vzadu / 2 náprsní kapsy se zdrhovadlem / Skrytá kapsa na
ID kartu / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Kapsa na rukávu se zdrhovadlem a kapsou na tužku /
Kapsa na rukávu se suchým zipem / 2 vnitřní kapsy / Poutko na sluchátko mobilního telefonu / 2 D-
kroužky / Testováno dle EN 342 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolné. Odpuzuje vodu. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Fristads Polydex®, 100% polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Prošívaná podšívka.
Namáhané oblasti jsou zesílené 100% polyamidem. HMOTNOST Vnější materiál 255 g/m².podšívka
195 g/m2, zesílení 300 g/m2. BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.
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940

540

ZIMNÍ VESTA 5050 PP
OBJ.Č.: 125045

Vpředu zapínání se zipem a skrytými patentními knoflíky / 2 náprsní kapsy s patkou a patentním
knoflíkem, 1 s vnitřním D-kroužkem, 1 se 2 kapsami na tužku / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na
mobilní telefon přístupnou zvenku / Vnitřní kapsa s knoflíkem / 2 fleecem podšité přední kapsy s
bočními otvory / 2 přední kapsy s patkou a patentním knoflíkem / Podšívka z umělé kožešiny /
Nastavitelný lem s patentním knoflíkem / Prodloužená záda / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo loga / OEKO-TEX® certifikát.

Odolné. Odpuzuje vodu. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL Polydex, 100% polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Podšívka z umělé kožešiny.
HMOTNOST Vnější látka 255 g/m², podšívka 340 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá
VELIKOST S-3XL.

540

940

ZIMNÍ KALHOTY 267 PP
OBJ.Č.: 100492

Předformovaná kolena / Zesílené kapsy na kolenou s otvory pro výškově nastavitelné kolenní polstry
/ Zdrhovadlo s roztažitelným záhybem až ke koleni / Nastavitelné konce nohavic / 2 prední kapsy / 2
zadní kapsy s patkou a suchým zipem / Kapsa na nohavici s kapsou na skládací metr a kapsou na
tužku / Kapsa na nohavici s kapsou na mobilní telefon a kapsami na tužky.

Odolné. Odpuzuje vodu. Funkční kapsy

MATERIÁL Fristads Polydex®, 100% polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Prošívaná podšívka.
HMOTNOST Vnější materiál 255 g/m².podšívka 100g/m2 BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST C44–C62, C146–C156.

796

588

540

387

996

STREČOVÁ SOFTSHELLOVÁ ZIMNÍ BUNDA 4060 CFJ
OBJ.Č.: 127188

Větruodolný a vodoodpudivý / 4-směrový strečový materiál / Flexibilní  podšívka z umělé kožešiny /
Zesílení na ramenou, loktech a vepředu / Odepínací kapuce s nastavitelným popruhem a šňůrkou /
Přední otvor na zip na horní části límce a vnitřní léga / Náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy na zip /
Prodloužená záda / Nastavitelné manžety / certifikováno OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Zesílené v namáhaných
místech

MATERIÁL 87 % polyester, 13 % polyuretan. Zesílení 100% polyester. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 
387, 540 Námořnická modrá , 588, 796 Vojenská zelená/Černá, 996 Černá/Šedá VELIKOST S–3XL.

541

940

BAVLNĚNÁ  ZIMNÍ BUNDA 447 FASI
OBJ.Č.: 113083

Vodě odmítavá / Plně podšito umělým kožichem a prošívanou podšívkou v rukávech / Zdrhovadlo až
do límce s lemovkou a skrytými patentními knoflíky / Nastavitelné manžety a lem / Prodloužená záda
/ 2 přední kapsy / 2 náprsní kapsy s patkou a knoflíkem, 1 s knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž, 1
s poutky na nářadí / Kapsa na rukávu / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se
suchým zipem / Viditelné sedlo / Reflexní pruh v pase, na rukávech a na ramenou / Zdrhovadlo v
podšívce pro lepší umístění výšivky a loga / Schváleno podle EN 342 / Certifikovaný OEKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. Podšívka z umělé kožešiny. Zdokonalená viditelnost

MATERIÁL Vnější látka 100 % bavlněný kepr FAS, odpuzuje špínu, olej a vodu, podšívka 100 %
polyesterová umělá kožešina. HMOTNOST Vnější látka 390 g/m2, podšívka 280 g/m2 BARVA 541
Modrá , 940 Černá VELIKOST XS-3XL
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

540

ZIMNÍ BUNDA 4819 PRS
OBJ.Č.: 127565

Podšitá umělou kožešinou / Vpředu zip až do límce s vnitřním zpevněním / 2 náprsní kapsy s patkou
a patentním knoflíkem / 2 fleecem podšité přední kapsy s patentním knoflíkem / 2 vnitřní kapsy, 1 se
suchým zipem, 1 se zapínáním na knoflík / Zip v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga /
Kapsa na rukávu s patkou a suchým zipem a kapsou na tužku / Reflexní prvky / Žebrované manžety
a dolní lem / Testováno a schváleno podle EN 342 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Odolné. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL 100% polyester. Podšívka z umělé kožešiny ze 100% polyesteru. HMOTNOST Vnější látka
210 g/m², podšívka 340 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS–XXXL. 

540

940

ZIMNÍ BUNDA 4001 PRS
OBJ.Č.: 113080

PU zátěr / Prošívaná podšívka / Zdrhovadlo až do límce / Odnímatelná, nastavitelná a podšitá
kapuce / 2 náprsní kapsy s patkami / 2 přední kapsy se zdrhovadly / 1 vnitřní kapsa / 1 kapsa na
rukávu s patkou / Nastavitelný pásek na rukávech / Reflexní lem na rukávech / Tunýlek s tkaničkou v
dolním lemu / V pase  natištené logo / Schváleno podle EN 342  / OEKO-TEX® certifikát.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Odolné. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL 100 % polyester, podšívka 100 % polyester. HMOTNOST Vnější látka 210 g/m², podšívka
160 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST 540 Tmavě modrá, 941 Tmavě
šedá XS-4XL. 940 Černá XS-5XL.

940

VODOTĚSNÁ ZIMNÍ BUNDA ACODE WINDWEAR 1407 BPW
OBJ.Č.: 110148

Prodyšná, větruodolná a vodotěsná / Zalepené švy / Odnímatelná kapuce nastavitelná pomocí
zdrhovací šňůrky / Límec s fleecovou podšívkou / Vodotěsné zdrhovadlo až do límce /  Větrací otvory
v podpaží se zipem / 2 fleecem podšité přední kapsy s voděodolným zipem / Nastavitelná šňůrka v
lemu / Vnitřní kapsa na mapu se zipem a otvorem pro sluchátko / Vnitřní kapsa se síťovinou /
Odnímatelný sněžný pás uvnitř / Zip v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga / Kapsa na
rukávu se zdrhovadlem / Nastavitelné konce rukávů / Tkanina s vodním sloupcem 10 000 mm /
OEKO-TEX®  certifikát. 

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST Vnější látka 155 g/m², zateplená podšívka na trupu 165 g/
m², zateplená podšívka na rukávech 115 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3L. 531 modrá
S-3XL

940

544

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA 1421 SW
OBJ.Č.: 119008

Plně podšitá a zateplená / Odnímatelná kapuca nastavitelná pomocí zdrhovací šňůrky / Límec s
fleecovou podšívkou / Vpředu zip až do límce a skryté patentní knoflíky / Kapsa na mapu se zipem,
přístupná zvenku / 2 přední kapsy se zipem / 2 vnitřní kapsy se zdrhovadlem / 2 vnitřní kapsy ze
síťoviny / Zip v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga / Prodloužená záda / Nastavitelný
lem se zdrhovací šňůrkou / Elastické vnitřní manžety / Zesílení na ramenou a rukávech / Tkanina s
vodním sloupcem 5 000 mm / OEKO-TEX® certifikát.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Strečový materiál. Zesílené v namáhaných
místech

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá VELIKOST 
S–XXXL.
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940

ACODE ZATEPLENÁ VESTA 1515 SCQ
OBJ.Č.: 117886

Softshellové elastické panely po stranách / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy se zipem /
Elastický lem kolem krku, průramku a dolního lemu / OEKO-TEX® certifikát.

Strečové panely. Lehké. Kapsy na zip

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST Zateplený materiál: 160 g/m² , softshell 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST S–XXXL.

940

540

VĚTRUODOLNÁ FLEECOVÁ BUNDA 4411 FLE
OBJ.Č.: 115683

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá podšívka Airtech® / Zesílená ramena, konce rukávů a dolní
lem / Zip až do límce s vnitřní lemovkou / 1 náprsní kapsa na zip / Elastické manžety a dolní lem / 2
přední kapsy se zdrhovadlem / Vnitřní kapsa na mobilní telefon a vnitřní kapsa na zip / Nastavitelný
spodní lem  šňůrkou / Reflexní detaily na zádech a vpředu / OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný materiál. Odpuzuje vodu. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL 100% polyester. Podšívka Airtech®  100% polyester.  HMOTNOST Vnější látka 290 g/m²,
podšívka 160 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST XS-XXXL.

940

GREEN FLEECOVÁ BUNDA 4921 GRF
OBJ.Č.: 129826

Součást kolekce Fristads Green / Kontrastní textilie z jednoduchého jerseye v límci, podpaží a podél
předního zipu / Stojanový límec / Plná délka předního zipu / Speciální konstrukce rukávu / Kontrastní
páska na ramenou / Náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy se zipem / Žebrované manžety a
spodní lem / e.dye® / S certifikací EPD (Environmental Product Declaration) / OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Kapsy na zip. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 100% recyklovaný polyester. HMOTNOST 285 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST 
XS-4XL.

Novinka

940

POLARTEC® STREČOVÁ FLEECOVÁ BUNDA 4870 GPY
OBJ.Č.: 300490

Polartec® Power stretch® microfleece – 4-směrový strečový, odvádí vlhkost, vysoce prodyšný,
rychle schne / Hladký zvenčí a počesaný uvnitř / Celopropínací vpředu / Náprsní kapsa na zip / 2
přední kapsy na zip / Prodloužená záda / OEKO-TEX® certifikovaný.

Plný 4-směrový streč. Prodyšné, transportuje pot, rychle schne. Hladký líc

MATERIÁL 90% recyklovaný polyester, 10% elastan. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS-4XL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

GEN Y POLARTEC® MIKINA 783 PY
OBJ.Č.: 100553

Polartec® Power streč mikrofleece / Hladká na rubu a vyčesaná uvnitř / Černá se žlutými
kontrastními švy / Zdrhovadlo až do límce s krytem u krku /  Odvádí vlhkost / Vysoce prodyšná /
Náprsní kapsa se zdrhovadlem / Certifikace OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odvádí pot. Hladký líc

MATERIÁL 90% polyester, 10% elastan. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–
4XL.

540

940

FLEECOVÁ BUNDA 4004 FLE
OBJ.Č.: 120960

Vpředu zdrhovadlo v celé délce / Náprsní kapsa se zdrhovadlem / 2 přední kapsy se zdrhovadlem /
Raglánový rukáv / Elastická krajovka na konci rukávu / Kontrastní švy / OEKO-TEX®  certifikát.

Kapsy na zip. Kontrastní prošívání. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100 % polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá
VELIKOST 540 Námořnická modrá 941 Tmavě šedá XS–4XL. 940 Černá XS–5XL

940

940

544

FLEECOVÁ BUNDA 1499 FLE
OBJ.Č.: 117872

Přední zip v plné délce s vnitřní légou / 2 přední kapsy se zipem / Prodloužená záda / Raglánové
rukávy / Záplaty na loktech / Poutka na palce / Elastické konce rukávů / OEKO-TEX®  certifikát.

Kapsy na zip. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL Fleece, 100% polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST S–3XL.

597

896

FLEECOVÁ MIKINA 7451 PRKN 
OBJ.Č.: 114032

Melírovaná tkanina s hladkým vnějškem a česaným vnitřkem / Ripstop zesílení na ramenou a
rukávech / Celopropínací zip vpředu / náprsní kapsa na zip / zesílené přední kapsy se zipy / reflexní
detaily / certifikace OEKO-TEX®.

Hladký líc. Zesílené v namáhaných místech. Kapsy na zip

MATERIÁL 100% polyester, vyčesaná vnitřní strana. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 597 Modrá/
cerná O02, 896 Šedá/Černá VELIKOST XS-XXXL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

940

896

598

MIKROFLEECOVÁ BUNDA 4003 MFL
OBJ.Č.: 120966

Větrací strečové panely na bocích a manžetách / celopropínací zip vpředu / 2 přední kapsy na zip /
certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Lehké. Kapsy na zip

MATERIÁL Microfleece 100% polyester. Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 
170 g/m², strečový materiál 200g/m². BARVA 598, 896 Šedá/Černá, 940 Černá VELIKOST XS-4XL.
Černá, XS-5XL

941

531

940

FLEECOVÁ BUNDA ACODE 1475 MIC
OBJ.Č.: 111840

Hladká na rubu a vyčesaná uvnitř / Přední zip v plné délce s vnitřním zpevněním / Náprsní kapsa na
zip / 2 přední kapsy se zipem / Prodloužená záda / Raglánové rukávy / Poutka na palce.

Hladký líc. Kapsy na zip

MATERIÁL 95% polyester, 5% elastan. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 531 Modrá, 940 Černá, 941
Tmavě šedá VELIKOST S-3XL. 

540

BUNDA S UMĚLOU KOŽEŠINOU 762 P
OBJ.Č.: 100461

Zdrhovadlo až do límce / Otvor pro palec / Prodloužená záda / OEKO-TEX® certifikát.
Ikonický styl Fristads. Prodloužená záda

MATERIÁL 100% polyester, umělá kožešina. HMOTNOST 320 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXL.

996

940

SOFTSHELLOVÁ BUNDA S KAPUCÍ 7461 BON
OBJ.Č.: 129475

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá / Raglánové rukávy / Přední zip v plné délce / Nastavitelná
kapuce se šňůrkou / Reflexní prvky na ramenou / 1 náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy na zip /
Poutka na palce / Elastická lemovka dole a na koncích rukávů / Prodloužená záda / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. 940 černá 87% recyklovaný polyester, 13% polyuretan. HMOTNOST 230
g/m². 940 černá 275 g/m². BARVA 940 Černá, 996 Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

GEN Y STREČOVÁ BUNDA 4905 SSF
OBJ.Č.: 120962

Prodyšná, větru odolná a vodě odpudivá / Strečový materiál / Přední zip v plné délce / Náprsní kapsa
na zip / 2 přední kapsy na zip / Raglánový rukáv / Elastické poutko na palec / Kontrastní švy / OEKO-
TEX® cerifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Odolné

MATERIÁL 94% polyester, 6% eleastan. HMOTNOST 415 g/m² BARVA 940 Černá VELIKOST XXS–
XXXL.

996

676

586

ACODE WINDWEAR SOFTSHELLOVÁ BUNDA 1414 SHI
OBJ.Č.: 124149

Prodyšná, větruodolná a vodotěsná / Vnitřní fleecová podšívka / Odnímatelná kapuce nastavitelná
pomocí zdrhovací šňůrky / Zip až do límce s vnitřním zpevněním / Náprsní kapsa na zip / 2 přední
kapsy se zipem / Nastavitelné konce rukávů / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Prodloužená
záda /  OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Vyčesaná vnitřní
strana pro vyšší komfort

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 586 Námořnická modrá / šedá , 676
Královská modrá /Námořnická modrá, 996 Černá/Šedá VELIKOST S–XXXL.

941

940

740

540

SOFTSHELLOVÁ BUNDA 4557 LSH
OBJ.Č.: 129531

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá / Stojací límec / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy /
Reflexní prvky / Elastická lemovka dole a na koncích rukávů / Certifikace ÖKO-TEX®. 

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Reflexní detaily

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 740 Vojenská
zelená, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST XS–XXXXL.

940

SOFTSHELLOVÁ VESTA ACODE WINDWEAR 1506 SBT
OBJ.Č.: 113531

Větruodolná a vodoodpudivá / Přední zip v plné délce / 1 náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy se
zipem / Prodloužená záda / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Tkanina s vodním sloupcem   8
000 mm /  OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 235 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–3XL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

544

940

SOFTSHELLOVÁ BUNDA 1476 SBT
OBJ.Č.: 113529

Větruodolná a vodoodpudivá / Přední zip v plné délce / 1 náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy se
zipem / Prodloužená záda / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Nastavitelné konce rukávu /
Tkanina s vodním sloupcem 8 000 mm / OEKO-TEX® certifikát.  

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 235 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá VELIKOST 
S–3XL.

540

940

BUNDA DO DEŠTĚ 432 RS
OBJ.Č.: 100561

Strečový materiál / Svařované švy / Odnímatelná kapuce se šňůrkou / Knoflíky a obousměrné
zdrhovadlo / Nastavitelné manžety / Skrytá kapsa na ID kartu / 2 přední kapsy / Vnitřní kapsa  /
Kapsa na mobilní telefon / Reflexní detaily / EN 343 tř. 3/1  / OEKO-TEX® certifikát.

Strečový materiál. Ventilace v podpaží. Reflexní detaily

MATERIÁL 65% polyester, 35% polyuretan HMOTNOST 200 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST 2XS–3XL. Černá 2XS-5XL

940

540

KALHOTY DO DEŠTĚ 216 RS
OBJ.Č.: 100557

Strečový materiál / Svařované švy / Odnímatelné a nastavitelné šle / Elastický pas / Poutka na
opasek / Kapsa na skládací metr / EN 343 tř. 3/1  / OEKO-TEX® certifikát.

Strečový materiál. Odnímatelné šle. Nastavitelné konce nohavic

MATERIÁL 65% polyester, 35% polyuretan HMOTNOST 200 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá VELIKOST 2XS–3XL. Černá 2XS-5XL

940

OBLEČENÍ DO DEŠTĚ 4099 LRS
OBJ.Č.: 127566

Strečový materiál / Svařované švy. Bunda: Kapuce s možností složení, nastavitelná pomocí zdrhovací
šňůrky a se suchým zipem / Vpředu zapínání na patentní knoflíky a vnitřní zpevnění se suchým zipem
/ 2 přední kapsy s patentním knoflíkem / Vzadu ventilace v sedle / Raglánové rukávy / Rukáv
nastavitelný pomocí patentního knoflíku / Reflexní prvky na ramenou. Kalhoty: Elastický pas,
nastavitelný pomocí šňůrky / Zakončení nohavic nastavitelná pomocí patentních knoflíků. / Reflexní
prvky na nohavicích / Testováno a schváleno podle EN 343 třída 3/1.

Strečový materiál. Reflexní detaily. Baleno v sáčku

MATERIÁL PU závěr 100% polyester. HMOTNOST 170 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XXS–
XXXL. 
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

ACODE BUNDA DO DEŠTĚ 4002 LPT
OBJ.Č.: 126495

Prodyšná, větruodolná a vodotěsná / Zalepené švy / Odnímatelná kapuce nastavitelná pomocí
zdrhovací šňůrky / Zip až do límce s vnitřním zpevněním / 2 přední kapsy se zipem / Vnitřní kapsa se
zipem a otvorem pro sluchátko / Vnitřní kapsa ze síťoviny / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo loga / Nastavitelné konce rukávů / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou /
Prodloužená záda / Vodní sloupec 5.000 mm / OEKO-TEX® certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Lehké. Zalepené švy

MATERIÁL 100% polyester.  HMOTNOST 110 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3XL. 

940

ACODE KALHOTY DO DEŠTĚ 2002 LPT
OBJ.Č.: 126496

Prodyšná, větruodolná a vodotěsná / Zalepené švy / Elastický pas / 2 přední kapsy se zipem / Skrytý
zip až po kolena / Nastavitelná délka nohavic / Vodní sloupec 5.000 mm / OEKO-TEX® certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Lehké. Kapsy na zip

MATERIÁL 100% polyester.  HMOTNOST 110 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3XL. 

940

TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV 787 OF
OBJ.Č.: 127353

Pohlcuje vlhkost / Šedé kontrastní švy / Rychle schne / Vysoce prodyšné / Dlouhý rukáv / OEKO-
TEX® certifikát.

Odvádí pot. Rychleschnoucí. Perfektní první vrstva

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 160 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.

940

TRIČKO KRÁTKÝ ZIP DLOUHÝ RUKÁV  789 OF
OBJ.Č.: 127355

Pohlcuje vlhkost / Vysoce prodyšné / Rychle schnoucí / Dlouhý rukáv / Rolák se zdrhovadlem / Šedé
kontrastní švy /  OEKO-TEX® certifikát.

Odvádí pot. Rychleschnoucí. Perfektní první vrstva

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 160 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY 788 OF
OBJ.Č.: 127354

Pohlcuje vlhkost / Vysoce prodyšné / Bez poklopce / Šedé kontrastní švy / OEKO-TEX® certifikát.
Odvádí pot. Rychleschnoucí. Perfektní první vrstva

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 160 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–XXXL.

940

SPODNÍ PRÁDLO 7416 UE
OBJ.Č.: 127382

Dlouhý rukáv / Kulatý výstřih / Ploché švy v kontrastní barvě  / OEKO-TEX® certifikát.
Odvádí pot. Rychleschnoucí. Perfektní první vrstva

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 176 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3XL.

940

TRIČKO KRÁTKÝ ZIP DLOUHÝ RUKÁV  742 PC
OBJ.Č.: 127357

Vysoký límec s krátkým zdrhovadlem / Dlouhý rukáv / Široké manžety / Prodloužená záda, 3-funkční
jersey - pohlcuje vlhkost / OEKO-TEX® certifikát.

3-funkční jersey. Odvádí pot. Izolace

MATERIÁL 58% polyester, 42% bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–
XXXXL.

940

TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV 743 PC
OBJ.Č.: 127358

Kulatý límec / Dlouhé rukávy / Prodloužená záda / Izoluje / Pohlcxuje vlhkost / Savý materiál / OEKO-
TEX® certfikát.

3-funkční jersey. Odvádí pot. Izolace

MATERIÁL  58% polyester, 42% bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–
XXXXL.
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940

DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY 747 PC
OBJ.Č.: 127359

Pružný pas / Pružné konce nohavic / Pohlcuje vlhkost / Savý materiál / OEKO-TEX® certfikát.
3-funkční jersey. Odvádí pot. Izolace

MATERIÁL 3-funkční jersey, 58% polyester, 42% bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXXL.

940

TRIČKO Z VLNY MERINO 7517 MW
OBJ.Č.: 127442

Izolující vlna merino a polyesterová tkanina / Odvádí vlhkost / Neutralizace zápachu / Kulatý výstřih /
Ploché stehy v kontrastní barvě / OEKO-TEX® certifikát.

Měkký a teplý materiál. Merino vlna. Odvádí pot

MATERIÁL 65 % vlna merino (19,5 μm), 35 % polyester.  HMOTNOST 170 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXL.

940

DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY Z VLNY MERINO 2517 MW
OBJ.Č.: 127445

Izolující vlna merino a polyesterová tkanina / Odvádí vlhkost / Neutralizace zápachu / Ploché stehy v
kontrastní barvě / OEKO-TEX® ceritfikát.

Měkký a teplý materiál. Merino vlna. Odvádí pot

MATERIÁL 65 % vlna merino (19,5 μm), 35 % polyester.  HMOTNOST 170 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXL.

940

POLARTEC ROLÁK KRÁTKÝ ZIP 7078 PT
OBJ.Č.: 111570

Polartec® Power Stretch® mikro fleece /  Hladká na rubu a vyčesaná uvnitř / Transportuje pot /
Prodyšný / Rychle schne / Izoluje tělo / Černý s modrými kontrastními švy / Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký a teplý materiál. Odvádí pot. Hladký líc

MATERIÁL 59 % polyester, 33 % nylon, 8 % elastan HMOTNOST 180 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXL
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ZIMA VÍTR DÉŠŤ

940

POLARTEC DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY 2078 PT
OBJ.Č.: 111571

Microfleece Polartec® Power Stretch® / Hladké na rubu a vyčesané uvnitř /  Transportují pot /
Prodyšné / Rychle schnou / Izolují tělo / Černé se žlutými kontrastními švy / Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký a teplý materiál. Odvádí pot. Hladký líc

MATERIÁL 59 % polyester, 33 % nylon, 8 % elastan. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS–XXXL
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Vysoká viditelnost.
Viditelnost, bezpečnost a komfort za každého počasí 

Když je na vašem pracovišti kladen důraz na viditelnost, naše výstražné pracovní oděvy pomohou zajistit 
maximální ochranu osob. Naše látky ve fluorescenčních barvách a reflexní pásky splňují nejnovější mezinárodní 
normy a díky našim vysokým požadavkům na kvalitu budete vidět za každého světla a počasí. 
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EN 20471 –  
mezinárodní norma 
pro vaši bezpečnost
Všechny naše oděvy jsou certifikovány podle normy 
pro oděvy s vysokou viditelností, EN ISO 20471. Kromě 
certifikace výrobků podle normy EN ISO 20471 jsou 
všechny oděvy testovány v naší laboratoři, aby se zajistila 
maximální možná bezpečnost pro všechny naše uživatele. 

POHODLÍ A FUNKČNOST
Střih oděvů by měl dobře padnout, aby 
byly pohodlné a dobře se v nich pracovalo. 
Současně by měly zajišťovat všechny funkce 
potřebné při každodenní práci. Naše materiály 
se pečlivě testují, aby odolaly náročným 
pracovním podmínkám a současně vyhověly 
všem požadavkům mezinárodních certifikací. 

VIDITELNOST ZA DNE
Aby bylo oblečení viditelné za denního 
světla, používáme certifikované materiály 
ve fluorescenčních barvách. Barvy musí bez 
vyblednutí odolat oděru a velkému počtu 
praní. Ve většině případů jsou výrobky 
navrhovány s tmavými kontrastními barvami, 
které se umísťují na plochy nejvíce vystavené 
znečištění a opotřebení. 

VIDITELNOST V NOCI
Reflexní páska zvyšuje viditelnost večer 
a v noci. Umístění reflexních pásek na 
oblečení se pečlivě testuje, aby byla zajištěna 
maximální viditelnost. Používáme pouze 
reflexní pásku nejvyšší kvality, která splňuje 
vysoké požadavky na praní a je odolná. 

Jde o to, zajistit vaši 
bezpečnost a pohodlí 
při práci.
• Všechny naše oděvy jsou certifikovány podle norem pro 

oděvy s vysokou viditelností

• Důkladně testované materiály s vysokou odolností 
a komfortem

• Pečlivě navržený střih pro skvělé pohodlí

• Funkčnost a design jsou vytvářeny v úzké spolupráci 
s uživateli

• Naše oděvy jsou certifikovány společně, proto je můžete 
kombinovat, abyste dosáhli té nejvyšší třídy

• Většina oděvů prošla testováním pro průmyslové praní 
podle ISO 15797 a odolají 25–50 pracím cyklům 

• Kvalitní reflexní pásky splňují vysoké požadavky na praní 
a odolnost

• Všechny reflexní pásky jsou kvůli vyšší odolnosti našité 
dvojitým stehem

• Dámská kolekce s vypasovaným střihem 

• Široká nabídka velikostí. Většina oděvů je k dispozici od 
velikosti XS 

• Vysoce funkční výrobky do každého počasí a ročního období

• Zesílení z CORDURY® pro zvýšenou odolnost

• Většina oděvů je certifikována podle normy ÖKO-TEX®
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Jde o běžný způsob oblékání, pokud pracujete 
ve službách a dopravě. Nepotřebujete mít na 
sobě úplné výstražné oblečení, ale přitom 
potřebujete být nápadnější. Pokud chcete být 
lépe vidět, stačí přidat horní díl třídy 2 nebo 3. 

Být jasně vidět na velkých staveništích 
může být klíčové. Řada řemeslníků proto 
volí oděvy s vysokou viditelností. Můžete 
zkombinovat jedny z našich pracovních kalhot 
třídy 1 s mikinou nebo bundou tak, abyste 
získali vyšší ochranu třídy 2 nebo 3. 

Pro všechny, kteří pracují na silnicích, železnici 
nebo na jiných místech, kde přežití závisí 
na tom, že jste dostatečně vidět, je tohle ta 
správná volba. U těchto druhů profesí existují 
přísné předpisy ohledně toho, jak se oblékat, 
a my můžeme nabídnout širokou škálu 
certifikovaných oděvů, které zaručí nejvyšší 
ochranu třídy 3. 

Jak dobře musíte být vidět? 
Naše oblečení můžete snadno kombinovat, abyste dosáhli 
bezpečnostní třídy, která vyhovuje vaší profesi.
Všechny výstražné oděvy jsou certifikovány ve třech různých třídách – 1, 2 a 3 – podle toho, jak 
jsou viditelné. v našem Fristads systému výstražného oblečení jsou také naše oděvy certifikovány 
společně, abyste mohli snadno kombinovat různé oděvy a dosáhli nejvyšší, 3. třídy ochrany. 

VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 2 2707 PLU 
Č. Zboží 127734

VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2706 PLU 
Č. Zboží 127732

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2708 PLU 
Č. Zboží 127735

TRIČKO  DL.RUKÁV VÝSTRAŽNÉ TŘ. 3  7724 TPR 
Č. Zboží 114100

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘÍDA 2 
7457 THV 
Č. Zboží 129514

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA TŘ. 2 
4183 WYH 
Č. Zboží 125023
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New note  Chraňte  
sebe i planetu.
Během roku 2022 jsme uvedli na trh kolekce Fristads Green 
Vysoká viditelnost, první svého druhu na světě. Všechny oděvy  
v této kolekci přicházejí s prohlášením o ekologickém produktu  
a byly analyzovány z hlediska životního cyklu, aby se 
minimalizovala ekologická stopa. Výsledkem je převratná  
kolekce pracovních oděvů, která chrání uživatele a zároveň  
lehce našlapuje po planetě.

Použijte naši Green kalkulačku na fristads.com a zjistěte,  
jaký rozdíl může mít váš výběr pracovního oblečení.
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Stiby 
Bezpečná volba  
pro strečový komfort.
Kolekce Stiby je ideální pro pracovníky ve stavebnictví  
a pro každého, kdo oceňuje pohodlí při každodenní 
práci. „Srdcem“ kolekce Stiby jsou naše udržitelné oděvy  
z materiálu GSTP. Díky udržitelnému 4-směrovému 
streči a žebrovaným strečovým panelům v pase mají 
tyto oděvy dvojnásobné pohodlí a výrazně nižší  
dopad na životní prostředí než běžné pracovní oděvy  
s vysokou viditelností.

Kolekce Stiby také zahrnuje vybrané kalhoty a topy  
se strečovým komfortem, které jsou v procesu 
modernizace o udržitelné materiály. 

Oděvy vyrobeny z materiálu GSTP

• Součástí kolekce Fristads Green

• Přichází s EPD - Enviromentální Deklarace Produktu

•  Recyklovaný polyester a materiál na bázi bio

•  4-směrový streč

•  Lehké

•  Komfortní

• Schváleno pro praní na 60°

•  Certifikát OEKO-TEX® 

• Hmotnost 260 g/m2

Přednosti Stiby
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Trofta 
Bezpečná volba  
pro lehký komfort.
Kolekce Trofta nabízí širokou škálu oděvů zaměřených na 
pracovníky v oblasti silnic, stavebnictví, servisu, logistiky 
a údržby. Tato kolekce lehkého pracovního oblečení s 
vysokou viditelností je vyrobena z organické bavlny a 
polyesteru z recyklovaných PET lahví a vyztužena tam,  
kde to nejvíce potřebujete.

V budoucnu bude kolekce Trofta doplněna o topy a bundy, 
které doplní udržitelný outfit.

Oděvy jsou vyrobeny z materiálu GPLU

• Součástí kolekce Fristads Green

• Přichází s EPD - Enviromentální Deklarace Produktu

• Recyklovaný polyester a organická bavlna

•  Lehké

•  Komfortní

•  Odolné

• Schváleno pro průmyslové praní na 75°

•  Certifikát OEKO-TEX® 

•  Hmotnost 240 g/m2

Přednosti Trofta
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Chrání před zimou, 
vlhkem, větrem 
a sněhem
Materiál Airtech®

Fristads Airtech® je vodotěsný a větru odolný materiál, 
který chrání před zimou, větrem a sněhem. Je také 
prodyšný a udrží vás v suchu a pohodlí, protože umožňuje 
odvod nadměrného tepla. 

• Vodotěsné

• Větruodolné

• Prodyšné

• Zalepené švy

• Vodní sloupec 10 000 mm

• Prodyšnost RET < 12

• Schváleno pro průmyslové praní

Pracujte  
bezpečně  
bez ohledu  
na počasí 
Materiál GORE-TEX 
• Zcela vodotěsné a větruodolné

•  Jediné pracovní oblečení, které se testuje ve zkušební komoře se 
simulací deště a snese průmyslové praní při teplotě 60°

• Dlouhá životnost – šetří peníze

•  Maximální využití: jediné oblečení pro jaro,  
zimu i do deště 

•  Důkladně testováno z hlediska nejlepší funkčnosti a kvality

• Membrána ePTFE

• Všechny švy jsou zalepeny páskou eTPFE

• Vysoká prodyšnost – RET < 6

• Vodní sloupec 28.000 mm ve vlastních testech společnosti GORE. 
Nezávislá zkušební instituce dělá test pouze do 10 000 mm

Testováno ve zkušební 
komoře se simulací 
deště
Každý nový model oblečení GORE-TEX® musí před uvedením do 
výroby projít zkouškou ve zkušební komoře se simulací deště. Toto 
sofistikované zařízení pro zkoušky svrchního oblečení je navrženo 
tak, aby simulovalo řadu náročných reálných situací, kdy prší. Pomocí 
speciálních dešťových trysek strategicky umístěných v komoře můžeme 
testovat vodotěsnou konstrukci oblečení v podmínkách, které simulují 
lehký deštík až po větrem hnaný déšť.
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U1 U2 U3 U4 U5 U6 W1 W2

T1 1 1 2 2 2 3 2 3

T2 1 1 2 2 3 3 2 3

T3 2 2 2 3 3 3 3 3

T4 2 2 3 3 3 3 3 3

T5 2 3 3 3 3 3 3 3

T6 3 3 3 3 3 3 3 3

S1 1 1 2 2 2 3 2 2

S2 2 2 2 3 3 3 2 2

Fristads systém 
ochranných oděvů 
vysoké viditelnosti

Dosáhněte nejvyšší 
třídy bezpečnosti 
kombinací oděvů.

Všechny výstražné oděvy jsou certifikovány podle EN ISO 20471 a jsou 
rozděleny do tří různých tříd – 1, 2 a 3 – podle toho, jak jsou viditelné. 
Třída 3 je nejvyšší stupeň viditelnosti. 

Ve Fristads systému pro výstražné oděvy máme spolu-certifikované naše 
kolekce, takže oděvy ve třídě 1 nebo 2 mohou být kombinovány různými 
způsoby a získat tak třídu 3.

Vytvořili jsme rychlou referenční příručku, která pohodlně ukazuje, 
jak kombinovat vaše Fristads oděvy pro získání požadované třídy 
viditelnosti. Všechny oděvy dostaly specifický kód, na základě typu 
oděvu a klasifikace, například U3 nebo T4. Kód je zobrazen jako symbol 
v informacích o výrobku a v označení CE v oděvu. Tyto informace jsou 
také k dispozici na fristads.com.

NAŠE PŘÍRUČKA PRO  
RYCHLÉ REFERENCE ZOBRAZÍ 
VŠECHNY MOŽNOSTI
Příklad: Výstražné tričko tričko třídy 2 (označené 
U3) lze kombinovat s řemeslnickýma kalhotama 
třídy 2 (označené T4)a tak získat certifikaci třídy 
3 pro celou sadu.
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Vesty/trička s krátkým rukávem 
bez reflexní pásky na rukávech

Oděvy s krátkým nebo dlouhým 
rukávem s reflexní páskou na rukávech

* Horní část těla (U) a vesta (W) se musí nosit na laclových kalhotech pro získání třídy 2 nebo 3.  
Pokud jsou nošené pod laclovými kalhotami, to samo o sobě zneplatňuje třídu viditelnosti.

Navštivte stránky fristads.com a podívejte se na tabulku s maximální 
velikostí plochy pro výšivku a potisk reflexních oděvů.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

171

GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY
TŘÍDA 2 2644 GSTP
OBJ.Č.: 134188

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a zadní straně
stehen / Skrytý přední knoflík / volně zavěšené přední kapsy vyztužené CORDUROU®
jedna na zip, 3 malými kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / D-kroužkem
pod volně zavěšenou kapsou / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní kapsy, jedna se zipem
/ dvojitý vyztužený rozkrok / kladivo / CORDURA®- zesílená kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíky a poutky pro zavírací nůž / kapsa na
nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
CORDURA® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro chrániče kolen v kapse
CORDURA® vyztužený konec nohavic / skrytý háček na boty / schváleno podle ISO
20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+
sluneční UV ochranné vlastnosti. Barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1
UK Railway Standard / Schváleno po 50 pracích cyklech / S certifikátem EPD
(Environmental Product Declaration) registrační číslo 3887 na environdec.com / OEKO-
TEX®.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

196

271

171
GREEN VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2643
GSTP
OBJ.Č.: 134187

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a zadní straně
stehen / Skrytý přední knoflík / přední kapsy volně zavěšené vyztužené CORDUROU® s
kapsou na zip, 3 malými kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / D-
kroužkem pod volně zavěšenou kapsou / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní kapsy, jedna
se zipem / dvojitý vyztužený rozkrok / poutko na kladivo / CORDUROU®- zesílená
kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíky a poutky pro
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / skrytý
háček pro boty / schváleno podle ISO 20471 třída 1, EN 14404 společně s chrániči
kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti / Schváleno po
50 pracích cyklech / S EPD (prohlášení o produktu) / OEKO-TEX® certifikováno.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

196
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196

GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA 2 2645
GSTP
OBJ.Č.: 134189

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a na zadní
straně stehen / Skrytý přední knoflík / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 snížené zádní
kapsy, jedna na zip / dvojitý zesílený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací
metr vyztužená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflíky a poutka na
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
CORDUROU® -zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / skrytý
háček na boty / schváleno podle ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči kolen
124292 a EN 13758-2 UPF 40+ Ochranné vlastnosti proti UV záření. Barva 271 je
schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50
pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační
číslo 3888 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

171

271

196
GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2647
GSTP 
OBJ.Č.: 134243

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedle a na zadní
straně stehen / Skrytý přední knoflík / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 snížené zádní
kapsy, jedna se zipem / dvojitě vyztužený rozkrokový šev / velká snížená kapsa na
nohavii se zapínáním na patent a kapsou na zip / kapsa na nohavici se zapínáním na
patent, kapsa na zip a D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním
otevíráním / výškové nastavení pro chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený
konec nohavice / skrytý háček na boty / schváleno podle ISO 20471 třída 1, EN 14404
společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ Ochrana proti slunečnímu UV
záření / Schváleno po 50 pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product
Declaration) - registrační číslo 3888 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

196

171

GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘÍDA
2 1031 GSTP 
OBJ.Č.: 134190

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál /
Nastavitelné elastické šle / Velká náprsní kapsa na zip a kapsa na pero / Vnitřní kapsa
na mobilní telefon / Žebrované pletené panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v
sedu a vzadu stehen / Poklopec / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní kapsy,
jedna se zipem / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Potko na kladivo / CORDUROU®
vyztužená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na pera, knoflíky a
poutky na pochvu nože / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-
kroužek / kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové
nastavení pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec
nohavic / schváleno podle ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči kolen
124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barva 271 je
schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50
pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační
číslo 3891 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

271

271

196
GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘÍDA
1 1032 GSTP
OBJ.Č.: 134244

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelné / 4-cestný strečový materiál /
Nastavitelné elastické šle / Velká náprsní kapsa na zip a kapsa na pero / Vnitřní kapsa
na mobilní telefon / Žebrované pletené panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v
sedu a zadní strany stehna / Poklopec / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní
kapsy, jedna se zipem / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Poutko na kladivo /
CORDUROU® vyztužená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na pera,
knoflíky a poutky na pochvu nože / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa
na zip a D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním /
výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený
konec nohavic / skrytý háček na botu / schváleno podle ISO 20471 třída 1, EN 14404
společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ UV ochranné vlastnosti proti
UV záření / Schváleno po 50 pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental
Product Declaration) - registrační číslo 3891 na environdec.com / OEKO-TEX®
certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

171
GREEN VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KRAŤASY TŘÍDA 2 2646
GSTP
OBJ.Č.: 134191

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / 4-cestný strečový materiál / Žebrový úplet v
pase / Skrytý přední knoflík / Volně visící přední kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna s
kapsou na zip, 3 malými kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / D-kroužek
pod volně visící kapsou / 2 přední kapsy / 2 zesílené zadní kapsy, jedna se zipem /
dvojitě vyztužený rozkrokový šev / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr
vyztužená CORDUROU®, kapsa na pero, knoflíky a poutka pro zavírací nůž / kapsa na
nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek / Schváleno podle EN ISO
20471 třída 1 velikosti C42-C48 a třída 2 velikosti C50-C66. Barva 271 je schválena
podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 pracích cyklech
/ S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační číslo 3889 na
environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.   HMOTNOST 260 g/m². BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá  VELIKOST C42-C66.

196

130 Novinka

GREEN VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KRAŤASY TŘÍDA 2 2648
GSTP
OBJ.Č.: 134245

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / 4-cestný strečový materiál / Žebrový úplet v
pase / Skrytý přední knoflík / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 zesílené zadní kapsy, jedna
se zipem / Dvojitě vyztužený rozkrok / Poutko na kladivo / kapsa na skládací metr
vyztužená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíky a poutky pro
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 velikosti C42-C48 a třída 2 velikosti C50-C66.
Color 271 C50-C66 je schválen podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard /
Schváleno po 50 pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product
Declaration) - registrační číslo 3890 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.   HMOTNOST 260 g/m². BARVA 130 Výstražná
žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST C42-C66.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196
GREEN VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘÍDA 3 4647 GSTP
OBJ.Č.: 134246

Část kolekce Fristads Green / Udržitelná / 4-cestný strečový materiál / Odolný ripstop
4-cestný streč na koncích rukávů a spodní části zad / Přední otevírání přední léga se
zipem nahoře až k límci / Náprsní kapsa se svislým zipem a vnitřním držákem ID karty
/ 2 přední kapsy na zip / nastavitelné manžety / prodloužená zadní část / schváleno
podle EN ISO 20471 třída 3 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti.
Barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard /
Schváleno po 50 pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product
Declaration) - registrační číslo 3886 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS-4XL.

171

286

271

171

171, 196, 271

Délku nohavic
lze nastavit

GREEN VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘÍDA 2 2641
GPLU
OBJ.Č.: 131981

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Pletené strečové panely v pase / Skrytý
přední knoflík / Volně visící přední kapsy vyztužené CORDURA®, jedna se 3 malými
kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy /
dvojitý zesílený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr vyztužená
CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko pro zavírací nůž /
kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa se zapínáním na klopu a suchý zip,
D-kroužek / CORDUROU ® zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení
výšky pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavice /
Délka nohavice může být prodloužena o 5 cm nebo zkrácena o 2-4 cm, v závislosti na
rozsahu velikostí / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s
chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy
271 a 286 jsou schváleny podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S EPD
(Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3882 na environdec.com /
OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
C44-C66, C146-C156, D84-D120. 286 Výstražná Oranžová/Šedá: C44-C70, C146-C160,
D84-D136.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

286

271

196

Délku nohavic
lze nastavit

GREEN VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2640
GPLU
OBJ.Č.: 131975

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Pletené strečové panely v pase / Skrytý
přední knoflík / Volně visící přední kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se 3 malými
kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy /
dvojitě vyztužený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr vyztužená
CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko na zavírací nůž /
kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa se zapínáním na klopu a suchý zip,
D-kroužek / CORDUROU ® zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení
výšky pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavice /
Délka nohavice může být prodloužena o 5 cm nebo zkrácena o 2-4 cm, v závislosti na
velikosti ISO 20471 třída 1, EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2
UPF 40+ Ochrana proti UV záření / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní
testováno podle ISO 15797 / S EPD (prohlášení o produktu) - registrační číslo 3882 na
environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
C44-C66, C146-C156, D84-D120. 286 Hi-Vis Orange/Grey: C44-C70, C146-C160, D84-
D136.

171

286

196

171

171, 271

Délku nohavic
lze nastavit GREEN VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘÍDA 2 2651 GPLU

OBJ.Č.: 131982

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Žebrované pletené panely v pase / Skrytý
přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrok / Poutko na
kladivo / CORDUROU® vyztužená kapsa na skládací  metr s kapsou na nářadí, kapsa
na pero, knoflík a poutko pro zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent,
kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / Délka nohavic může být prodloužena
o 5 cm nebo zkrácena o 2-4 cm, v závislosti na rozsahu velikostí / Schváleno podle EN
ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+
sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy 271 a 286 jsou schváleny podle RIS-3279-TOM
vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo
3881 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
C44-C66, C146-C156, D84-D120. 286 Hi-Vis Orange/Grey: C44-C70, C146-C160, D84-
D136.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

171, 196

Délku nohavic
lze nastavit

286

271

196

171

GREEN VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2649 GPLU
OBJ.Č.: 134238

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Žebrované pletené panely v pase / Skrytý přední knoflík / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrok / Poutko na kladivo / CORDURA® vyztužená
kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko pro zavírací nůž / kapsa
na nohavici se zapínáním na patent, kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / kolenní
kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v
kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / Délka nohavic může být prodloužena o 5
cm nebo zkrácena o 2-4 cm, v závislosti na rozsahu velikostí / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1,
EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV ochranné vlastnosti /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S certifikátem EPD
(Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3881 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120. 286
Hi-Vis Orange/Grey: C44-C70, C146-C160, D84-D136.

Délku nohavic
lze nastavit

286

271

171

196

GREEN VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2668 GPLU
OBJ.Č.: 134271

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Žebrované pletené panely v pase / Skrytý přední knoflík / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrokový šev / Velká kapsa s nohavicemi se
zapínáním na patent a kapsa s klopou / Kapsa na nohavici se zapínáním na patent , kapsa s klopou a
zapínáním na suchý zip, D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním /
výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic /
délku nohavic lze prodloužit o 5 cm nebo zkrátit o 2 -4 cm, v závislosti na rozsahu velikostí /
Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1, EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2
Ochranné vlastnosti UV UV UPF 40+ / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle
ISO 15797 / S certifikátem EPD (Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3881 na
environdec.com / OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

Délku nohavic
lze nastavit

271

196

171

286

GREEN VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘÍDA 2 1030 GPLU
OBJ.Č.: 131985

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Nastavitelné elastické šle / Velká náprsní kapsa se zipem a
kapsou na pero / Žebrované pletené panely v pase / Poklopec / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy /
Dvojitě vyztužený rozkrok / Poutko na kladivo / CORDUROU® - zesílená kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíkem a poutkem na zavírací nůž / kapsa na nohavici se
zapínáním na patent, kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / CORDUROU® vyztužené
kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní polstrování v kolenní kapse /
CORDUROU® vyztužený konec nohavic / délku nohavic lze prodloužit o 5 cm nebo zkrátit o 2-4 cm, v
závislosti na velikosti / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s kolenními polstry
124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy 271 a 286 jsou schváleny
podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní
testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3885
na environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120. 286
Hi-Vis Orange/Grey: C44-C70, C146-C160, D84-D136.

130

230

GREEN VÝSTRAŽNÉ KRAŤASY TŘÍDA 2 2650 GPLU
OBJ.Č.: 134240

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Žebrované pletené panely v pase / Skrytý přední knoflík / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrok / Poutko na kladivo / CORDURA® vyztužená
kapsa na metr s kapsou na nářadí, knoflík a poutko pro zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním
na patent, kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / Schváleno podle EN ISO 20471 třída
1 velikosti C42-C48 třída 2 velikosti C50-C66. Barva 271 velikosti C50-C66 je schválena podle
RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní
testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3884
na environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 130
Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST C44-C66.
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171, 196, 271

286

271

196

171

GREEN VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘÍDA 3 4067 GPLU
OBJ.Č.: 131976

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Přední otevírání léga se zipem až do límce a zapínáním na
patent / Náprsní kapsa na zip a uvnitř držák na ID kartu / Náprsní kapsa se svislým zipem / 2 přední
kapsy na zip / Nastavitelné manžety se zapínáním na patent / Nastavitelný pas s knoflíky /
Prodloužená zadní část / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 - velikost S a třída 3 - velikosti M-5XL
a 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy 271 a 286 jsou schváleny podle
RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 praních /Průmyslové praní
testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3878
na environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST S-5XL.

130

230

GREEN VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘÍDA 2 5067 GPLU
OBJ.Č.: 134242

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Přední otevírání léga se zipem až do límce a zapínání na
patent / Náprsní kapsa na zip a uvnitř držák na ID kartu / Náprsní kapsa se svislým zipem / 2 přední
kapsy na zip / Nastavitelný pas s knoflíky / Prodloužená záda / Schváleno podle EN ISO 20471 třída
2 . Barva 230 je schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50
praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o
produktu) - registrační číslo 3879 na environdec.com  / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 130
Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST S-5XL.

171, 196

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 2 2707 PLU
OBJ.Č.: 127734

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDURA®, jedna se
3 menšími kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní
kapsy na zip / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko na pouzdro nože / Multifunkční kapsa na nohavici
s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a kapsou na zip / Kapsy na kolenou vyztužené CORDUROU®
s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky pro kolenní polstry v kolenní kapse / CORDUROU®-vyztužené
konce nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída
2 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační číslo 3882 na
environdec. / Certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna. 300 g/m². Ostatní materiál 65% polyester, 35% bavlna.
Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.   HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156, D84–D120.
Výstražná červená/Černá C44-C66

171, 196

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2706 PLU
OBJ.Č.: 127732

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se
3 menšími kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní
kapsy na zip / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko na pouzdro nože / Multifunkční kapsa na nohavici
s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a kapsou na zip / Kapsy na kolenou vyztužené CORDUROU®
s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky pro kolenní vycpávky v kolenní kapse / CORDUROU®-
vyztužený konec nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO
20471 třída 1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační
číslo 3882 na environdec. / Certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna. 300 g/m².  Ostatní materiál 65% polyester, 35% bavlna.
Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.   HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156, D84–D120.
Výstražná červená/Černá C44-C66
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271

196

171

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA 2 2712 PLU
OBJ.Č.: 130164

Strečové panely na stranách, sedu a rozkroku / 2 postranní kapsy / D-kroužek / 2 zadní kapsy na zip /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Velká snížená kapsa na nohavici s kapsou na skládací metr a kapsa
na dokumenty se zapínáním na suchý zip / Multifunkční kapsa na nohavici na zip s kapsou na ID
kartu a kapsou na skládací metr / CORDUROU® zesílené kapsy na kolenou s vnitřním otevíráním /
Výškově nastavitelné kolenní polstry v kapsách na kolenou / CORDUROU® zesílené zakončení
nohavic / Schváleno podle EN 14404  společně s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 2 /
Schváleno po 25 pracích cyklech / S EPD (Enviromentální prohlášení o produktu) - registrační číslo
3881 ne environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odmítavé špíně, oleji a vodě. Další materiál ze 65% polyesteru,
35% bavlny. Strečová látka 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná  žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

396

196

171

271

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2705 PLU
OBJ.Č.: 127731

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní kapsy na zip /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Velká kapsa na nohavicích s kapsou na skládací metr a kapsou na
dokumenty se zapínáním na suchý zip / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, Kapsa
na průkaz, kapsa na zip a kapsa na skládací metr / CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s vnitřním
otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse / CORDURA®-vyztužené
zakončení nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními vycpávkami 124292 a EN ISO
20471 třída 1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační
číslo 3881 na environdec.com / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna, špíně, oleji a vodě odmátavé. Ostatní materiál 65% polyester,
35% bavlna. Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.   HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44–C66, C146–C156,
D84–D120. Výstražná červená/Černá C44-C66

196

196

171

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ ŠORTKY TŘ. 1 2509 PLU
OBJ.Č.: 131153

4-směrové strečové dílce na stranách, v sedle a rozkroku  / 2 volně visící kapsy zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s 1 extra kapsou / D-kroužek pod volně
visící kapsou /  2 přední kapsy / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy na zip / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici na zip
a s D-kroužkem, kapsou na telefon se suchým zipem a extra kapsou / Testováno a schváleno podle
EN ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Enviromentální prohlášení o produktu) -
registrační číslo 3884 na enirondec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Strečový pas

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 55%
elastomultiester, 45% polyester. HMOTNOST 300 g/m², Strečový materiál 218 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá VELIKOST C44-C66.

171, 196, 271

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 2 2025 PLU
OBJ.Č.: 100974

 2 volně visící zasunovatelné přední kapsy zesílenou CORDURA®, levá kapsa s extra kapsou a pravá
kapsa se 3 kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v
rozkroku / 2 zadní kapsy, 1 s patkou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na nohavici s kapsou na
telefon a D-kroužkem a plastovým držákem na ID kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí a 2 knoflíky a poutky na 2 pracovní nože / Zesílené
stehenní dílce v kontrastní barvě / Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené  CORDUROU®
s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné kolenní polstry / Zakončení nohavic zesílená
CORDUROU® / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Průmyslové praní testováno podle ISO
15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Zesílení z Cordury®. Ostatní materiál 65%
polyester, 35% bavlna, světle kartáčované na zadní straně. Výztuž ve 100% Polyamide HMOTNOST 
300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44-C66, C146-
C156, D84-120.
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271

196

171

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1 2029 PLU
OBJ.Č.: 100978

2 volně visící zasunovatelné přední kapsy z CORDURY®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se
3 kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2
zadní kapsy 1 s patkou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na nohavici s patkou, kapsa na telefon s
patkou na suchý zip a D-kroužkem kapsou na ID kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí a 2 knoflíky a poutky na 2 pracovní nože / Předformovaná
kolena / Kapsy na kolenou zesílené CORDUROU® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / Zakončení nohavic zesílená CORDUROU® / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 /
Testováno a schváleno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s
kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Jiný materiál: 65% polyester, 35% bavlna,
vyčesaná vnitřní strana. Kapsy na kolenou z Cordury®. Výztuž ze 100% polyamid HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-120.

171, 271

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘ. 2 2026 PLU
OBJ.Č.: 100975

 2 boční kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a suchým
zipem / Kapsa na nohavici spatkou a suchým zipem, kapsa na telefon s patkou a suchým zipem, D-
kroužek a kapsa na ID kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU®  s
kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka pro 2 nože / Zesílené stehenní panely v kontrastní barvě /
Předtvarovaná kolena / CORDUROU® zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky
kolenních chráničů / Konce nohavic vyztužené CORDUROU® / Schváleno podle EN 14404 společně s
kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 2 / Průmyslové praní testováno podle  ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifikace.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Zesílení z Cordury®.Ostatní materiál 65%
polyester, 35% bavlna, . Zesílení z 100% polyamidu. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
, 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44-C66, C146-C156, D92-120.

171, 196

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘ. 1 2032 PLU
OBJ.Č.: 100979

2 boční kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a suchým
zipem / Kapsa na nohavici spatkou a suchým zipem, kapsa na telefon s patkou a suchým zipem, D-
kroužek a kapsa na ID kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU®  s
kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka pro 2 nože / Zesílené stehenní panely v kontrastní barvě /
Předtvarovaná kolena / CORDUROU® zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky
kolenních chráničů / Konce nohavic vyztužené CORDUROU® / Schváleno podle EN 14404 společně s
kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 2 / Průmyslové praní testováno podle  ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifikace.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odpuzující vodu. Ostatní materiál: 65% polyester, 35% bavlna.
Kapsy na kolenou z Cordury®. Výztuž ze 100% polyamidu. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-120.

271

196

171

396

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘ. 1 213 PLU
OBJ.Č.: 114099

Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy s patkami a suchým zipem /
2 kapsy na nohavicích, 1 s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-
kroužkem a plastovým pouzdrem na ID kartu, 1 nakládací kapsa se záhybem, patkou a suchým
zipem, extra kapsou a kapsou na tužku / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Prostorná kapsa na
nohavici

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, špína, olej a vodu odpuzující. Ostatní materiál 65% polyester,
35% bavlna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná
žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá
VELIKOST C44–C66, C146–C156, D84–D120.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘ. 2 1015 PLU
OBJ.Č.: 101019

Elastické šle / Kapsa na laclu a zapínání na suchý zip, kapsa D a kroužek na pero /
Vnitřní kapsa laclu se zipem / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Nastavitelný pas s
knoflíky / Poklopec / Dvojitý zesílený šev v rozkroku  / 2 zadní kapsy s pakou a suchým
zipem / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsa na telefon s patkou a
suchým zipem, kapsa D-kroužek a ID karta / Poutko na kladivo / CORDUROU®
zesílená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka pro 2 nože  /
zesílené stehenní panely v kontrastní barvě / předtvarovaná kolena / kapsy na kolenou
vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / nastavení výšky kolenních chráničů v
kolenních kapsách / konce nohavic zesílené CORDUROU® / schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 2 / Průmyslové praní
testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené
CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Ostatní materiál: 65% polyester,
35% bavlna. Kapsy na kolenou z Cordury®.výztuž 100% Polyamide. HMOTNOST 300
g/m² BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá,
271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá
VELIKOST C44-C66, C146-C156, D92-D120.

396

271

196
VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘ. 1 1025 PLU
OBJ.Č.: 126536

Elastické šle /Náprsní kapsa s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na tužku
/ Vnitřní náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Nastavitelný pas s
knoflíky / Poklopec se zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou
a suchým zipem / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s
patkou a suchým zipem, D-kroužkem / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutky pro 2 pochvy nože /
Zesílené stehenní dílce v kontrastní barvě / Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou
s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v
kapsách na kolenou  / Testováno a schváleno podle EN 14404 společně s kolenními
polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 50 praních / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené
CORDUROU®

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna, odpuzuje nečistoty, olej a vodu. Druhý materiál
z 65 % polyesteru, 35 % bavlny. Zesílení ze 100% polyamidu. HMOTNOST 300 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná  žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44–C66, C146–C156, D92–
D120 
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196

VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘ. 2 1014 PLU
OBJ.Č.: 101018

Vpředu obousměrné zdrhovadlo přes celou délku s légou na patentky / 2 volně visící
laclové kapsy se zapínáním na patentky, 1 s patkou a zapínáním na patentky a D
kroužkem, 1 zapínatelná na patentky a kapsou na tužku / 2 Knoflíky a poutka na
pochvu pracovního nože na laclové kapse / Elastické šle / 2 zasunovatelné
CORDUROU® vyztužené volně visící kapsy, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa s
3 kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitě zesílený šev
v rozkroku / 2 zadní kapsy, 1 s patkou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na nohavici s
patkou na suchý zip s kapsou na telefon a D-kroužkem a plastovým držákem ID-karty /
Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí a 2 knoflíky a poutky na
2 pracovní nože / Zesílené stehenní dílce v kontrastní barvě / Předformovaná kolena /
Kapsy na kolenou zesílené CORDUROU® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Sxhváleno po 50 praních /
Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /  S EPD (Enviromentální prohlášení
o produktu) - registrační číslo 3885 na environdec.com / Schváleno podle EN 14404
spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené
CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Ostatní materiál: 65% polyester,
35% bavlna. Zesílení 100% Polyamid. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá  VELIKOST C44-C66, C146-C156, D92-D120

171

271

196
VÝSTRAŽNÁ KOMBINÉZA TŘ. 3 8026 PLU
OBJ.Č.: 124376

Reflexní prvky na ramenou / Vpředu léga s obousměrným zipem až do límce a patentní
knoflík / 2 náprsní kapsy se zipem / 1 mechová náprsní kapsa s patkou a patentním
knoflíkem, D-kroužkem a poutkem na tužku / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Nastavitelný
pas a manžety / D-kroužek v pase / Postranní otvory s patentním knoflíkem / Dvojitý
zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a suchým zipem / Poutko na kladivo /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, knoflíkem a
poutkem na pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na
telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Předtvarovaná
kolena / Kapsy na nohavicích zesílené CORDUROU® s vnitřním otvorem pro výškově
nastavitelné kolenní polstry / Zakončení nohavic zesílená CORDUROU® / Testováno a
schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené
CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odpuzuje nečistoty, olej a vodu. Ostatní materiál
z 65% polyesteru, 35% bavlny. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická
modrá  VELIKOST S–XXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ PIRÁTSKÉ KALHOTY TŘ. 2 2027 PLU
OBJ.Č.: 100976

 2 volně visící zasunovatelné přední kapsy, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3 kapsami a
poutky na nářadí / 2 přední kapsy /D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy,
1 s patkou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na nohavici s patkou a zapínáním na suchý zip kapsou
na telefon s patkou na suchý zip, D-kroužkemkapsou na ID kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na
skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí a 2 knoflíky a poutky na 2 pracovní nože /
Zesílené stehenní dílce v kontrastní barvě / Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené
CORDUROU® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné kolenní polstry / Schváleno podle EN ISO
20471 třída 2 / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s
kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, nečistoty, olej a vodu odpuzující. Ostatní materiál 65%
polyester, 35% bavlna. Zesílení z 100% polyamidu. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST C44-C62. D84-D120.

130

230

130

VÝSTRAŽNÉ KRAŤASY TŘ. 2 2028 PLU
OBJ.Č.: 100977

2 zasunovatelné volně visící CORDUROU® zesílené kapsy, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa
se 3 kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitě zesílený šev v rozkroku
/ 2 zadní kapsy, 1 s patkou na suchý zip / Kapsa na nohavici s patkou na suchý zip s kapsou na
telefon s patkou na suchý zip  a D-kroužkem a plastovým držákem na ID kartu / Poutko na kladivo /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí a 2 knoflíky a poutka na 2
pracovní nože / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 – velikosti C44-C50 a třída 2 – velikosti C52-
C66 /Průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikováno OEKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, nečistoty, olej a vodu odpuzující. Zesílení z 100% polyamidu.
HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST C44-C66.

330

130

230

VÝSTRAŽNÉ KRAŤASY TŘ. 2 2528 THL
OBJ.Č.: 114097

2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy / Kapsa na
nohavici s patkou a suchým zipem, kapsa na telefon s patkou, suchým zipem a D-kroužkem /
CORDUROU® zesílená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí a kapsou na tužku / Schváleno
podle EN ISO 20471 třída 1 – velikosti C44–C50 a třída 2 – velikosti C52–C62 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odpuzuje vodu. Lehké. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 70 % polyester, 30 % bavlna, odpuzuje vodu. Zesílení ze 100% polyamidu. HMOTNOST 
235 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová, 330 Výstražná červená  VELIKOST 
C44–C62.

171, 196, 271

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘ. 3 4026 PLU
OBJ.Č.: 119621

Vpředu zdrhovadlo až do límce a patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy se zdrhovadly / 1 měchová
náprsní kapsa s patkou a patentním knoflíkem, D-kroužkem, pouzdrem na ID-kartu a poutkem na
tužku / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Vnitřní kapsa na telefon se suchým zipem / Vnitřní kapsa s
knoflíkem / Nastavitelný pas a manžety / Prodloužená záda / Reflexní prvky na ramenou /
Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 – velikost XS-S a třída 3 – M–XXXXL / Testováno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD ( Enviromentální prohlášení o produktu) -  registrační
číslo 3878 na environdec.com / Certifikace ÖKO-TEX® / Otvory vzadu pro bezpečnostní postroj
mohou být pridány na přání jako řešení VAS.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna, odpuzuje špínu, olej a vodu. Ostatní materiál z 65 %
polyesteru, 35 % bavlny. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá,
196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /
Černá VELIKOST XS–XXXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

230

130

VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘ. 2 5013 PLU
OBJ.Č.: 131155

Vpředu léga se zdrhovadlem až do límce a patentními knoflíky / Reflexní prvky na ramenou / 1
měchová náprsní kapsa s patkou a patentním knoflíkem, D-kroužkem, pouzdrem na ID-kartu a
poutkem na tužku / 1 náprsní kapsa s vertikálním zipem / 2 přední kapsy na zip / Nastavitelný pas s
patentními knoflíky / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Testováno pro průmyslové praní podle
ISO 15797 / S EPD (Enviromentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3879 na environdec.com
/ Certifikace ÖKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS-3XL.

130

VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘ. 2 5003 PLU
OBJ.Č.: 124177

Nastavitelná šířka u předního zapínání / 2 volně visící náprsní kapsy s připnutím pomocí patentního
knoflíku, jedna s patkou a patentním knoflíkem, druhá s patentním knoflíkem a kapsou na tužku /
Knoflíky a poutka na pochvy nožů / D-kroužek pod patkou / 2 volně visící kapsy zesílené
CORDUROU®, jedna s 3 extra kapsami a poutky na nářadí, 1 s kapsou na nářadí / 2 volně visící zadní
kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s extra kapsou na nářadí / 2 poutka na kladivo / Poutka na opasek /
Reflexní páska na ramenou / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO15797 / Certifikace ÖKO-TEX® / Otvory vzadu pro bezpečnostní postroj
mohou být přidány na přání jako řešení VAS. 

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Nastavitelná šířka. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá
VELIKOST XS–XXL.

130

230

130

VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘÍDA 3 500 NV
OBJ.Č.: 100416

Zdrhovadlo vpředu / Kapsa na telefon s kapsou na tužku na suchý zip / Schválené podle EN ISO
20471 třídy 3  / OEKO-TEX® certifikát.

Lehké. Jednoduše sbalitelné. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 130 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná
oranžová VELIKOST S/M, L/XL, XXL/XXXL.

130, 230

330

230

130

VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘÍDA 2 501 H
OBJ.Č.: 100382

Suchý zip / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 - velikost XS/S a třída 2 - velikost M/L-
XXXL/XXXXL / OEKO-TEX® certifikát.

Lehké. Jednoduše sbalitelné. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% Polyester. HMOTNOST 130 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná
oranžová, 330 Výstražná červená  VELIKOST XS/S, M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

171

VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘÍDA 3 4797 TH
OBJ.Č.: 100001

Zapínání s přední légou se zipem do horní části límce a zapínáním na patentky / 2 náprsní kapsy s
klopou a suchým zipem / D-kroužek / 2 přední kapsy / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Vnitřní kapsa na
telefon se zapínáním na suchý zip / Nastavitelné manžety a lem / Schváleno podle EN ISO 20471
třída 2 – velikost XS a třída 3 – S-3XL / Schváleno po 25 praních / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX® / Velikost 4XL k dispozici jako řešení na zakázku.

Odpuzuje vodu. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 70% polyester, 30% bavlna. HMOTNOST 295 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS-4XL. 4XL na
zakázku. 

171

271

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘ. 2 2001 TH
OBJ.Č.: 100002

2 boční kapsy / Zadní kapsa / Kapsa na nohavici s kapsou na telefon / D-kroužek / Kapsa na skládací
metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku a knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž / Kapsy na
kolenou / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2, OEKO-TEX certifikát, testováno v
souladu 15797 / OEKO-TEX®  certifikát. 

Odpuzuje vodu. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 70% polyester, 30% bavlna. HMOTNOST 295 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44–C66,C146–C156,
D92–D120.

171

271

VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘ. 2 1001 TH
OBJ.Č.: 100003

2 boční kapsy / Zadní kapsa / Náprsní kapsa s patkou a knoflíkem / Kapsa na tužku / D-kroužek /
Kapsa na nohavici s kapsou na telefon / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku
a knoflíkem a poutkem pro pracovní nůž / Pružné šle / Výškově nastavitelné kapsy na kolenou /
Testováno a schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 trída 2 /
OEKO-TEX certifikát, testováno v souladu s ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Odpuzuje vodu. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 70% polyester, 30% bavlna. HMOTNOST 295 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C44–C66, C146–
C156, D92–D120.

171

VÝSTRAŽNÁ KOMBINÉZA TŘ. 3 8601 TH
OBJ.Č.: 100004

Obousměrné zdrhovadlo až do límce / 2 náprsní kapsy s patkou / 2 přední kapsy / Zadní kapsa / 2
vnitřní kapsy / Kapsa na nohavici s kapsou na telefon a kapsou na nářadí / Poutko na kladivo / D-
kroužek / Postranní otvory / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku a knoflíkem
a poutkem pro pracovní nůž / Výškově nastavitelné kapsy na kolenou / Reflexní páska přes ramena /
Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / Certifikace ÖKO-TEX® / Testováno a
schváleno podle EN ISO 20471 třída 3, testováno v souladu ISO 15797, OEKO-TEX® certifikováno.

Odpuzuje vodu. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 70% polyester, 30% bavlna. HMOTNOST 295 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST Normální S-XXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1 2093 NYC
OBJ.Č.: 114026

Síťovina pro ventilaci v zadním sedle a  kolenou / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s
kapsou se zdrhovadlem, 1 se 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí / D-kroužek na předním
poutku na opasek a na zadním sedle / 2 přední kapsy, 1 s kapsou na telefon / 2 šikmé zadní kapsy /
Široké poutko na opasek uprostřed zadního dílu / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Kapsa na skládací
metr zesílená CORDUROU® s kapsou na tužku, 2 knoflíky a poutky pro pochvu pracovního nože /  Na
levé nohavici multifunkcní kapsa s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a velkou vnitřní kapsou s
patentním knoflíkem / CORDUROU® zesílené kapsy na kolenou s vnitřními otvory pro výškově
nastavitelné kolenní polstry / CORDUROU® zesílené konce nohavic, nastavitelné pomocí patentních
knoflíku / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky  / Schváleno podle EN 14404 spolu
s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1.

Síťová ventilace. Odolný lehký materiál. Funkční kapsy

MATERIÁL 50% bavlna 50% polyamid. Fluorescenční materiál 70% polyester, 30% bavlna, špíny, oleje
a vody odpuzující, síťovina ve 100% polyesteru. Výztuž z 100% polyamidu. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 196 Výstražná žlutá/Černá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D92–D120.

171

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2608 FASG
OBJ.Č.: 132849

Žebrový strečový strečový pas  /  Stehenní strečové panely ze 4-směrového strečového materiálu / 2
zasunovatelné volné kapsy vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 menšími kapsami a poutkami na
nástroje, 1 s 1 extra kapsou / 2 přední kapsy se zapínáním na patentky / Dvojitě zesílený šev v
rozkroku / Boční kapsa na zip / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy / CORDUROU® zesílená kapsa na
skládací metr s knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici se zipem s 1 vnitřní
kapsou a D-kroužkem / CORDUROU® vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním / nastavení
výšky kolenních chráničů v kapsách na kolenou / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / 3 prošití /
Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními chrániči 124292 a EN ISO 20471 třída 1 /
certifikováno OEKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. 4-směrové strečové panely. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 100% bavlna. Strečová látka 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 375 g/m², strečová
látka 250 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá
VELIKOST C44-C66, C146-C156, D84-D120.

541, 940

541

396

940

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1 247 FAS
OBJ.Č.: 100279

2 zasunovatelné přední kapsy vyztužené CORDUROU®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3
kapsami a poutky na nářadí, které lze zastrčit v předním otevírání / 2 přední a zadní kapsy s
měchovým záhybem / 2 D-kroužky v pase / 2 poutka na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílenoé
CORDUROU® přes boční šev s kapsou na nářadí, kapsou na pero a 2 knoflíky a poutky na 2 nože /
kapsa na nohavici s patkou a zapínáním na patentky, kapsa na telefon s patkou a suchým zipem,
skrytý držák na ID kartu / Předformovaná kolena / CORDUROU® vyztužené kapsy na kolenou s
vnitřním otevíráním / nastavení výšky kolenních chráničů v kapsách na kolenou / Schváleno podle EN
14404 společně s kolenními chrániči kolen 124292 a EN ISO 20471 třída 1 / OEKO-TEX®
certifikováno.

Odolná komfortní bavlna. Klasický střih. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL FAS® nejlepší  kepr Fristads, 100% bavlna. Fluorescenční materiál 80% polyester, 20%
bavlna, nečistoty, olej a vodu odpuzující. Zesílení ze 100% polyamidu. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 
396 Výstražná červená /Černá, 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C44–C60, C146–C156, D92–D120.

171, 196

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO TŘ. 1 7518 THV
OBJ.Č.: 129511

Žebrovaný límec / Raglánové rukávy / Pruhovaný reflexní potisk / Bavlna uvnitř / Testováno a
schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV ochranné vlastnosti a EN ISO 20471 třída 1 /
Schváleno po 25 pracích cyklech/ Certifikace ÖKO-TEX®.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXXL. Barva 171 výstražná žlutá/námořnická modrá XS-XXXXL
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VYSOKÁ VIDITELNOST

171

196

171

271

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘ. 1 7519 THV
OBJ.Č.: 129513

Žebrovaný límec a manžety / Raglánový rukáv / Pruhovaný reflexní potisk / Testováno a schváleno
podle EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV ochranné vlastnosti EN ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 25
pracích cyklech / Certifikace ÖKO-TEX®.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST XS-XXXL. Barva 171 Výstražná žlutá/Námořnická modrá XS-XXXXL.

171

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘÍDA 2 7457 THV
OBJ.Č.: 129514

Žebrovaný límec a manžety / Pruhovaný reflexní potisk / Bavlna uvnitř / Testováno a schváleno podle
EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV ochranné vlastnosti EN ISO 20471 třída 2 / Schváleno po 25pracích
cyklech / Certifikace ÖKO-TEX®.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST XS–XXXL. Barva 171 výstražná žlutá/námořnická modrá XS-
XXXXL

171

271

196

171

396

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO  DL.RUKÁV TŘ. 3  7724 TPR
OBJ.Č.: 114100

Žebrovaný lem kolem krku a manžetách / Pruhovaný reflexní potisk / Bavlna uvnitř / Schváleno podle
EN 13758-2 UPF 40+ solární UV ochranné vlastnosti a EN ISO 20471 třída 2 - velikosti XS a třída 3 -
velikosti S - 4XL / Schváleno po 25 pracích cyklech / OEKO-TEX® certifikát.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% polyester, 45% bavlna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST XS-XXXXL.

230

130

VÝSTRAŽNÁ POLOKOŠILE TŘ. 3 7406 TPS
OBJ.Č.: 100972

Žebrovaný límec / Náprsní kapsa / Pruhovaný reflexní potisk / Bavlna na vnitřní straně / Schváleno
podle  EN 13758-2 UPF 40+ solární UV ochranné vlastnosti a EN 20471 třída 2 – velikosti XS - M a
třída 3 – velikosti L- XXXL / Schváleno po 25 pracích cyklech / OEKO-TEX® certifikát.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 45% polyester, 55% bavlna. HMOTNOST 195 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS-XXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

130

330

230

130

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO TŘ. 3 7407 TPS
OBJ.Č.: 100973

Žebrovaný pás ve výstřihu / Náprsní kapsa / Pruhovaný reflexní potisk / Schváleno podle EN 13758-2
UPF 40+ Solární UV ochranné vlastnosti EN 20471 třída 2 – velikosti XS - M a třída 3 – velikosti L -
XXXL / Schváleno po 25 pracích cyklech / OEKO-TEX® certifikát.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% polyester, 45% bavlna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová, 330 Výstražná červená  VELIKOST XS-XXXL.

230

130

VÝSTRAŽNÁ POLOKOŠILE 7025 TŘ. 3 TPR
OBJ.Č.: 111332

Bavlněná vnitřní strana / Na boku a na rukávu 5 cm klínek s mezerou v reflexním pruhu pro pohodlí /
Žebrovaný límec / Našitý reflexní pruh / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV ochranné
vlastnosti EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS – M a třída 3 – velikosti L – XXXL / Schváleno po 25
pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 45 % polyester, 55 % bavlna. HMOTNOST 195 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS–4XL. 130 Výstražná žlutá XS-5XL.

130

230

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO 7024 TŘ. 3 TPR
OBJ.Č.: 111333

Bavlněná vnitřní strana / Na boku a na rukávu 5cm klínek s mezerou v reflexním pruhu pro pohodlí /
Žebrovaný pás ve výstřihu / Našitý reflexní pruh / Schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV
ochranné vlastnosti EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS – M a třída 3 – velikosti L – XXXL /
Schváleno po 25 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikát.

Bavlna na vnitřní straně. Odvádí pot. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 45 % polyester, 55 % bavlna. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS–4XL 130 Výstražná žlutá XS-5XL.

230

130

VÝSTRAŽNÉ 37,5 TRIČKO, TŘÍDA 3 7117 TCY
OBJ.Č.: 131221

Odvádí pot / Pohlcuje pach / Velmi rychle schne / Tvarovaný límec / Vpředu krátký zip / Raglánové
rukávy / Prodloužená záda /  Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 velikosto XL-4XL /
Schváleno po 25 pracích cyklech / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Rychleschnoucí. Pohlcuje tělesné pachy

MATERIÁL 55% polyester och 45% polyester 37.5® s Cocona technologií. HMOTNOST 168 g/m².
BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST XS-4XL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

130

230

130

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO TŘÍDA 2 7411 TP
OBJ.Č.: 101010

Žebrovaný pás ve výstřihu / Dvojité prošití reflexních pruhů / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 /
Schváleno po 25 praních / OEKO-TEX® certifikát.

Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná
oranžová VELIKOST XS-3XL.

130

VÝSTRAŽNÁ KOŠILE TŘ. 3 7049 SPD
OBJ.Č.: 124176

Skryté patentní knoflíky pod přední légou / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytým patentním knoflíkem,
obě s kapsou na tužku / Manžety nastavitelné pomocí patentních knoflíku / Prodloužená záda /
Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797.

Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá
VELIKOST XS–XXXXL.

130

230

130

VÝSTRAŽNÁ MIKINA TŘÍDA 3 7446 BPV
OBJ.Č.: 110151

Elastický pas a konce rukávu / 5 cm klínek v mezeře mezi reflexními pásky pro vetší komfort /
Reflexní pásky na ramenou / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV ochranné
vlastnosti EN ISO 20471 třída 3 / Schváleno po 25 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST Hmotnost 305 g/m². BARVA 130 Výstražná
žlutá , 230 Výstražná oranžová VELIKOST XS-4XL.

171, 196

396

196

171

271

VÝSTRAŽNÁ MIKINA TŘÍDA 3 7426 SHV
OBJ.Č.: 126534

Přední zip v plné délce s vnitřním zpevněním / Náprsní kapsa s vertikálním zipem / 2 přední kapsy se
zipem / Elastický pas a manžety / Testováno a schváleno podle EN 13758-2 UPF 40+ Solární UV
ochranné vlastnosti a EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS–M a třída 3 – L–XXXXL. / Schváleno po 25
pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Kapsy na zip. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75 % polyester, 25 % bavlna.  HMOTNOST 305 g/m².  BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST XS–XXXXL. 
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VYSOKÁ VIDITELNOST

171

271

196

171

VÝSTRAŽNÁ MIKINA S KRÁTKÝM ZIPEM  TŘÍDA 3 728 BPV
OBJ.Č.: 100134

Krátký zip až do límce / Kapsa na telefon na zip a otvorem a poutkem pro sluchátko / Elastický pas a
manžety / Reflexní páska na ramenou / Testováno a schváleno podle  EN 13758-2 UPF 40+ Solární
UV ochranné vlastnosti a EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS - S a třída 3 – M - XXXXXL / Schváleno
po 25 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikováno.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75% polyester, 25% bavlna. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXXXL. Barva 196 výstražná žlutá/černá XS-5XL

196

271

171

196

VÝSTRAŽNÁ MIKINA TŘÍDA 1 4517 SSL
OBJ.Č.: 129509

Zip s ochrannou krytkou až do límce / Reflexní prvek na ramenou / Náprsní kapsa s vertikálním
zipem / 2 přední kapsy na zip / Elastická lemovka dole a na koncích rukávů / Prodloužená záda /
Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 1 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Měkký komfort. Prodyšné

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS-
XXXL. Barva 171 výstražná žlutá/Námořnická modrá XS–XXXXL.

130, 230

230

130

VÝSTRAŽNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA TŘ. 3 4840 SSL
OBJ.Č.: 101006

Zdrhovadlo s ochrannou krytkou až do límce / Kapsa na telefon se zdrhovadlem a otvorem a
poutkem na sluchátko / 2 přední kapsy / Strečový pruh na manžetách a lemu / Poutka na palce /
Prodloužená záda / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 / OEKO-TEX® certified.

Plný 4-směrový streč. Měkký komfort. Prodyšné

MATERIÁL 100% polyester, Soft Shell. HMOTNOST 250 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS-XXXL.

171, 196

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA TŘÍDA 2 4083 WYH
OBJ.Č.: 125024

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá / Strečový materiál / Uvnitř fleece / Vpředu zip až do límce s
vnitřním zpevněním / Kapsa na mapu se zipem / Kapsa na ID-kartu / 2 přední kapsy se zipem /
Vnitřní kapsa se zipem / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Prodloužená záda / Nastavitelné
manžety se suchým zipem / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Funkční kapsy

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná
červená /Černá VELIKOST XS–XXXXL. 
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VYSOKÁ VIDITELNOST

130

230

130

VÝSTRAŽNÁ FLEECOVÁ BUNDA TŘÍDA 3 4400 FE
OBJ.Č.: 114087

Zdrhovadlo s ochrannou krytkou až do límce / Kapsa na telefon se zdrhovadlem a otvorem a
poutkem na sluchátko / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Elastické žebrované manžety s otvory na
palce / Prodloužená záda / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 - velikost 2XS a třídy 3 XS - 3XL /
OEKO-TEX® certifikát.

Měkký a teplý materiál. Kapsy na zip

MATERIÁL 100 % polyester. HMOTNOST 290 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná
oranžová VELIKOST XXS–XXXL.

171

396

196

171

271

VÝSTRAŽNÁ FLEECOVÁ BUNDA  TŘÍDA 3 4041 FE
OBJ.Č.: 119625

Prodyšná, vodotěsná a větruodolná podšívka / Zdrhovadlo až do límce / Náprsní kapsa se
zdrhovadlem, D-kroužek uvnitř / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Elastické manžety / Nastavitelný
lem se zdrhovací šňůrkou / Zdrhovadlo v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga / Schváleno
podle EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS–S a třída 3 – M–XXXL  / OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Měkký a teplý materiál. Kapsy na
zip

MATERIÁL 100 % polyester, 100% Polar fleece. Fluorescentní. Airtech® podšívka odolná proti větru a
odpuzující vodu, prodyšná 80% polyamid, 20% polyuretan. HMOTNOST 290 g/m². Podšívka 160 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST XS–3XL

271

171

196

VÝSTRAŽNÁ GORE-TEX® SVRCHNÍ BUNDA TŘ. 3 4988 GXB
OBJ.Č.: 120987

2vrstvý GORE-TEX®, větruodolný, vodotěsný a prodyšný / Odnímatelná podšitá kapuce nastavitelná
pomocí zdrhovací šňůrky / Límec s fleecovou podšívkou / Reflexní prvky na ramenou / Vpředu
zdrhovadlo až do límce a suchý zip / Náprsní kapsa s vodoodpudivým zdrhovadlem, D-kroužek uvnitř
/ Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon přístupná zvenku / 2 přední kapsy s patkou a
vodoodpudivým zdrhovadlem / Vnitřní kapsa se zdrhovadlem / Zdrhovadlo v podšívce pro snazší
umístění výšivky nebo loga / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Nastavitelná šířka na konci
rukávu / Elastické vnitřní manžety s poutky na palce / Vodní sloupec > 10 000 mm / Membrána
ePTFE / Prodyšnost RET < 6 / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 - velikost XS a třída
3 - velikost S-3XL, Barva 271 schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue 1 UK Železniční Standard
EN343 3/4 / Schváleno po 25 praních / Certifikace ÖKO-TEX® / Průmyslové praní testováno v
souladu s ISO 15797.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Celoroční oděv. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL 100 % polyester, 2vrstvý GORE-TEX® laminát, vodotěsný a větruodolný, ale prodyšný.
Podšívka 100 % polyester. HMOTNOST Vnější látka 220 g/m², podšívka 67 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXL.

196

171

271

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ PARKA GORE-TEX® TŘ. 3 4989 GXB
OBJ.Č.: 120988

2-vrstvý GORE-TEX®, větruodolný, vodotěsný a prodyšný / Odepínací podšívka - lze použít jako
shelová bunda / Odepínací podšitá kapuca nastavitelná pomocí zdrhovací šňůrky / Límec podšitý
fleecem / Přední léga se zipem až do límce a suchým zipem /  Náprsní kapsa s voděodolným zipem,
uvnitř D-kroužek / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na mobilní telefon přístupnou při zapnutém oděvu
/ 2 přední kapsy s patkou a suchým zipem / 2 fleecem podšité zateplené kapsy / 2 vnitřní kapsy v
shellové bundě / Vnitřní kapsa kapsa na mobilní telefon v podšívce / Nastavitelný pas se zdrhovací
šňůrkou / Nastavitelná šířka rukávu pomocí suchého zipu / Žebrované manžety uvnitř rukávů s
otvory pro palce / Zip v podšívce pro snažší umístění výšivky nebo loga / Vodní sloupec >10 000 mm
/ Membrána ePTFE / Prodyšnost RET <6 / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 3, Barva
271 ischválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue 1 UK Železniční Standard EN 343 3/3 / Certifikace
ÖKO-TEX® / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelná podšívka. Celoroční oděv

MATERIÁL 100 % polyester, 2vrstvý GORE-TEX® laminát, vodotěsný a větruodolný, ale prodyšný.
Podšívka: 100% polyester. HMOTNOST Vnější látka 220 g/m², podšívka 250 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

171, 196, 271

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÁ BUNDA AIRTECH® TŘÍDA 3 4515 GTT
OBJ.Č.: 127666

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Odnímatelná kapuce nastavitelná pomocí zdrhovací
šňůrky / Límec s fleecovou podšívkou / Reflexní prvek na ramenou / Vpředu zip až do límce a suchý
zip / 2 náprsní kapsy se zipy / Kapsa na ID-kartu / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon / 2
fleecem podšité přední kapsy se zipem / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / 2 vnitřní kapsy se
zipem / Vložka ze síťoviny / Zip v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga / Elastické vnitřní
manžety s poutky na palce / Nastavitelné konce rukávů / Prodloužená záda / Vodní sloupec 10 000
mm / Prodyšnost Airtech® materiálu RET <12 Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 –
XS–S a třída 3 M–XXXXL, EN 343 třída 3/3 / Barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016
vydání 1 UK železničního standardu / Schváleno po 25 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 /  Certifikace ÖKO-TEX®. 

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Celoroční oděv. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Podšívka: 100% polyester.
HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 65 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná
červená /Černá VELIKOST 171 Výstražná žlutá / námořnická modrá XS–XXXXL. Zbývající barvy XS–
XXXL: 

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ AIRTECH® SVRCHNÍ KALHOTY 2515 TŘ. 2 GTT
OBJ.Č.: 127662

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Odnímatelné šle s fleecovým sedlem vzadu / 2 přední
kapsy se skrytým zipem / 2 měchové zadní kapsy s patkou a suchým zipem  / Kapsa na skládací
metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu
nože / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-
kroužkem / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení
kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Skrytý zip až po kolena / Sněhový uzávěr / Nastavitelná
délka nohavic / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Airtech® materiálu RET <12 Testováno a
schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292, EN ISO 20471 třída 2 a EN 343 třída
3/3 / Barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016  vydání 1 UK železničního standardu /
Schváleno po 25 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /  Certifikace
ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelné šle. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Podšívka: 100% polyester.
Zesílení 100% polyamid.  HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 65 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST 171 Výstražná žlutá / námořnická
modrá XS–XXXXL. Zbývající barvy XS–XXXL: 

171, 196, 271

396

196

171

271

VÝSTRAŽNÁ AIRTECH® ZIMNÍ BUNDA TŘ. 3 4035 GTT
OBJ.Č.: 119626

Airtech® prodyšná, vodotěsná a větruodolná / Plně podšitá / Odnímatelná podšitá nastavitelná
kapuca  / Límec s fleecovou podšívkou / Reflexní prvky na ramenou / Vpředu zdrhovadlo až do límce
a skryté patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy se zdrhovadly / Kapsa na ID-kartu / Kapsa na mapu s
vnitřní kapsou na telefon a knoflíkovou dírkou a poutkem pro sluchátko přístupná při zapnutém
oděvu / 2 fleecem podšité přední kapsy se zdrhovadlem / 2 vnitřní kapsy na zip / Síťová ventilace v
podpaží / Nastavitelné konce rukávů / Elastické vnitřní manžety s otvory pro palce / Nastavitelný lem
se zdrhovací šňůrkou / Prodloužená záda / Zdrhovadlo v podšívce pro snažší umístění výšivky nebo
loga / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Airtech® materiálu RET <12 / Schváleno podle EN ISO
20471 třída 2 - XS a třída 3 S-4XL, EN 342 a 343 třída 3/1. Svrchní materiál splňuje třídu 3 pro
propustnost vodních par; EN 343 třída 3/3 / Barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue
1 UK železniční standard,  a EN 342.   / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-
TEX® certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL Airtech®, 100 % polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Prošívaná vložka: 100 %
polyester. HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST 171 Výstražná žlutá / námořnická modrá XS–XXXXL Jiné barvy
XS-XXXL.

171, 196, 271

396

271

171

196

VÝSTRAŽNÝ AIRTECH® 3-V-1 KABÁT TŘ. 3 4036 GTT
OBJ.Č.: 119628

Airtech®, prodyšný, vodotěsný a větruodolný / Odnímatelná podšívka / Odnímatelná podšitá kapuce
s nastavitelným páskem a šňůrkou / Límec s fleecovou podšívkou / Reflexní prvky na ramenou /
Vpředu zdrhovadlo až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy se zdrhovadly / Kapsa na
ID-kartu / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon přístupná zvenku / 2 měchové přední kapsy s
patkou a skrytými patentními knoflíky / 2 fleecem podšité zateplené kapsy / Uvnitř poutko pro
mikrofon / 2 vnitřní kapsy se zdrhovadlem / Nastavitelný pas se zdrhovací šňůrkou / Elastické vnitřní
manžety s poutky na palce / Nastavitelné konce rukávu / Zdrhovadlo v podšívce pro snažší umístění
výšivky nebo loga / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Airtech® materiálu RET <12 / Testováno
a schváleno podle EN ISO 20471 třída 3, barva 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue 1
UK železniční standard, EN 343 třída 3/3 a EN 342 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 /  OEKO-TEX® certifikát.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelná podšívka. Celoroční oděv

MATERIÁL Airtech®, 100 % polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Prošívaná vložka ze 100 %
polyesteru. HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 260 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST 171 Výstražná žlutá / námořnická modrá XS–XXXXL Jiné barvy
XS-XXXL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

271

196

VÝSTRAŽNÉ AIRTECH® ZIMNÍ KALHOTY TŘ. 2 2035 GTT
OBJ.Č.: 100994

Airtech® prodyšné, větru a vodě odolné / Plně podšité a polstrované / Poutka na
opasek / Nastavitelný pas / D-kroužek / 2 přední kapsy s krytým zdrhovadlem / 2 zadní
kapsy s patkou a suchým zipem / Kapsa na skládací metr s extra kapsou / Kapsa na
nohavici s patkou a suchými zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a D-
kroužkem s plastovým držákem na ID-kartu / Předformovaná kolena s vnitřními
kapsami pro nastavitelné kolenní polstry / Zesílená stehna / Krátké zdrhovadlo v
zakončení nohavic / Nastavitelná délka nohavic / Vodní sloupec 10.000mm /
Prodyšnost Airtech® materiálu RET <12 / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2, barva
271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue 1 UK železniční standard, EN 343
třída 3/1 a EN 342 / Hlavní tkanina schválena v souladu s EN 343 trída 3/3 / Testováno
v souladu s ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 /
Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát. 

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Odnímatelné šle. Zesílené v
namáhaných místech

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný materiál.
Prošívaná podšívka ze 100% polyesteru HMOTNOST Vnejší látka 150 g/m², podšívka
110 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/
Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS-XXXL.

171

271

196

171
VÝSTRAŽNÁ AIRTECH® ZIMNÍ KOMBINÉZA TŘÍDA 3 8015
GTT
OBJ.Č.: 119627

Airtech® prodyšný, větruvzdorný a voděodolný / Prošívaná podšívka / Reflexní detaily
na ramenou / Přední klopa na zip s oboustranným zipem na horní straně límce a
skrytým zapínáním na patent / Fleecový límec / Odnímatelná podšitá kapuce s
nastavitelným popruhem a šňůrkou / 2 náprsní kapsy s zipem / kapsa na ID kartu /
kapsa na mapu s vnitřní kapsou na mobil a knoflíkovou dírkou a poutkem pro
sluchátko přístupné při zapnutém oděvu / 2 vnitřní kapsy na zip / nastavitelná šňůrka v
pase / nastavitelné konce rukávů / elastické manžety s otvorem na palec / 2 přední
kapsy se skrytým zipem / 2 zadní kapsy s klopami a zapínáním na suchý zip / kapsa
na skládací metr s extra kapsou / 2 kapsy na nohavice s klopou a zapínáním na suchý
zip / předtvarovaná kolena / kapsy na kolenou s vnitřním otevíráním / výškové
nastavení pro kolenní chrániče v kolenních kapsách / skrytý zip až ke kolenům /
nastavitelné konce nohavic / sněhová manžeta / zip v podšívce pro snadné vyšívání a
potisk / Vodní sloupec 10 000 mm / prodyšnost Airtech® materiál RET <12 /
Schváleno podle EN 14404 společně s chrániči kolen 124292, EN ISO 20471 třída 3, EN
342 a EN 343 třída 3/1. Svrchní tkanina splňuje třídu 3 pro propustnost pro vodní páry;
EN 343 třída 3/3 / Color 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Vydání 1 UK
Railway Standard / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikováno.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Odnímatelná
kapuce

MATERIÁL Airtech®, 100 % polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Prošívaná
vložka: 100 % polyester. HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 190 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST 
XS–XXXL.

396
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VYSOKÁ VIDITELNOST

171

271

196

171

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA TŘÍDA 3 444 PP
OBJ.Č.: 100496

Polydex, odpuzuje špínu, olej a vodu / Podšívka z umělé kožešiny , podšité rukávy/ Zdrhovadlo až do
límce / Nepodšitá zasunovatelná kapuca skrytá v límci / 2 náprsní kapsy s patkou a D-kroužkem  a ID
kartou / Kapsa na mapu na zip  a uvnitř kapsou na telefon, přístupná při zapnutém oděvu / Poutko na
sluchátko /  2 přední kapsy / 2 vnitřní kapsy / Nastavitelné konce rukávů s elastickými vnitřními
manžetami / Nastavitelný spodní lem / Prodloužená záda / Zdrhovadlo v podšívce pro snažší
umístění loga nebo výšivky / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 a EN 342 / Schváleno po 25
praních / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát /Otvory vzadu pro
bezpečnostní postroj mohou být přidány na zvláštní objednávku.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Kapuca skrytá v límci. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL Fristads Polydex®, 100% polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Podšívka z umělé
kožešiny. HMOTNOST Vnější látka 255 g / m², podšívka 340 g / m² BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST XS–XXXL.

130

230

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ VESTA TŘ. 2 5304 PP
OBJ.Č.: 110141

Zdrhovadlo a knoflíky až do límce / Límec s podšívkou z umělé kožešiny / Podšívka z umělé kožešiny
/ Extra reflexní pruh přes ramena / 2 náprsní kapsy s patkou a suchým zipem, 1 s D-kroužkem / 2
přední kapsy s podšívkou z umělé kožešiny / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Vnitřní kapsa na telefon se
suchým zipem / Prodloužená záda / Reflexní páska přes ramena / Schváleno podle EN ISO 20471
třída 2 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát. 

Odolné. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL 100% Polyester, špíně a vodě odmítavý. Podšívka z umělého kožichu: 100% polyester
HMOTNOST Vnější látka 255 g/m², podšívka 270 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná
oranžová VELIKOST S-XXL.

171, 196, 271

396

271

196

171

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA TŘ. 3 4043 PP
OBJ.Č.: 119630

Polydex, odpuzuje špínu, olej a vodu / Plně podšitá / Reflexní prvky na ramenou / Vpředu zdrhovadlo
až do límce a patentní knoflíky / Límec s fleecovou podšívkou / Poutka pro mikrofon / Odnímatelná
podšitá kapuce s nastavitelným páskem a šňůrkou / 1 mechová náprsní kapsa s patkou a skrytým
patentním knoflíkem, s pouzdrem na ID-kartu a D-kroužkem uvnitř, 1 vertikální kapsa se zdrhovadlem
/ 1 náprsní kapsa se zdrhovadlem / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na telefon přístupná zvenku / 2
přední kapsy se zdrhovadlem / 2 vnitřní kapsy se zdrhovadlem / Nastavitelný lem se zdrhovací
šňůrkou / Elastické vnitřní manžety s poutky na palce / Nastavitelné konce rukávu / Prodloužená
záda / Zdrhovadlo v podšívce pro snažší umístění výšivky nebo loga / Testováno a schváleno podle
EN ISO 20471 trída 3 a EN 342 / Schváleno po 25 praních / Testováno pro průmyslové praní podle
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát. 

Odolné. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy

MATERIÁL 100 % polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Prošívaná vložka 100% polyester.
HMOTNOST Vnější látka 255 g/m², podšívka 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná
červená /Černá VELIKOST 171 Výstražná žlutá / námořnická modrá XS–XXXXL Jiné barvy XS-XXXL.

271

196

171

VÝSTRAŽNÝ ZIMNÍ KABÁT TŘÍDA 3 4042 PP
OBJ.Č.: 119629

Polydex, odpuzující špínu, olej a vodu / Prošívaná podšívka / Odnímatelná podšitá kapuce s
nastavitelným páskem a stahovací šňůrkou / Fleecem lemovaný límec / Reflexní detaily na ramenou
/ Přední zapínání vpředu pomocí dvoucestného zipu až do límce a zapínání na patent / kapsa s
klopou a skrytým zapínáním na patentky, držák na ID kartu a D-kroužek uvnitř a svislá kapsa na zip /
kapsa na hrudi se zipem / kapsa na mapu s vnitřní kapsou na mobilní telefon přístupná, když je oděv
zapnutý / 2 přední kapsy s klopami a skrytým zapínáním na patent / 2 hřejivé kapsy lemované
fleecem / 2 vnitřní kapsy na zip / elastická vnitřní manžeta / nastavitelný pas se stahovací šňůrkou /
zip v podšívce pro snadné vyšívání a umístění loga / schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 a EN
342 / schváleno po 25 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikace OEKO-
TEX®.

Odolné. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy

MATERIÁL 100 % polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Prošívaná vložka ze 100 % polyesteru.
HMOTNOST Vnější látka 255 g/m², podšívka 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS–
4XL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

396

196

171

271

VÝSTRAŽNÉ ZIMNÍ KALHOTY TŘ. 2 2034 PP
OBJ.Č.: 100984

Polydex, špíně, oleji a vodě odmítavé / Plně podšité a polstrované / Nastavitelný elastický pas /
Prodloužená záda / Poutka na opasek / Nastavitelný pas / D-kroužek / 2 přední kapsy se skrytým
zdrhovadlem / 2 zadní kapsy s patkou a suchým zipem / Kapsa na skládací metr s kapsou na tužku
a knoflíky a poutky pro pracovní nůž / Kapsa na nohavici s patkou a suchými zipem, kapsou na
telefon s patkou a suchým zipem a D-kroužkem s držákem na ID-kartu / Předformovaná kolena z
Cordury® s vnitřními kapsami pro nastavitelné kolenní polstry / Cordurou® zesílená stehna / Krátké
zdrhovadlo v zakončení nohavic / Nastavitelná délka nohavic / Cordurou® zesílené zakončení
nohavic / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 a EN342 / Schváleno po 25 praních / Schváleno
podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / Testováno pro průmyslové praní podel
ISO15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Odolné. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL Fristads Kansas Polydex, 100% polyester, odpuzuje špínu, olej a vodu. Prošívaná
podšívka ze 100%polyesteru HMOTNOST Vnější látka: 255 g/m², podšívka: 130 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová /
Námořnická modrá , 396 Výstražná červená /Černá VELIKOST XS-XXXL.

196

171

271

VÝSTRAŽNÁ BUNDA DO DEŠTĚ TŘ. 3 4624 RS
OBJ.Č.: 114041

Strečový materiál / Svařované švy / Odepínací kapuce se stahovací šňůrkou / Dvoucestný zip pod
přední légou s knoflíky / Větrací sedlo vpředu a vzadu / Skrytý D-kroužek na ID karty / 2 přední kapsy
vpravo s kapsou na mobil / Nastavitelné rukávy / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 ve velikosti
2XS a třída 3 ve velikostech XS-3XL a EN 343 třída 3/1 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Ventilace v podpaží. Oboustranný zip

MATERIÁL 65% polyester, 35% polyuretan. HMOTNOST 170 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST 2XS–3XL. 171Výstražná žlutá/Námořnická modrá 2XS-4XL.

271

171

196

VÝSTRAŽNÝ PLÁŠŤ DO DEŠTĚ TŘÍDA 3 4634 RS
OBJ.Č.: 114040

Strečový materiál / Svařované švy / Odepínací kapuce se stahovací šňůrkou / Dvoucestný zip pod
přední légou s knoflíky / Větrací sedlo vpředu a vzadu / Skrytý D-kroužek na ID karty / 2 přední kapsy
vpravo s kapsou na mobil / Nastavitelné rukávy / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 ve velikosti
2XS a třída 3 ve velikostech XS-3XL a EN 343 třída 3/1 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Ventilace v podpaží. Oboustranný zip

MATERIÁL 100% polyester jersey PU zátěr HMOTNOST 170 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST 2XS–3XL.

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DO DEŠTĚ TŘ. 2 2625 RS
OBJ.Č.: 111376

Strečový materiál / Svařované švy / Odepínací šle / Elastický pas / Otvory pro volně visící kapsy /
Kapsa na skládací metr / Nastavitelné konce nohavic / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 a EN
343 třída 3/1 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Odnímatelné šle. Nastavitelné konce nohavic

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % polyuretan. HMOTNOST 170 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST 2XS-3XL. 171 Výstražná žlutá/Námořnická modrá 2XS-4XL.
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VYSOKÁ VIDITELNOST

130

VÝSTRAŽNÉ LIGÍNY DO DEŠTĚ TŘÍDA 2 2620 RS
OBJ.Č.: 114042

Strečový materiál / Svařované švy / Nastavitelné elastické uchycení na opasek / Nastavitelné konce
nohavic / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 a EN 343 třída 3/1.

Strečový materiál. Nastavitelné konce nohavic. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL 100% polyester jersey PU HMOTNOST 170 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá  VELIKOST 
Jedna velikost.

540

330

130

940

ČEPICE 9107 GPLU
OBJ.Č.: 117234

Předformovaný kšilt / Dekor kšiltu / Nastavitelná zadní šířka se suchým zipem / Vzadu vyšité logo
Fristads Kansas v odpovídající barvě.

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130
Výstražná žlutá , 330 Výstražná červená , 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna
velikost.

540

230

130

940

ČEPICE 9108 AM
OBJ.Č.: 117227

Pletená základní čepice / Dvojitý úplet.

MATERIÁL 94 % akryl, 4 % elastan. BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová, 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

540

130

940

ZIMNÍ ČEPICE 9105 GTT
OBJ.Č.: 117230

Vodotěsná a větruodolná zimní čepice / Umělý kožich / Nastavitelné ušní klopy.
Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL 100 % mikropolyester Airtech®. Umělý kožich ze 100% polyesteru. HMOTNOST 387 g/
m2 BARVA 130 Výstražná žlutá , 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST S/M, L/XL
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Ochrana proti 
plamenům.
Vaše ochrana, žádné kompromisy

Zvyšte svou bezpečnost při práci s naším širokým sortimentem oděvů na ochranu proti plamenům, 
vyrobených tak, aby vyhovovaly vaší profesi a úrovni rizika. Pokud si vyberete naše oblečení s 
ochranou proti plamenům, získáte špičkovou ochranu podle nejnovějších evropských norem. A aby 
se zajistila kvalita Fristads, provádíme rovněž vlastní zkoušky – zahrnují všechno od pevnosti v tahu 
a otěru přes použitelnost v reálném životě až po komfort uživatelů.
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Ve společnosti Fristads je bezpečnost pracovníků na prvním 
místě. Výběrem našich oděvů odolných proti plamenům si 
můžete být jisti, že máte tu nejlepší možnou ochranu podle 
nejnovějších evropských norem. Podrobnější informace o naší 
široké nabídce oděvů na ochranu proti plameni naleznete v naší 
specializované brožuře Nehořlavých výrobků. 

Brožuru najdete na našich webových stránkách.

Přečtěte si více v naší 
brožuře o Nehořlavých 
výrobcích.
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Ochrana proti 
ohni nikdy 
nebyla lehčí 
a měkkčí.
Naše kalhoty ze strečového  
materiálu poskytují ochranu před  
ohněm a novou úroveň pohodlí.  

Snadný způsob, 
jak zvýšit 
viditelnost.
S naším rychlým referenčním průvodcem můžete snadno 
zkombinovat výstražné oděvy oděvy třídy 1 nebo 2 
a získat tak vyšší bezpečnostní třídu. 

Fristads kolekce pro svařování třída 2.
Naše nová multinormní kolekce spojuje komfort s ochranou svařovací třídy 2. 
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Vaše bezpečnost je naší 
nejvyšší prioritou.
•   Všechny oděvy jsou certifikovány podle evropských

•  Důkladně testované materiály s certifikovanou ochranou, vysokou 
odolností a komfortem

•  noremKompletní řada ze své podstaty chránící proti plamenům i 
ohnivzdorných oděvů ve všech třech vrstvách

• Pečlivě navržený střih pro skvělé pohodlí

• Funkčnost a design v úzké spolupráci s uživateli

• Vrstva za vrstvou testovaných v různých kombinacích pro ochranu proti 
elektrickému oblouku 

• Vrstva na vrstvě testována pro svařování třídy2 se zvýšenou ochranu 
proti teplu a plamenům

•  Oděvy s vysokou viditelností jsou certifikovány společně, proto je 
můžete kombinovat, abyste dosáhli té nejvyšší třídy - Fristads systém 
výstražného oblečení

• Většina oděvů je testována podle standardu průmyslového praní  
ISO 15797 a iznačené PRO. Oděvy jsou certifikovány podle EN 1149-5.  
25-50 pracích cyklů

•  Kvalitní reflexní pásky splňují vysoké požadavky na praní 
a nabízejí vysokou odolnost

•  Všechny reflexní pásky jsou kvůli vyšší odolnosti našité dvojitým stehem

• Zesílení z nehořlavé a antistatické CORDURY®

•  Dámská kolekce s dámským střihem vnašich kolekcích Flamestat a Flame

• Široká nabídka velikostí. Většina oděvů je k dispozici od velikosti XS 

• Většina oděvů je certifikována podle normy ÖKO-TEX®

Kolik ochrany  
potřebujete?
Posouzení rizik na pracovišti začíná analýzou všech potenciálních 
nebezpečí. Zjištění z této studie pomáhají při stanovení vhodných oděvů, 
které nabízejí tu správnou úroveň ochrany a nejlepší pohodlí. Zajišťujeme 
řešení v oblasti osobních ochranných pracovních oděvů pro téměř všechny 
profese, pracovní podmínky a v neposlední řadě pro všechna posouzení 
rizik. Příklady rizik, která jsou předmětem šetření při posouzení rizik: 

Tepelná rizika: Vysoké konvekční teplo, vysoké sálavé teplo, 
kontakt s plameny, pára, roztavené kovy a horké povrchy. 

Elektrická rizika: Vysoké napětí, elektrický oblouk, akumulace 
statické elektřiny.

Přečtěte si více v naší brožuře „Ochrana proti plamenům“  
a na fristads.com. 

ISO 14404
Chrániče kolen

EN ISO 14116 
Omezené šíření plamene

EN 1149-5
Elektrostatické vlastnosti, konstrukční požadavky

EN ISO 20471
Výstražné oděvy s vysokou viditelností

EN 13034 
Kapalné chemikálie, omezená ochrana

EN 342 
Chlad

EN 343 
Déšť

EN ISO 11611 
Svařování a příbuzné procesy

EN ISO 11612
Ochrana proti teplu a ohni

IEC 61482-2 
Elektrický oblouk  
Zkouška v boxu a zkouška obloukem

Normy a  
certifikace 
Certifikované systémy osobních ochranných 
oděvů se řídí směrnicí 2016/425/EHS pro osobní 
ochranné prostředky (OOP). 

EN ISO 15797
Průmyslové praní
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Vrstva 1
Vnitřní vrstva
Nehořlavé spodní prádlo zvyšuje vaši 
ochranu. Odvádí pot od těla, udržuje vás 
v suchu a brání prochladnutí pokožky. 

Vrstva 2
Izolační vrstva
Další, nehořlavá izolační vrstva zajistí 
tepelnou izolaci a dodatečnou ochranu. 
Vyberte si tloušťku oblečení podle svých 
pracovních podmínek. 

Vrstva 3
Ochranná vrstva
Třetí vrstva je ochranný štít,  
který zajistí vaši bezpečnost.

Nejlepší způsob, 
jak se chránit, 
je používat více 
vrstev oděvů.
Nehořlavost zamezuje šíření plamenů. Oděvem se však může 
šířit horko, které způsobuje popáleniny. Pokud máte na sobě 
nehořlavé oblečení, nějakou dobu vás proti horku ochrání. 
Při nošení dalších vrstev oděvů certifikovaných proti ohni se 
výrazně zvýší vaše ochrana.

Pokožka

Vnitřní vrstva

Izolační vrstva

Ochranná vrstva
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Výsledek zkoušky  
obloukem  

EN 61482-1-1 

ATPV 67,3 cal/cm2 
HAF 95,4 %

Schváleno pro  
zkoušku v boxu: 

EN 61482-1-2 CLASS 2, 7 kA

Výsledek zkoušky 
obloukem  

EN 61482-1-1 

ATPV 67,3 cal/cm² 
HAF 95,4 %

Schváleno pro  
zkoušku v boxu: 
EN 61482-1-2 TŘÍDA 2

Certifikovaná kombinace pro ochranu 
proti elektrickému oblouku
Přečtěte si více a podívejte se na přesné hodnoty pro  
různé kombinace oděvů na fristads.com.

Tyto tři oděvy se testují 
z hlediska ochrany proti 
elektrickému oblouku 

společně, aby se získala 
přesná hodnota.

+ =+

První vrstva – 
vnitřní vrstva 

Druhá vrstva – 
izolační vrstva 

Třetí vrstva – 
ochranná vrstva 

Maximalizujte 
svoji ochranu proti 
elektrickému oblouku.
Nošením několika vrstev ochranných oděvů zvýšíte množství energie, 
které oděvní systém vydrží v případě nehody elektrického oblouku. 
Provedli jsme zkoušky elektrických oblouků s různými kombinacemi 
oděvů, abychom zajistili správné hodnoty a poskytli co největší ochranu.

Pro dosažení správných zkušebních hodnot musí být celá kombinace 
oděvů (vrstva 1-3) testována společně. Není možné vypočítat správnou 
zkušební hodnotu pouhým sečtením hodnot každého jednotlivého oděvu. 

Přečtěte si více a podívejte se na přesné hodnoty pro různé kombinace 
oděvů na fristads.com.

ELIM – nový způsob, 
jak stavu bezpečnosti 
vašeho oblečení
ELIM (Incident Energy Limit) je nový běžný 
způsob, jak uvádětt kalorickou hodnotu ATPV 
a EBT při testování otevřeného oblouku. ELIM 
měří množství energie, které oděv vydrží, a 
stále udržuje 0% riziko popálenin druhého 
stupně pro osobu, která ho nosí, zatímco ATPV 
a EBT měří expozici s 50% rizikem popálení. To 
znamená, že hodnota ELIM bude vždy nižší než 
ATPV a EBT.

V současné době aktualizujeme a 
recertifikujeme oděvy v našem stávajícím 
sortimentu odolných proti plameni, aby 
odrážely novou hodnotu ELIM. 

NEHOŘLAVÉ  TRIČKO DLOUHÝ 
RUKÁV 7026 MOF 
Č. Zboží 121639 

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ KOŠILE 
TŘ. 3 7050 ATS 
Č. Zboží 124178 

NEHOŘLAVÝ VÝSTRAŽNÝ ZIMNÍ 
KABÁT TŘ. 3 4086 ATHR 
Č. Zboží 109423 
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Zvyšte svoji ochranu  
při svařování.
Získejte nejvyšší certifikaci svařování – třída 2

Zvyšte ochranu proti sálavému teplu, kontaktnímu 
teplu a rozstříknutému roztavenému železu 

Testy vrstvy na vrstvě fristads ukazují, jak dosáhnout zvýšené úrovně ochrany 
kombinací různých oděvů. To platí pro svařování (EN ISO 11611) a ochranu 
proti teplu a plameni (EN ISO 11612).  
Klíčem k dosažení tohoto vyššího stupně ochrany je používání našeho 
spodního prádla z látky MOF pod normální ochranné oděvy pro svařování.   
Můžete snadno zjistit, jak moc se vaše ochrana zvyšuje kontrolou naší 
tabulky vrstva za vrstvou na fristads.com.

Certifikované kombinace oděvů jsou schváleny pro:

 ZVÝŠENÁ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ – EN ISO 11611

Platí pro svařovací oděvy v našich kolekcích Flamestat a Flame v kombinaci s 
dlouhým spodním prádlem MOF. Fristads má také svařovací kolekci schválenou 
pro svařování třídy 2.

ZVÝŠENÁ OCHRANA PROTI TEPLU A PLAMENŮM – EN ISO 11612

Sálavé teplo: Rozstříknuté roztavené železo: Kontaktní teplo: F2

Platí pro svařovací oděvy v našich kolekcích Flamestat a Flame v kombinaci s 
dlouhým spodním prádlem MOF. Oděvy, které nejsou schváleny pro svařování, 
získají zvýšenou ochranu proti sálavému teplu C2 a kontaktnímu teplu F2. 
Nicméně, nebudou certifikovány pro roztavené železo  E3, protože tento 
model obsahuje volně zavěšené kapsy. Přečtěte si více a podívejte se na 
přesné hodnoty pro různé kombinace oděvů na fristads.com.

Kombinujte své vysoce 
viditelné oděvy a zvyšte 
tak třídu bezpečnosti
Ve Fristads systému pro výstražné oděvy máme spolu-
certifikované naše kolekce, takže oděvy ve třídě 1 nebo 
2 mohou být kombinovány různými způsoby a získat tak 
třídu 3. Pomocí našeho průvodce rychlou referencí můžete 
snadno zjistit, jak kombinovat naše oděvy, abyste dosáhli 
požadované třídy viditelnosti. 

Vyberte si zabudovanou nehořlavost 
nebo nehořlavou úpravu
Aby se zajistila ochrana pokožky, obsahují všechny naše nehořlavé oděvy 
textilní technologii, která zpomaluje proces hoření a vytváří ochrannou bariéru 
mezi zdrojem tepla / plamenem a pokožkou, aby se v případě nehody zabránilo 
popáleninám druhého stupně. Naše nabídka oděvů s ochranou proti plamenům 
je rozdělena do dvou kategorii – Flamestat a Flame. Všechny oděvyy v našich 
kolekcích Flamestat a Flame jsou certifikovány® OEKO-TEX, což znamená, že 
všechny části oděvu neobsahují škodlivé látky a nepředstavují riziko pro vaše 
zdraví.

Vlněné ponožky se zabudovanou ochranou proti 
plamenům.
Ochrana proti plamenům v látkách naší kolekce Flamestat je již zabudovaná 
do vláken. Tyto oděvy mají trvalou ochranu proti plameni, která trvá po celou 
dobu životnosti oděvů. Ponožky se zabudovanou ochranou proti plamenům 
z měkkého a odolného materiálu. Náš materiál GORE-TEX GXE má v laminátu 
ochranu proti plameni. Modakryl, vlna a viskóza zpomalující hoření jsou 
další příklady materiálů s vlastní ochranou proti plameni. Vlněné ponožky se 
zabudovanou ochranou proti plamenům. 

Flame – materiály, které jsou ošetřeny protipožární léčbě
Naše kolekce Flame je vyrobena z látek s nehořlavou úpravou. Ošetření 
interaguje s bavlnou v materiálu a poskytuje trvalou ochranu, která trvá po 
celou dobu životnosti oděvu. Bavlněné a polyesterové tkaniny, které byly 
ošetřeny ohnivzdornou aditivní přísadou Proban.  

U1 U2 U3 U4 U5 U6
W1 W2

T1 1 1 2 2 2 3
2 3

T2 1 1 2 2 3 3
2 3

T3 2 2 2 3 3 3
3 3

T4 2 2 3 3 3 3
3 3

T5 2 3 3 3 3 3
3 3

T6 3 3 3 3 3 3
3 3

S1 1 1 2 2 2 3
2 2

S2 2 2 2 3 3 3
2 2

Vrstva 1
NEHOŘLAVÉ  TRIČKO 
DLOUHÝ RUKÁV  
7026 MOF 
Č. Zboží 121639 

FLAMESTAT DLOUHÉ 
SPODNÍ KALHOTY 
7027 MOF 
Č. Zboží 121641  

Vrstva 2
VÝSTRAŽNÁ  
BUNDA FLAME  
TŘ. 3 4584 FLAM 
Č. Zboží 125938 

VÝSTRAŽNÉ 
KALHOTY FLAME  
TŘ. 2 2585 FLAM 
Č. Zboží 125940
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Flamestat Multinorm
• Multinormní oděv

•  Široká kolekce – od triček 
k zimním bundám

• Také v dámské verzi

Spodní Prádlo 
Flamestat
• Měkké pohodlné materiály

• Testováno z hlediska 
elektrického oblouku

• Antistatické

Flamestat  
Roztavený Kov
• Ochrana proti postřiku 

roztaveným kovem

• Schváleno pro svařování

• Testováno proti elektrickému 
oblouku 

Oděvy Flamestat  
GORE-TEX®

• Lehká a pružná

• Multinormní oděv, extra vysoké hodnoty 
ochrany proti elektrickému oblouku

• Vodotěsné, větruodolné, prodyšné

Flamestat 
Vlněné ponožky se zabudovanou ochranou proti plamenům

FLAMESTAT DLOUHÉ SPODNÍ 
KALHOTY 7027 MOF 
Č. Zboží 121641

NEHOŘLAVÉ VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ 
PRACOVNÍ KALHOTY  TŘ. 2 2775 ATHS 
Č. Zboží 122196

KALHOTY 2165 MFA 
Č. Zboží 122287

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ GORE-TEX® KALHOTY 
TŘ. 2 2095 GXE 
Č. Zboží 125618

NEHOŘLAVÉ  TRIČKO DLOUHÝ 
RUKÁV 7026 MOF 
Č. Zboží 121639

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA 
DÁMSKÁ TŘ. 3 4275 ATHS 
Č. Zboží 122195

NEHOŘLAVÁ BUNDA 4965 MFA 
Č. Zboží 122286

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ GORE-TEX® BUNDA 
TŘ. 3 4095 GXE 
Č. Zboží 125617
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Flame Vysoká 
Viditelnost
• Vysoký komfort díky bavlně

• Většina oděvů schválena pro 
svařování

• Také v dámské verzi

Flame Svařování
• Schváleno pro svařování třída 2

• Ochrana proti roztavenému železu

• Odolné

Flame
• Vysoký komfort díky bavlně

• Mnoho oděvů schválených 
pro svařování

• Kalhoty také v dámské verzi

Flame 
Materiály, které jsou ošetřeny proti plameni

VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAME TŘ. 
2 2584 FLAM 
Č. Zboží 125939

NEHOŘLAVÉ ŘEMESLNICKÉ 
KALHOTY 2030 FLAM 
Č. Zboží 100329

NEHOŘLAVÉ LACLOVÉ KALHOTY 1029 WEL 
Č. Zboží 131165

VÝSTRAŽNÁ BUNDA FLAME TŘ. 3 4584 FLAM 
Č. Zboží 125938

NEHOŘLAVÁ BUNDA 4030 FLAM 
Č. Zboží 100333

NEHOŘLAVÁ KOŠILE 7200 ATSS 
Č. Zboží 114095
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAMESTAT
TŘ. 1 2163 ATHF
OBJ.Č.: 129519

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / 2 přední kapsy / 2 volně visící
kapsy vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí a 1 s extra
kapsou / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna s klopou a skrytým zapínáním
na patentky / Dvojitý šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s držákem na pero a knoflíkem a poutkem na pouzdro nože /
Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon
s klopou a suchým zipem, D-kroužek pod klopou / CORDUROU® vyztužené kolenní
kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse /
CORDURA® zesílené konce nohavic / Zesílené 2 jehlové prošívání na reflexní pásce /
Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními vycpávkami 124292, EN 61482-1-2 APC
1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT: 9,6 cal/cm² (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN
61482-1- 1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN I SO 20471 třída 1 / Látka je
schválena podle EN 13034 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2% antistatické
vlákno. Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D116.

171

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAMESTAT
TŘ. 2 2167 ATHF
OBJ.Č.: 129520

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / 2 přední kapsy / 2 volně visící
kapsy vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí a 1 s extra
kapsou / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna s klopou a skrytým zapínáním
na patentky / Dvojitý šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s držákem na pero a knoflíkem a poutkem na pouzdro nože /
Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon
s klopou a suchým zipem, D-kroužek pod klopou / CORDURA® vyztužené kolenní
kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse /
CORDUROU® zesílené konce nohavic / Zesílené 2 jehlové prošívání na reflexní pásce /
Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními vycpávkami 124292, EN 61482-1-2 APC
1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT: 9,6 cal/cm² (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN
61482-1- 1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN I SO 20471 třída 2 / Látka je
schválena podle EN 13034 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2% antistatické
vlákno. Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D116.

171
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY FLAMESTAT TŘ. 1 2162
ATHF
OBJ.Č.: 129518

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy
zesílené CORDUROU® s klopou a zapínáním na skryté patentky / Dvojitý šev v
rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s klopou
a skrytým zapínáním na knoflík, knoflík a poutko na pouzdro nože / Kapsa na nohavici
s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon s klopou a
zapínáním na suchý zip, D-kroužek pod patkou / CORDUROU® vyztužené kolenní
kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse /
CORDUROU® zesílené konce nohavic / Zesílené 2 prošívání na reflexní pásce /
Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm²  (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz tabulka Plamen a svařování pro certifikované kombinace oděvů ),
EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 1 a EN 14404  s chrániči kolen 124292 /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno
OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2% antistatické
vlákno. Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D116.
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VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY FLAMESTAT TŘ. 2 2161
ATHF
OBJ.Č.: 129517

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy
zesílené CORDUROU® s klopou a zapínáním na skryté patentky / Dvojitý šev v
rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s klopou
a skrytým zapínáním na knoflík, knoflík a poutko na pouzdro nože / Kapsa na nohavici
s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon s klopou a
zapínáním na suchý zip, D-kroužek pod patkou / CORDUROU® vyztužené kolenní
kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse /
CORDUROU® zesílená konce nohavic / Zesílené 2 prošívání na reflexní pásce /
Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm²  (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz tabulka Plamen a svařování pro certifikované kombinace oděvů ),
EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 2 a EN 14404 s chrániči kolen 124292 /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno
OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2% antistatické
vlákno. Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–C156, D84–D116.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

Novinka

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘÍDA 1
2168 ATHF
OBJ.Č.: 300239

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / Elastické šle / Náprsní kapsa s
klopou a skrytým zapínáním na patentky / Vnitřní kapsa na náprsence na zip /
Nastavitelný pas pomocí knoflíků / Zapínání na zip / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy
vyztužené CORDUROU® s klopou a skryté zapínání na patentky / Dvojitý zesílený
rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s
klopou a skrytým zapínáním na patentky, knoflík a poutko na pouzdro nože a držák na
pero / Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patent, kapsa na mobilní
telefon a poutka na držák na ID kartu / kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s
vnitřním otvorem / nastavení výšky pro kolenní chrániče v kapse na kolenou / konce
nohavic vyztužené CORDUROU® / 2-jehlové prošívání na reflexní pásce / schváleno
podle EN 61482-1-2 APC 1 , EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (viz tabulka elektrického
oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 APC 2 a otevřený oblouk
podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 třída 1
(viz tabulka nehořlavých oděvů a oděvů pro svařování pro certifikované kombinace
oděvů), EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 1 a EN 14404 spolu s nákoleníky
124292 / Vysoká viditelnost certifikována po 50 praních / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / OEKO-TEX ® certifikovaný.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2 % antistatické
vlákno. Vlastní ochrana proti plameni. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44-C62.

171

NEHOŘLAVÁ BUNDA 4174 ATHS
OBJ.Č.: 119921

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu / Reflexní detaily na ramenou / Přední otevírání s légou
se zipem až do horní části límce a skrytým zapínáním na patent / Kapsa na hrudi se
skrytým zapínáním na patent, vnitřní D-kroužek a popruh na pero / Kapsa na hrudi se
zipem / Skryté knoflíky a poutka pro pochvu nože / Držák mikrofonu / 2 přední kapsy
na zip / Vnitřní kapsa na knoflík / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se zapínáním na
suchý zip a poutko na sluchátko pro mobilní telefon / Nastavitelné manžety se
zapínáním na patent / Nastavitelná šňůrka na lemu / Prodloužená zadní část /
Schváleno podle podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (certifikované kombinace oděvů viz tabulka plamene a
svařování), EN 1149-5 a EN 13034 typ PB [6] / Průmyslové praní testováno podle ISO
15797 / Schváleno po 50 praních / OEKO-TEX® certifikováno.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘ. 3 4175 ATHS
OBJ.Č.: 119922

Odpuzující nečistoty, oleje a vodu / Reflexní detaily na ramenou / Přední otevírání s
légou se zipem až do horní části límce a skrytým zapínáním na patent / Kapsa na hrudi
se skrytým zapínáním na patent, vnitřní D-kroužek a popruh na pero / Kapsa na hrudi
se zipem / Skryté knoflíky a poutka pro pochvu nože / Držák mikrofonu / 2 přední
kapsy na zip / Vnitřní kapsa na knoflík / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se zapínáním
na suchý zip a poutko na sluchátko pro mobilní telefon / Nastavitelné manžety se
zapínáním na patent / Nastavitelná šňůrka na lemu / Prodloužená zadní část /
Schváleno podle podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (certifikované kombinace oděvů viz tabulka plamene a
svařování), EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6] a EN ISO 20471 třída 2 - velikost XS a třída
3 - velikosti S-3XL / schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle
certifikátu ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Vestavěná ochrana proti plameni HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL.
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NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘ. 1 4176 ATHS
OBJ.Č.: 120929

Špíně, oleji a vodě odpudivé / Reflexní prvek na ramenou / Otvor v předním dílci se
zdrhovadlem až do límce a skrytým patentním knoflíkem / 1 náprsní kapsa s nabíranou
kapsou, vnitřním D-kroužkem, úchytem na tužku a otvorem na anténu nahoře / Držák
mikrofonu / 1 náprsní kapsa se zdrhovadlem / 2 přední kapsy na zip / Vnitřní kapsy s
knoflíkem / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se suchým zipem a poutkem pro
sluchátka telefonu / Nastavitelný pas a manžety / Reflexní pruh kolem rukávu /
Prodloužená záda / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/
cm² HAF: 84,2 % (viz. tabulka pro kombinaci nehořlavých oděvů certifikovaných proti
elektrickému blouku pro EN61482-1-2 tř. 2 a otevřenému el. oblouku podle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6] a EN ISO
20471 trída 2 – velikosti XS a třída 3 – S–XXXL / Testováno pro průmyslové praní
podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST 
XS–XXXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 1
2074 ATHS
OBJ.Č.: 109417

Špíně, oleji a vodě odpudivé / 2 zasunovatelné volně visící přední kapsy zesílené
materiálem CORDURA®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa s 3 kapsami a
poutky na nářadí / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy,
jedna s patkou / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou
na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a plastovým držákem na ID-kartu /
Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená materiálem CORDURA® s kapsou
na nářadí, knoflíkem a poutkem na pracovní nůž / Předformovaná kolena / Kapsy na
kolenou zesílené materiálem CORDURA® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / Konce nohavic zesílené materiálem CORDURA® / Oblečení bez kovu /
Odnímatelný držák na ID-kartu obsahuje kov / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1,
EN 61482-1-1 EBT: 10,5 cal/cm² HAF: 81,4 %, (viz. tabulka pro kombinaci nehořlavých
oděvů certifikovaných proti elektrickému blouku pro EN61482-1-2 tř. 2 a otevřenému el.
oblouku podle EN 61482-1-1) EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 typ
PB [6] a EN ISO 20471 tř. 1 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
Certifikace ÖKO-TEX®

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18% polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení: 79 % bavlna FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–
C156, D84–D116.

171

NEHOŘLAVÉ VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY TŘ. 2
2075 ATHS
OBJ.Č.: 109420

Odmítavé špíně, oleji a vodě / 2 zasunovatelné volně visící přední kapsy zesílené
materiálem CORDURA®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa s 3 kapsami a
poutky na nářadí / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy,
jedna s patkou / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou
na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a plastovým držákem na ID-kartu /
Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená materiálem CORDURA® s kapsou
na nářadí, knoflíkem a poutkem na pracovní nůž / Předformovaná kolena / Kapsy na
kolenou zesílené materiálem CORDURA® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / Konce nohavic zesílené materiálem CORDURA® / Schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 / Odnímatelný držák na ID-kartu obsahuje
kov / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT:
12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (viz tabulka pro kombinace oděvů certifikovaných na el.
oblouk) , EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6] a CSN EN ISO
20471 tr. 2 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna,18% polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení: 79 % bavlna FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, C146–
C156, D84–D116.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘ. 1 2176 ATHS
OBJ.Č.: 121355

Odmítavé vůči nečistotám, oleji a vodě / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní
kapsy vyztužené CORDUROU® s patkami / Kapsa na nohavici s patkou a zapínáním na
suchý zip, kapsa na mobilní telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužek / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, knoflíkem
a poutkem na pochvu nože / Předformovaná kolena / CORDUROU® zesílené kolenní
kapsy s vnitřním otvíráním / Výškově nastavitelné kolenní polstry / CORDUROU®
zesílené konce nohavic /Dvojité prošití na reflexních páskách / Nastavitelná délka
nohavic s přídavkem na lem 5 cm / Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními
chrániči kolen 124292, EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz certifikované kombinace nehořlavých oděvů a oděvů
pro svařování), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] a EN ISO 20471 cl 1 / Průmyslové
praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení: 79 % bavlna FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62, D84–D116.

171

FLAMESTAT KALHOTY 2144 ATHS
OBJ.Č.: 121354

Odmítavé proti nečistotám, oleji a vodě / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý
zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou / Kapsa na nohavici se skrytým
zapínáním na patentky, kapsa na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužek / Kapsa
na nohavici s patkou / Kapsa na metr / Předtvarovaná kolena / CORDUROU®
vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky kolenních chráničů v
kolenní kapse / Nastavitelná délka nohavic s 5 cm lemem / Schváleno podle EN 14404
společně s kolenními polstry 124292, EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal
/ cm² HAF: 84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů
pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612
A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka pro certifikované nehořlavé oděvy
a oděvy pro svařování ), EN 1149-5 a EN 13034 Typ PB [6] / Průmyslové praní
testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Vestavěná ochrana proti plameni. Zesílení: 79% bavlna FR, 20% polyamid, 1%
antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST C44–C62, D84–D116.

540
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

NEHOŘLAVÉ KALHOTY 2148 ATHS
OBJ.Č.: 125038

Odmítavé špíně, oleji a vodě / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy s
patkou a suchým zipem / Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem / Kapsa na
nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a
suchým zipem, D-kroužkem / Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu /
Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm²
HAF: 84,2 %, (viz. tabulka pro kombinaci nehořlavých oděvů certifikovaných proti
elektrickému blouku pro EN61482-1-2 tr. 2 a otevřenému el. obloukupodle EN
61482-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1, EN 1149-5 a EN
13034 typ PB [6] / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
HMOTNOST 300 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST C44–C62, D84–
D116. 

540

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY TŘ. 2 1075
ATHS
OBJ.Č.: 109419

Odpuzující špínu, olej a vodu / Přední zapínání s obousměrným, předním zipem po celé
délce a skrytým zapínáním na patentky / 2 náprsní kapsy se skrytým zapínáním na
patentky / Elastické šle / 2 zasunovatelné, volně visící kapsy zpevněné CORDUROU®,
vlevo kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3 kapsami a poutky na nářadí / D-kroužek
v pase / Dvojitý zesílený  šev v rozkroku / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna
s patkou / kapsa na nohavici s patkou a skrytým zapínáním, kapsa na telefon s patkou
a suchým zipem, D-kroužek / Poutko na kladivo / CORDUROU®-zesílená kapsa na
skládací metr s kapsou na nářadí, knoflíkem a poutkem pro pouzdro nože / Zesílené
stehenní panely v kontrastní barvě / Předtvarovaná kolena / CORDUROU® vyztužené
kapsy na kolenou s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky kolenních chráničů v
kapsách na kolenou / CORDUROU® zesílené konce nohavic / Schváleno podle EN
14404 společně s kolenními chrániči 124292, EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT:
12,8 cal / cm² HAF: 84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro ce rtifikované
kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN
ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 / tkanina je schválena podle
EN 13034 / Průmyslové praní testováno podle certifikátu ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení 79 % bavlna FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C62.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ KOMBINÉZA TŘ. 1 8174 ATHS
OBJ.Č.: 130666

Odmítavé špíně, oleji a vodě / Přední skryté otvírání na zip až do límce / 2 snížené
náprsní kapsy s patkou a skrytým zapínáním na patentky, 1 s vnitřním D-kroužkem a
páskem natužku / 1 náprsní kapsa na zip / 2 přední kapsy / Poutko na kladivo / 2
snížené zadní kapsy s patkou na suchý zip / 1 kapsa na skládací metr s patkou a
skrytým zapínáním na patentky a knoflík a poutko na pochvu nože / 1 kapsa na
nohavici se zipem, s patkou a skrytým zapínáním na patentky, 1 kapsa na telefon s
patkou a zapínáním na suchý zip / CORDUROU® vyztužená kolenní kapsa s vnitřním
otevíráním / Nastavení výšky kolenních chráničů v kolenní kapse / Nastavitelný pas a
manžety / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm²
HAF: 84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro
EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz certifikované kombinace nehořlavých oděvů a
oděvů pro svařování EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN 13034
Typ PB [6], EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 1 /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / Certifikováno OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45% modacrylik, 35% bavlna, 18% polyamid, 2% antistatické vlákno.
Zesílení: 79% bavlna FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST R: XS-5XL.

171

VÝSTRAŽNÁ KOMBINÉZA FLAMESTAT TŘ. 3 8175 ATHS
OBJ.Č.: 125893

Odmítavá proti nečistotám, olejům a vodě / Reflexní detaily na ramenech / Přední
skryté zapínání se zipem až do horní části límce / 2snížené náprsní kapsy s patkou a
zapuštěným zapínáním, 1 s vnitřním D-kroužkem a páskem na tužku / 1 náprsní kapsa
na zip / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s patkou a suchým zipem / 1 kapsa na skládací
metr s klopou a zapínáním na knoflík a knoflík a poutko na nůž s pouzdrem / 1 kapsa
na nohu s chlopní a zapínáním na zip, 1 kapsa na telefon s patkou a zapínáním na
suchý zip / CORDUROU® vyztužená kolenní kapsa s vnitřním otevíráním / Nastavení
výšky kolenních chráničů v kolenní kapse / Nastavitelný pas a manžety / Schváleno
podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF: 84,2% (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1
třída 1 (viz Plamen a svařovací stůl pro certifikovaný oděv kombinace pro EN 11612
C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 14404 společně
s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída 3 / Průmyslové praní testováno podle
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45% modacrylik, 35% bavlna, 18% polyamid, 2% antistatické vlákno.
Zesílení: 79% bavlna FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL. 

171

173

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151402
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151402
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151168
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1151168


OCHRANA PROTI PLAMENŮM

130

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ VESTA TŘ. 2 5075 ATHS
OBJ.Č.: 110642

Odomítavá proti nečistotám, olejům a vodě / Reflexní detaily na ramenou / Přední otevírání na zip a
skrytým zapínáním na patentky / 2 volně visící náprsní kapsy se zapínáním, jedna s patkou a D-
kroužek se skrytým zapínáním na patentky / 2 přední kapsy / 2 CORDUROU ® vyztužené volně
zavěšené, připínací přední kapsy, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3 kapsami a poutky na
nástroje / 2 CORDUROU® zpevněné volně zavěšené zadní kapsy, obě s extra kapsou na nářadí / 2
potky na kladivo / Schváleno podle EN 61482 -1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 všechny certifikace společně s oděvy s dlouhým
rukávem alespoň stejnými certifikáty, EN ISO 20471 třída 2 a tkanina schválená podle EN 13034 /
Průmyslové praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno. Zesílení 79 % bavlna
FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá
VELIKOST XS–XXL

540

NEHOŘLAVÝ PLÁŠŤ 3074 ATHS
OBJ.Č.: 121115

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu / Reflexní prvky na ramenou / Vpředu zapínání se skrytými patentními
knoflíky / 1 náprsní kapsa s kapsou na tužku, patkou se skrytými patentními knoflíky a vnějšími
poutky na tužku / 2 přední kapsy se skrytými patentními knoflíky a patkou / Manžety se skrytými
patentními knoflíky / Reflexní pásek kolem trupu /  Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída
1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN 13034
typ PB [6] / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatická vlákna. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXL.

540

NEHOŘLAVÁ KOŠILE 7200 ATSS
OBJ.Č.: 114095

Skryté patentní knoflíky pod předním dílcem / Manžety se skrytými patentními knoflíkem /
Prodloužená záda / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky / Schváleno podle  EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT 9,9 cal/cm2 HAF:78,0% (viz tabulka certifikovaných oděvů a
jejich kombinací pro EN 61482-1-2 třídy 2 a otevřeného el. oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO
11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 třída 1 (viz tabulka nehořlavých oděvů a oděvů pro
svařování), EN 1149-5 / Testováno pro průmyslové praní podle normy ISO 15797 / Certifikovaný
OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Schváleno pro svařování

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatické vlákno. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS-4XL.

540

FLAMESTAT KOŠILE 7074 ATS
OBJ.Č.: 109425

Reflexní prvek na ramenou / Skryté patentní knoflíky pod předním dílcem / Manžety se skrytými
patentními knoflíky / Prodloužená záda / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky, 1 s
poutky na tužku / Oblečení bez kovu / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT:
9,9 cal/cm² HAF: 78,0 %(viz tabulka certifikovaných oděvů a jejich kombinací pro EN 61482-1-2 třídy
2 a otevřeného el. oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2
třída 1, EN 1149-5 a tkanina schválená podle EN 13034 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Schváleno pro svařování

MATERIÁL 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákno. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ KOŠILE TŘ. 1 7051 ATS
OBJ.Č.: 124309

Reflexní prvek na ramenou / Skryté patentní knoflíky pod přední légou / 2 náprsní kapsy s patkou a
skrytými patentními knoflíky, 1 s poutky na tužku / Manžety se skrytými patentními knoflíky /
Prodloužená záda / Postranní rozparky / Oblečení bez kovu / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0 % /viz tabulka pro kombinace
certifikovaných oděvů pro EN 61482-1-2 třídy 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO
11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 1, tkanina schválena podle EN 13034 /
Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Prodloužená záda

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatické vlákno. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL.

171

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ MIKINA TŘ. 3 7076 SFLH
OBJ.Č.: 109428

Reflexní detaily na ramenou / žebrovaný nákrčník, manžety a lem / 5 cm klín na boku s mezerou v
reflexní pásce pro pohodlí a svobodu pohybu / Schváleno v souladu s EN 61482-1-2 APC 1, EN
61482-1- 1 ELIM: 12 cal/cm²  HAF: 90,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované
kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1 ), EN ISO 11612
A1 A2 B1 C2, EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS-S a třída 3 – velikosti M-3XL /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60% modakryl, 37% bavlna, 3% antistatická vlákna HMOTNOST 400 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL

540

NEHOŘLAVÉ TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV  7072 TFLH
OBJ.Č.: 111842

Reflexní prvek na ramenou / Žebrovaný pás ve výstřihu a žebrované manžety / Schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 1149-5 /
Zkoušeno podle normy ISO 15797 / Certifikované OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % antistatické vlákno HMOTNOST 230 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXL

171

NEHOŘLAVÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘ. 3 7077 TFLH
OBJ.Č.: 125041

Reflexní prvky na ramenou / Žebrovaný výstřih a manžety / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9 % (viz tabulka pro kombinace
certifikovaných oděvů EN 61482-1-2 třídy 2 a ootevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO
11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 a EN 20471 třída 2 - velikost XS-S a třída 3 - velikost M-XXXL / Testováno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % antistatické vlákno. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

540

NEHOŘLAVÉ TRIČKO 7073 TFLH
OBJ.Č.: 110736

Reflexní prvek na ramenou / Žebrovaný pás ve výstřihu / Určeno k použití s oděvy podle EN ISO
11612 / Schváleno podle EN ISO 14116–3 a EN 1149-5 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort. Antistatické

MATERIÁL 60% modakryl, 37% bavlna, 3% antistatická vlákna HMOTNOST 230 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXL

556

FLAMESTAT TRIČKO 7360 TFL
OBJ.Č.: 131149

V-výstřih / raglánové rukávy / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1  ELIM 9,5 cal /
cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 FI a EN 1149-5 / Průmyslové praní testováno podle certifikátu ISO
15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatická vlákna. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 556
Námořnická modrá / Výstražná žlutá  VELIKOST XS-4XL.

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘÍDA 1
7107 TFL 
OBJ.Č.: 133268

V-výstřih / Raglánové rukávy / Pletený lem kolem krku a konců rukávů / Schváleno podle EN
61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal/cm²,  EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN
ISO 20471 třída 1 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% anti-statické vlákno. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS-4XL.

171

 FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ TRIČKO TŘ. 3 7359 TFL
OBJ.Č.: 131147

V-výstřih/ Raglánové rukávy / Žebrovanéý výstřih a manžety / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1,
EN 61482-1-1  ELIM 9,5 cal / cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 -
XS-S a třída 3 - M-4XL / Průmyslové praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatická vlákna. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS-4XL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

556

NEHOŘLAVÁ BUNDA 4965 MFA
OBJ.Č.: 122286

Vpředu zdrhovadlo až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 měchové náprsní kapsy s patkou a
skrytými patentními knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem a úchytem na tužku, 1 s otvorem pro anténu
vysílačky nahoře / 2 přední kapsy se zdrhovadlem / Nastavitelným pas se zdrhovací šňůrkou / Vnitřní
kapsa na mobilní telefon / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Nastavitelné manžety s patentními knoflíky /
Prodloužená záda / Prvky pro vysokou viditelnost na ramenou / Bez kovu / Zesílení v předním a
zadním sedle a na koncích rukávů / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1
ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 / EN ISO 11611 A1
A2 třída 2 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Ochrana proti roztavenému kovu. Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 60 % viskóza FR, 20 % vlna, 10 % lyocell, 10 % polyamid. Zesílení 55% viskóza FR, 40%
vlna, 5% polyamid. HMOTNOST 350 g/m², zesílení 465 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá  VELIKOST XS–XXXL.

556

FLAMESTAT KALHOTY 2165 MFA
OBJ.Č.: 122287

2 přední kapsy / 2 zesílené zadní kapsy s patkou a suchým zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku /
Měchová zesílená kapsa na skládací metr s patkou a skrytým patentním knoflíkem, knoflíkem a
poutkem pro pochvu nože, kapsa na tužku / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním
knoflíkem / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory na výškově nastavitelné kolenní polstry / Reflexní
prvky na boční straně kolen / Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Bez kovu /
Zesílení na přední nohavici a zakončení nohavic / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1,
EN 61482-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1, EN
ISO 11611 A1 A2 třída 1 (viz tabulka certifikovaných oděvů a jejich kombinací) a EN 14404 společně
s kolenními poslaly 124292 / Schváleno po 50 praních / Certifikace ÖKO-TEX®.

Ochrana proti roztavenému kovu. Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 60 % viskóza FR, 20 % vlna, 10 % lyocell, 10 % polyamid. Zesílení 55% viskóza FR, 40%
vlna, 5% polyamid. Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 350 g/m², zesílení 465 g/m².
BARVA 556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá  VELIKOST C44–C62, D84–D120.

171

SOFTSHELLOVÁ BUNDA FLAMESTAT TŘ. 3 4016 FSS
OBJ.Č.: 127669

Větru odolná a voděodpudivá / Strečový materiál / Přední otevírání se zipem až do límce a skryté
zapínaní na patent / Limec se skrytým patentem pro odnímatelnou kapucu 130239 / 1náprsní kapsa
na zip / Držák Mikrofons na Level přední straně/ 2přední kapsy na zip / Elastické žebrované manžety
na koncích rukávů / Spodní lem nastavitelný šňůrkou / Bez kovu / Schváleno podle  EN 61482-1-2
třída 2, EN 61482-1-1 ATPV: 28 cal/cm² HAF: 92,4% (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oděvů EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO
11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 třída 2, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 třída
2 – velikosti XS-S a třída 3 – velikosti M-3XL / OEKO-TEX® certifikát.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Strečový materiál. Multinormní

MATERIÁL 47 % modakryl, 37 % bavlna, 12 % polyuretan, 2 % polyamid, 1 % antistatické vlákno, 1 %
elastan. Vestavěná ochrana proti plameni HMOTNOST 365 g/m².  BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL. 

171

FLAMESTAT SOFTSHELL KAPUCE 4077 FSS
OBJ.Č.: 130239

Kapuce pro použití s 130238 a 127669 / Reflexní prvky nahoře / Nastavitelný lem se zdrhovací
šňůrkou / Bez kovu / Lze použít přes přilbu / Certifikace platí pouze při společném použití s 130238 a
127669 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Lze použít přes helmu. Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Strečový materiál

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS-3XL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ FLEECOVÁ BUNDA TŘ. 3 4063
ATF
OBJ.Č.: 122233

Reflexní prvky na ramenou / Vpředu zdrhovadlo až do límce a skryté patentní knoflíky /
D-kroužek / Náprsní kapsa se skrytým zdrhovadlem / 2 přední kapsy / Stahovací
šňůrka v lemu / Poutka na palce / Oblečení bez kovu / Testováno a schváleno podle
EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,9 cal/cm² HAF: 86,8 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro kombinace certifikovaného oblečení pro  EN 61482-1-2 třída 2
a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a
EN ISO 20471 třída 2 - vel. XS a třída 3 vel. S-XXXL / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký a teplý
materiál

MATERIÁL 50 % modakryl, 30 % bavlna, 18 % polyester, 2 % antistatická vlákna.
Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 370 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá
/ Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL.

171

NEHOŘLAVÁ FLEECOVÁ BUNDA 4073 ATF
OBJ.Č.: 109430

Reflexní prvek na ramenou / Otvor na předním dílci se zdrhovadlem až do límce a
skrytým patentním knoflíkem / Náprsní kapsa se zdrhovadlem a D-kroužkem / 2 přední
kapsy / Lem s tkaničkou / Reflexní pruh na rukávech / Poutka na palce / Oblečení bez
kovu / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,9 cal/cm² HAF:
86,8 % (viz tabulka elektrického oblouku pro kombinace certifikovaného oblečení pro
EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1
C1 F1 a EN 1149-5 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace
ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký a teplý
materiál

MATERIÁL 50 % modakryl, 30 % bavlna, 18 % polyester, 2 % antistatické vlákno.
Vestavěná ochrana proti plameni. HMOTNOST 370 g/m². BARVA 540 Námořnická
modrá  VELIKOST XS–XXXXL

540
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ GORE-TEX® BUNDA TŘ. 3 4095
GXE
OBJ.Č.: 125617

2vrstvý materiál GORE-TEX PYRAD®, větru a vodotěsný, ale prodyšný / Odpuzující
nečistoty a oleje / Plně podšitý / Reflexní detaily na ramenou / Odnímatelná podšitá
kapuce s nastavitelným popruhem a šňůrkou / Bouřková klopa se zipem až k horní
části límce a zapínáním na suchý zip / 2 náprsní kapsy s klopou se zapínáním na
suchý zip a zipem, 1 s D-kroužkem / 2 přední kapsy s klopou se zapínáním na suchý
zip a zip / 2 vnitřní kapsy, 1 s knoflíkem a 1 se zipem / Nastavitelný konec rukávu /
Elastické vnitřní manžety / Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou / Zip v podšívce pro
snazší vyšívání a přenos / Bezkovový oděv / Vodní sloupec > 10 000 mm / membrána
ePTFE / Prodyšnost RET 8,33 / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN 61482-1-1
EBT : 49,1 cal / cm² HAF: 94,8% (viz Tabulka elektrického oblouku pro certifikované
kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN
ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 třída 2, EN 1149-5, EN 13034
typ PB [6], EN ISO 20471 třída 2 - velikosti XS-S a třída 3 - velikosti M-3XL a EN 343
třída 3/3 / schváleno po 30 praních / certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL 99,4% polyester, 0,6% uhlík, 2-vrstvý GORE-TEX® materiál, větruodolný a
vodotěsný, ale prodyšný. Podšívka: 50% meta-aramide, 50% viskóza FR. Vestavěná
ochrana proti plameni. HMOTNOST 220 g/m², lining 130 g/m².  BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS-4XL.

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ GORE-TEX® KALHOTY TŘ. 2 2095
GXE
OBJ.Č.: 125618

2-vrstvý GORE-TEX® materiál, větruodolný a vodotěsný, ale prodyšný / Špíně a oleji
odmítavý / Plně podšito / Elastické odnímatelné kšandy / 2 přední kapsy s patkou na
zip / 2 zadní kapsy s patkou a skrytým zapínáním / Poutko na kladivo / 2 kapsy na
nohavici s patkou a skrytým zapínáním, 1 s kapsou na telefon a patkou na suchý zip, D-
kroužkem a plastovým držákem na ID-kartu / Předformovaná kolena / CORDURA®
zesílení na kolenních kapsách s vnitřním otvíráním / Výškově nastavitelné kolenní
polstry v kapsách na kolenou / Skrytý zip až ke kolenům / Sněhová manžeta /
Nastavitelné konce nohavic / Oděv bez kovových prvků / Vodní sloupec > 10.000 mm /
ePTFE membrána / Prodyšnost RET 8,33 / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN
61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm² HAF: 94,8 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeným obloukem dle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 třída 2, EN
1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 třída 2 , EN 343 třída 3/3 a EN 14404 spolu
s chrániči kolen 124292 / Schváleno po 30 praních / certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL 99,4% polyester, 0,6% uhlík, 2-vrstvý GORE-TEX® materiál, větrodolná a
vodtěsný, ale prodyšný. Podšívka: 50% meta-aramid, 50% viskóza FR.  HMOTNOST 220
g/m², podšívka 130 g/m².  BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá
VELIKOST XS-3XL

171
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÁ AIRTECH® SHELL BUNDA TŘÍDA
3 4525 ATHR
OBJ.Č.: 134416

Vodotěsná, větruodolná a prodyšná / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / Odnímatelná a
nastavitelná kapuce / Zapínání s přední légou s dvoucestným zipem do horní části
límce a skryté zapínání na suchý zip / 2 náprsní kapsy se skrytým zipem, jedna s
vnitřním D- kroužek / Kapsa na mapu na zip a vnitřní kapsa na mobil, přístupná zvenku
/ 2 vnitřní kapsy, jedna na zip / 2 přední fleecem podšité kapsy na zip / Nastavitelné
konce rukávů s elastickou vnitřní manžetou / Prodloužená záda / Nastavitelný lem se
stahovací šňůrkou / Zip v podšívce pro potisk a vyšivku / Vodní sloupec 10 000 mm /
Prodyšnost RET 14,44 / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27
cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 třída 1  EN 1149-5, EN
13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 3 a EN 343 třída 3/4 / Schváleno po 25 praních /
certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL Airtech® voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál. 50% modakryl, 41%
bavlna, 7% PU, 2% antistatické vlákno, 2vrstvý laminát. Podlepené švy. Podšívka 50%
aramid, 50% viskóza. Vlastní ochrana proti plameni. HMOTNOST Vnější látka260 g/m².
Podšívka 130 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST 
XS-4XL.

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ AIRTECH® SHELL  KALHOTY
TŘÍDA 2 2525 ATHR
OBJ.Č.: 134415

Vodotěsné, větruodolné a prodyšné / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / Elastické
odnímatelné šle, připevněné po stranách a překřížené vzadu pro lepší pohodlí a
stabilitu / Elastický pas na bocích a poutka na opasek / Vysoký pas vzadu / Skrytá
přední knoflík / 2 přední kapsy s klopou a zipem / 2 zadní kapsy s klopou a skrytým
zapínáním na patentky / Poutko na kladivo / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Velká
snížená kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na patentky, kapsa na skládací metr
a knoflík a poutko na pochvu nože / Velká kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním
na patentky, kapsa na skládací metr a kapsa na mobil / Předtvarovaná kolena /
CORDUROU® vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení
kolenních chráničů v kapse na kolena / Skrytý zip až ke kolenům / Sněhová manžeta /
Nastavitelná konce nohavic s popruhem a přezkou / Vodní sloupec 10 000 mm /
Prodyšnost RET 14,44 / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27
cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 třída 1 EN 1149-5, EN
13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 2, EN 343 třída 3/4 a EN 14404 spolu s chrániči
kolen 124292 / Schváleno po 25 praních / certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL Airtech® voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál. 50% modakryl, 41%
bavlna, 7% PU, 2% antistatické vlákno, 2vrstvý laminát. Podlepené švy. Podšívka 50%
aramid, 50% viskóza FR. Vlastní ochrana proti plameni. HMOTNOST Vnější látka 260
g/m². Podšívka 130 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST 
XS-3XL

171

180

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1167185
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1167185
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1167186
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1167186


OCHRANA PROTI PLAMENŮM

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA TŘ. 3 4185 ATHS
OBJ.Č.: 119923

Odmítavá proti nečistotám, olejům a vodě / Plně podšité fleecovou podšívkou v těle a
hedvábnou a měkkou prošívanou podšívkou v rukávech / Reflexní detaily na ramenou /
Přední celoplošný zip se zipem až do horní části límce se skrytým zapínáním na
patentky / Fleecový lemovaný límec se zapínáním pro připínatelnou kapuci, 125064 / 1
náprsní snížená kapsa , uvnitř D-kroužek, pásek na tužku a skryté zapínání / 1 náprsní
kapsa se zapínáním na zip / knoflíky a poutko na pochvu nože / Držák mikrofonu /
Kapsa na mapu na zip a uvnitř kapsa na mobilní telefon přístupnou zvenku / 2 fleecem
lemované přední kapsy se skrytým zapínáním / kapsa na mapu s vnitřní kapsou na
mobilní telefon přístupnou z vnějšku / 2 vnitřní kapsy 1 s knoflíkem a 1 kapsou na
mobilní telefon se zapínáním na suchý zip a poutkem na sluchátko / Elastické manžety
uvnitř rukávů / Prodloužená záda / Nastavitelná stahovací šňůrka na spodním lemu /
zip v podšívce pro snadné vyšívání a potisk / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN
61482-1-1 hlavní tkanina EBT: 26,4 cal / cm² HAF: 93,2% (viz tabulka elektrického
oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro otevřený oblouk podle EN 61482-1-1),
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (pro certifikované kombinace
oděvů viz tabulka nehořlavé oděvy a oděvy pro svařování), EN 1149-5, EN 13034 Typ
PB [6], EN ISO 20471 třída 2 - velikost XS a třída 3 - velikost S-3XL a EN 342 /
Průmyslové praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno;
odpuzuje špínu, olej a vodu. Fleecová podšívka: 50 % modakryl, 30 % bavlna, 18 %
polyester, 2 % antistatické vlákno. Hebká prošívaná podšívka: 40 % modakryl, 37 %
Lenzing FR®, 22 % viskóza, 1% antistatické vlákno. Vestavěná ochrana proti plameni.
HMOTNOST Vnější látka 300 g/m², fleecová podšívka 370 g/m², hebká prošívaná
podšívka 260 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST  XS–
XXXXL.

171

NEHOŘLAVÉ VÝSTRAŽNÉ ZIMNÍ KALHOTY TŘ. 2 2085
ATHS
OBJ.Č.: 109424

Odpuzující špínu, olej a vodu / Plně podšto hedvábnou a měkkou prošívanou podšívkou
/ Elastické odepínatelné šle / Poutka na opasek / D-kroužek / 2 přední kapsy se
skrytým zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy / CORDUROU®
zpevněná kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí / Kapsa na nohavici s patkou a
skrytým zapínáním, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a D-kroužkem /
Předtvarovaná kolena / CORDUROU® zesílené kapsy na kolenou s vnitřním otvorem /
Nastavení výšky kolenních chráničů v kapse na kolena / CORDUROU® zesílený
stehenní panel v kontrastní barvě / Stehenní kapsa s patkou a skrytým zapínáním /
Skrytý zip až ke kolenům / Sněhové manžety / Nastavitelné, zesílené konce nohavic
CORDUROU® / Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292, EN
61482-1-2 třída 2, EN 61482-1-1 hlavní tkanina EBT: 26,4 cal / cm² HAF: 93,2% (viz
tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2
třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482- 1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, E N ISO
11611 A1 třída 1 (viz tabulka pro nehořlavé oděvy a oděvy pro svařování pro
certifikované kombinace oděvů), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 třída 2
a EN 342 / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / OEKO -TEX® certifikováno.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL Vnější materiál: 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 %
antistatické vlákno; odpuzuje špínu, olej a vodu. Zesílení: 79 % FR bavlna, 20 %
polyamid, 1 % antistatické vlákno. Měkká podšívka: prošívaná podšívka 40% vláken
modakrylových, 37% viskóza FR, 22% viskóza, 1% antistatické vlákno.Vestavěná
ochrana proti plameni. HMOTNOST Vnější látka 300 g/m², měkká podšívka 260 g/m²
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

NEHOŘLAVÝ VÝSTRAŽNÝ ZIMNÍ KABÁT TŘ. 3 4086 ATHR
OBJ.Č.: 109423

Prodyšný, větru a vodě odolný / Trup plně podšitý fleecem a měkká podšívka v
rukávech / Reflexní prvek na ramenou / Otvor na předním dílci se zdrhovadlem až do
límce a skrytým patentním knoflíkem / Límec s fleecovou podšívkou / Odnímatelná
podšitá kapuce s nastavitelným popruhem a tunýlkem s tkaničkou / Držák na mikrofon
/ Skrytý knoflík a poutko pro pochvu nože / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytým
zapínáním, 1 s D-kroužkem a 1 s poutkem n nářadí / 2 přední kapsy s patkou a skrytým
zapínáním, obě podšité fleecem pro ohřátí roukou s postranním otvorem / Kapsa na
mapu s vnitřní kapsou na telefon a knoflíkovou dírkou s poutkem pro sluchátko
přístupnými zvenku / 2 vnitřní kapsy, 1  s knoflíkem a 1 na mobilní telefon se zapínáním
na suchý zip a poutkem na sluchátka / Nastavitelný tunýlek s tkaničkou v pase /
Zdrhovadlo v podšívce pro lepší umístění výšivky a loga / Schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 hlavní tkanina ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92% ( viz.
tabulka pro certifikované oděvy a jejich kombinace pro EN61482-1-2 tř. 2 a otevřený
oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 typ PB
[6] EN ISO 20471 třída 3, EN 342 a EN 343 třída 3/1 / Svrchní materiál splňuje třídu 3
pro propustnost vodních par; EN 343 třída 3/3 / Zkoušeno v souladu s ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifikováno.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL Airtech® prodyšný, větru odolný a vodotěsný materiál.Vnější materiál 50%
modakryl, 41% bavlna, 7% PU,2% antistatická vlákno 2-vrstvý laminát, prodyšný, větru a
vodě odolný. Podlepené švy. Fleecová podšívka 50% modacryl, 30% bavlna, 18%
polyester, 2% antistatické vlákno. Silky prošívaná podšívka: 40% modakryl,37% viskóza
FR, 22% viskóza, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST Vnější látka 260 g/m², fleecová
podšívka 370 g/m², měkká podšívka 260g/m² BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST XXS–XXXXL.
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NEHOŘLAVÁ ZIMNÍ KAPUCE 9185 ATHS
OBJ.Č.: 125064

Podšitá kapuca pro použití s 119923 / Nahoře reflexní prvky / Nastavitelná pomocí
zdrhovací šňůrky / Neobsahuje kov / Dá se použít přes přilbu / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Lze použít přes helmu. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje
nečistoty, olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno;
odpuzuje špínu, olej a vodu.  HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAME TŘ. 1 2586 FLAM
OBJ.Č.: 125941

2 volně visící přední kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 kapsami a poutky na nářadí a 1
s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a
skrytými patentními knoflíky / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na pero a knoflíkem a
poutkem na pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem,
kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Kapsy
na kolenou s vnitřními otvory / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na
kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO
20471 třída 1 a EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 79% bavlna
FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120, C146–C158. 
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VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAME TŘ. 2 2584 FLAM
OBJ.Č.: 125939

2 volně visící přední kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 kapsami a poutky na nářadí a 1
s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a
skrytými patentními knoflíky / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na pero a knoflíkem a
poutkem na pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem,
kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Kapsy
na kolenou s vnitřními otvory / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na
kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO
20471 třída 2 a EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 79% bavlna
FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120, C146–C158. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÁ BUNDA FLAME TŘ. 3 4584 FLAM
OBJ.Č.: 125938

Otvírání v předu na zip až do límce a skrytým zapínáním na patentky / 2 snížené
náprsní kapsy s patkou a zapuštěným zapínáním na zip, 1 s vnitřním D-kroužkem / 2
přední kapsy s skrytým zapínáním na zip / Vnitřní kapsa se zapínáním na knoflíky a
kapsou na mobilní telefon s zapínání a zapínání na suchý zip / Nastavitelný pas s
knoflíkem / Nastavitelné manžety se zapínáním na zip / Prodloužená záda / Schváleno
podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal / cm² HAF 80,4% ( viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1
třída 1 (viz tabulka pro certifikované kombinace oděvů pro nehořlavé oděvy a oděvy pro
svařování ), EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 - velikosti XS-S a třída 3 - M-3XL /
Průmyslové praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/
m².  BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL. 
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NEHOŘLAVÝ PLÁŠŤ  3587 FLAM
OBJ.Č.: 125953

Zapínání na suchý zip na zadní straně krku / Stuha na zadní straně / Aramidem
vyztužená přední část a rukávy / Elastický konec rukávu / Schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal / cm² HAF 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1
C1 E2, F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka nehořlavých oděvů a oděvů pro
svařování pro certifikované kombinace oděvů pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1
třída 2) a EN 1149-5 (Měl by být nošen spolu s oděvy se stejnými certifikáty) /
Průmyslové praní testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m².
BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY FLAME TŘ. 1 2587 FLAM
OBJ.Č.: 125942

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním
na patent / dvojitý zesílený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr
vyztužená CORDURA® s klopou a skrytým zapínáním na patent a knoflík a poutko pro
pochvu nože / kapsa na nohavici s klopou a zapínáním na skrytý patent, kapsa na
mobil s klopou a zapínáním na suchý zip a D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
aramidem s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / aramidem vyztužené stehenní panely / CORDURA® vyztužený konec /
Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal / cm² HAF: 80,4%
(viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2
třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz Tabulka ohnivzdorných oděvů a oděvůsvařování pro certifikované
kombinace oděvů pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN ISO
20471 třída 1 a EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 / Schváleno po 50 pracích
cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno.Zesílení z  CORDURY® zesílení: 79% bavlna
FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120,
C146–C158. 
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VÝSTRAŽNÉ KALHOTY FLAME TŘ. 2 2585 FLAM
OBJ.Č.: 125940

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním
na patent / dvojitý zesílený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr
vyztužená CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním na patent a knoflík a poutko
pro pochvu nože / kapsa na nohavici s klopou a zapínáním na skrytý patent, kapsa na
mobil s klopou a zapínáním na suchý zip a D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
aramidem s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / aramidem vyztužené stehenní panely / CORDUROU® vyztužené konce nohavic
/ Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal / cm² HAF: 80,4%
(viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2
třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz Tabulka ohnivzdorných oděvů a oděvů pro svařování pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN
1149-5, EN ISO 20471 třída 2 a EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 /
Schváleno po 50 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
OEKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. Zesílení z CORDURY® zesílení: 79%bavlna
FR, 20% polyamid, 1% anti-statické vlákno HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120,
C146–C158. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY FLAME TŘ. 2 1584 FLAM
OBJ.Č.: 126510

Vpředu dvoucestný zip až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy s
patkou a skrytým patentním knoflíkem zesílené CORDUROU®, 1 s D-kroužkem / 2
přední kapsy / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a skrytými
patentními knoflíky zesílené CORDUROU® / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací
metr s patkou a skrytým patentním knoflíkem a knoflíkem, kapsou na tužku a poutkem
na pochvu nože zesílená CORDUROU® / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým
patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a kapsou na ID-
kartu / Aramidem zesílené stehenní dílce / Aramidem zesílené kapsy na kolenou s
vnitřními otvory / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou /
Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz tabulka pro certifikované kombinaceoděvů pro EN 11612 C2, E3,
F2 and EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 2 a EN 14404 společně s
kolenními polstry 124292 / Schváleno po 50 pracích cyklech / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. CORDURA® zesílení: 79% bavlna FR, 20%
polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120, C146–
C158. 
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VÝSTRAŽNÉ LACLOVÉ KALHOTY FLAME TŘ. 2 1585 FLAM
OBJ.Č.: 125943

Elastické šle / Laclová kapsa s patkou a skrytými patentními knoflíky / Vnitřní laclová
kapsa na zip / 2 přední kapsy / Nastavitelný pas s knoflíky / Poklopec se zipem /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky
zesílené CORDUROU® / Kapsa na skládací metr s patkou a skrytým patentním
knoflíkem a knoflíkem a poutkem na pochvu nože zesílená CORDUROU® / Kapsa na
nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a
suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Poutko na kladivo / Aramidem
zesílené stehenní dílce /Aramidem zesílené kapsy na kolenou s vnitřními otvory /
Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Zakončení nohavic
zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN
61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN
1149-5, EN ISO 20471 třída 2 a EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 /
Schváleno po 50 pracích cyklech / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. CORDURA® zesílení: 79% bavlna FR, 20%
polyamid, 1% antistatické vlákno.  HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C44–C64, D84–D120, C146–
C158. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÁ KOMBINÉZA FLAME TŘ. 3 8084 FLAM
OBJ.Č.: 125949

Vpředu dvoucestný zip až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 měchové náprsní
kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem / Vnitřní kapsa
s knoflíkem a kapsou na telefon s patkou a suchým zipem / Nastavitelná šířka pomocí
elastického pasu a knoflíku / Nastavitelné manžety s patentními knoflíky  / Dvojitý
zesílený šev v rozkroku / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s patkou a skrytými patentními
knoflíky zesílené CORDUROU® / Kapsa na skládací metr s patkou a skrytým patentním
knoflíkem a knoflíkem a poutkem na pochvu nože zesílená CORDUROU® / Kapsa na
nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a
suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Poutko na kladivo / Kapsy na
kolenou s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních
polstrů v kapsách na kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno
a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 %
(viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2, EN ISO 11611 A1 třída 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 3 a EN 14404 společně s
kolenními polstry 124292 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/
m².  BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST S–XL. 

171

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ PARKA S OCHRANOU PROTI
PLAMENŮM TŘ. 3 4589 FLAM
OBJ.Č.: 125947

Plně podšitá / Vpředu zip až do límce a skryté patentní knoflíky / Skryté knoflíky v límci
pro připnutí kapuce 125946 / 2 měchové náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními
knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem / Držák mikrofonu na přední levé straně / 2 přední
kapsy se skrytým patentním knoflíkem / Vnitřní kapsa s knoflíkem a kapsou na telefon
s patkou a suchým zipem / Nastavitelný pas se zdrhovací šňůrkou / Nastavitelné
konce rukávů s patentními knoflíky  / Žebrované manžety / Prodloužená záda /
Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm²
HAF 93,8% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro
EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1
C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka ochrany proti plamenům a při svařování
pro certifikované kombinace oblečení pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2),
EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 3 a EN 342 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Podšívka 100%
polyester. HMOTNOST Vnější látka 365 g/m², podšívka 315 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA S OCHRANOU PROTI
PLAMENŮM TŘ. 3 4588 FLAM
OBJ.Č.: 125944

Plně podšitá / Vpředu zip až do límce a skryté patentní knoflíky / Skryté knoflíky v límci
pro připnutí kapuce 125946 / 2 měchové náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními
knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem / 2 přední kapsy se skrytým patentním knoflíkem /
Vnitřní kapsa s knoflíkem a kapsou na telefon s patkou a suchým zipem / Nastavitelný
pas s knoflíkem / Nastavitelné konce rukávů s patentními knoflíky  / Žebrované
manžety / Prodloužená záda / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN
61482-1-1 ATPV 56 cal/cm² HAF 93,8% (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka
ochrany proti plamenům a při svařování pro certifikované kombinace oblečení pro EN
11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 2 – velikosti
XS–S a třída 3 – M–XXXL a EN 342 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Podšívka 100%
polyester. HMOTNOST Vnější látka 365 g/m², podšívka 315 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXXL. 

171

VÝSTRAŽNÉ ZIMNÍ KALHOTY S OCHRANOU PROTI
PLAMENŮM TŘ. 2 2588 FLAM
OBJ.Č.: 125945

Plně podšitá / Elastické odnímatelné šle / Poutka na opasek / 2 přední kapsy s patkou,
patentními knoflíky a zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s patkou a
patentními knoflíky zesílené CORDUROU® / 1 kapsa na skládací metr s patkou a
patentními knoflíky zesílená CORDUROU®, s knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / 1
kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou
a suchým zipem / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® /
Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Stehenní dílce v kontrastní
barvě zesílené CORDUROU® / Skrytý zip až po kolena / Sněhové manžety /
Nastavitelné zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle
EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 56 cal/cm² HAF 93,8%  (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO
11611 A1 třída 1 (viz tabulka ochrany proti plamenům a při svařování pro certifikované
kombinace oblečení pro EN 11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN
ISO 20471 třída 2 a EN 342 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Podšívka 100%
polyester. Zesílení 100% polyamid.  HMOTNOST Vnější látka 365 g/m², podšívka 315
g/m².  BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ KOMBINÉZA S OCHRANOU PROTI
PLAMENŮM TŘ. 3 8088 FLAM
OBJ.Č.: 125948

Plně podšitá / Vpředu dvoucestný zip až do límce a skryté patentní knoflíky / 2
měchové náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky, 1 s vnitřním D-
kroužkem / Držák mikrofonu na přední levé straně / Vnitřní kapsa s knoflíkem a kapsou
na telefon s patkou a suchým zipem / Nastavitelný pas se zdrhovací šňůrkou /
Nastavitelné konce rukávů s patentními knoflíky  / Žebrované manžety / Přední kapsy s
patkou, patentními knoflíky a zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / 2 zadní kapsy s
patkou a patentními knoflíky zesílené CORDUROU® / 1 kapsa na skládací metr s
patkou a patentními knoflíky zesílená CORDUROU®, s knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože / 1 kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem, kapsou na
telefon s patkou a suchým zipem / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory zesílené
CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Skrytý zip
až po kolena / Sněhové manžety / Nastavitelné zakončení nohavic zesílené
CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1
ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované
kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka
ochrany proti plamenům a při svařování pro certifikované kombinace oblečení pro EN
11612 C2, E3, F2 a EN 11611 A1 třída 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 3 a EN 342 /
Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Podšívka 100%
polyester. HMOTNOST Vnější látka 365 g/m², podšívka 315 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST S–XXXL. 

171

ZIMNÍ KAPUCE S OCHRANOU PROTI PLAMENŮM 9588
FLAM
OBJ.Č.: 125946

Podšitá kapuce pro použití s 125944 a 125947 / Reflexní prvky nahoře / Nastavitelná
pomocí pásku a stahovací šňůrky / Dá se použít přes přilbu / Certifikace platí pouze při
společném použití s 125944 a 125947 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO
15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Lze použít přes helmu. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Podšívka 100%
polyester. HMOTNOST Vnější látka 365 g/m², podšívka 252 g/m².  BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL. 
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

540

NEHOŘLAVÁ BUNDA 4030 FLAM
OBJ.Č.: 100333

Přední otevírací léga se zipem až k horní straně límce a skrytým zapínáním na patent / 2 náprsní
kapsy, 1 s klopou a skrytým zapínáním na patent a 1 s extra kapsou a kapsou na pero / Napoleonská
kapsa pod pravou náprsní kapsou / Vnitřní kapsa na zip přístupná zvenčí / skrytý knoflík a poutko pro
zavírací nůž / 2 přední kapsy / Vnitřní kapsa na telefon se zapínáním na suchý zip a poutko na
sluchátko / Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip / Nastavitelný pas s knoflíky /
Prodloužená zadní část / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, 61482- 1-1 ATPV: 10,6 cal / cm² (viz
Tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a pro
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (viz tabulka ohnivzsdormé oděvy a
svařování pro certifikované kombinace oděvů) a EN 1149-5 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové
praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatické vlákno HMOTNOST 365 g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.

540

NEHOŘLAVÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY 2030 FLAM
OBJ.Č.: 100329

2 zesílené zadní kapsy / 2 zesílené volně visící kapsy, levá s extra kapsou a pravá se 3 kapsami a
poutky na nářadí / Postranní kapsy pod kapsami na hřebíky / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým
zapínáním, kapsou na mobilní telefon s patkou na suchým zip / Zesílená kapsa na skládací metr  s
kapsou na nářadí a skrytým knoflíkem a poutkem pro pochvu pracovního nože / Poutko na kladivo /
Předformovaná kolena / Kolenní kapsy s vnitřním otvevíráním / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída
1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 /  Průmyslové praní testováno v
souladu s ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna FR, 25% polyester. HMOTNOST 365g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST C44–C62, C146–C156, D92–D116.

540

NEHOŘLAVÉ LACLOVÉ KALHOTY 0030 FLAM
OBJ.Č.: 100328

Otevírání v předu s obousměrným  zipem po celé délce a skrytým zapínáním na patentky / 2 volně
zavěšené náprsní kapsy s zapínáním na patentky, 1 s patkou a skrytým zapínáním na patentky a 1 s
extra kapsou a kapsou na pero / skrytý knoflík a poutko na pouzdro nože / Elastické šle / 2
zasunovatelné, vyztužené, volně zavěšené kapsy, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3
kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / 2 zesílené zadní kapsy / Kapsa na nohavici s patkou a
zapínáním na patentky, kapsa na telefon spatkou a suchým zipem / Poutko na kladivo / Zesílená
kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, skrytým knoflíkem a poutkem na pochvu nože /
Předtvarovaná kolena / Kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky kolenních chráničů v
kapsách na kolenou / Schváleno podle EN 61482 -1-2 třídy 1 ATPV: 10,6 cal / cm², EN ISO 11612 A1
B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN 14404 společně s kolenními chrániči 124292 / Průmyslové praní
testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX®.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna, 25% polyester. HMOTNOST 365g/m² BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST C46–C62.

540

FLAMESTAT POLOKOŠILE DL. RUKÁV  784 PFLA
OBJ.Č.: 100472

3- knoflíková léga / Náprsní kapsa / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,2 cal
/ cm2 ELIM: 4,4 cal / cm2 (certifikovaný oděv viz Tabulka elektrického oblouku) kombinace pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 1149-5 /
OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60% modakryl, 38% bavlna, 2% antistatická vlákna. Vestavěná ochrana proti plameni.
HMOTNOST 255 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

540

FLAMESTAT MIKINA 984 SFLA
OBJ.Č.: 100581

Elastický pásek na krku, zápěstí a lemu / Náprsní kapsa s klopou / Schváleno podle EN 61482-1-2
APC 1, EN 61482-1-1 EBT: 13 cal / cm² ELIM: 12 cal / cm² (viz Tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN
ISO 11612 A1 B1 C2 a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60% modakryl, 38% bavlna, 2% antistatická vlákna. Vestavěná ochrana proti plameni.
HMOTNOST 390 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.

540

NEHOŘLAVÁ BUNDA PRO SVAŘOVÁNÍ  4031 FLAM
OBJ.Č.: 100334

Přední otevírací léga se zipem až k horní straně límce a skrytým zapínáním na patent / 2 náprsní
kapsy s klopami a skrytým zapínáním na patent / Vnitřní kapsa na knoflík a mobilní kapsa se
zapínáním na suchý zip a poutkem pro sluchátko / 2 přední kapsy s klopou a skrytým zapínáním na
patent / nastavitelná manžety se zapínáním na suchý zip / nastavitelný pas s knoflíky / prodloužená
záda / schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal / cm² (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a pro otevřený
oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (certifikované
kombinace oděvů viz tabulka plamene a svařování) a EN 1149 -5 / Schváleno po 50 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365g/m². BARVA 540
Námořnická modrá  VELIKOST XS–XXXXL.

540

NEHOŘLAVÉ KALHOTY PRO SVAŘOVÁNÍ 2031 FLAM
OBJ.Č.: 100330

2 zesílené zadní kapsy s patkami a skrytými patentními knoflíky / 2 přední kapsy / Kapsa na nohavici
s patkou a skrytými patentními knoflíky / Zesílená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí /
Předformovaná kolena s kapsami s vnitřním otevíráním / Výškově nastavitelné kolenní polstry /
Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11611 A1 třída 1 a EN ISO 11612
A1 B1 C1 E2 F1 ( viz. tabulka pro nehořlavé oděvy a oděvy pro svařování a kombinace certifikovaných
oděvů) Testováno v souladu s ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry
124292 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /  OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna, 25% polyester. HMOTNOST 365g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST C44–C62, C146–C156, D92–D116.

540

NEHOŘLAVÁ KOMBINÉZA PRO SVAŘOVÁNÍ  8030 FLAM
OBJ.Č.: 100338

Vpředu oboustranné zdrhovadlo až do límce se skrytými patentními knoflíky / 2 náprsní kapsy s
patkou se skrytými patentními knoflíky, levá s poutky na nářadí / Vnitřní kapsa na knoflík s kapsou na
mobilní telefon na suchý zip a poutkem na sluchátka / 2 přední kapsy / Nastavitelné rukávy se
suchými zipy / Nastavitelný pas / 2 zesílené zadní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky /
Kapsa na nohavici s patkou a skrytými patentními knoflíky / Zesílená kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí / Předformovaná kolena / Kolenní kapsy s vnitřním otvíráním / Výškově
nastavitelné kolenní polstry / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO
11611 A1 třída 1 a EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 viz. tabulka pro certifikované oděvy proti plameni a
svařování a jejich kombinace) / Testováno v souladu s ISO 15797 / Schváleno podle EN 14404 spolu
s kolenními polstry 124292 / Schváleno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX®
certifikát.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna, 25% polyester. HMOTNOST 365g/m². BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST R: S–XXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

540

NEHOŘLAVÁ ZIMNÍ BUNDA 4032 FLI
OBJ.Č.: 100342

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu / Plně podšito / Přední otevírání léga se zipem až k horní straně límce
a skrytým zapínáním na patent / 2 náprsní kapsy s klopami a skrytým zapínáním na patent / 2 vnitřní
kapsy na knoflík, vpravo s mobilní kapsou se zapínáním na suchý zip pro sluchátko / 2 přední kapsy s
klopou a skrytým zapínáním na patent / Elastická vnitřní manžeta / Nastavitelný pas s knoflíky /
Prodloužená zadní část / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal / cm²
( viz tabulka pro elektrický obloukl pro certifikované kombinace oděvů pro otevřený oblouk podle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 a EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka nehořlavých oděvů
a oděvů pro svařování pro certifikované kombinace oděvů), EN 1149 -5 a EN 342 / OEKO-TEX®
certifikováno.

Multinormní. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75% bavlna FR, 24% polyester, odpuzující špínu olej a vodu, 1% antistatické vlákno.
Prošívaná podšívka: 50% bavlna FR, 50% polyester FR. HMOTNOST Vnější materiál 320 g/m²,
podšívka 315 g/m2 BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST S–XXXXL.

556

BUNDA PRO SVAŘOVÁNÍ 4077 WEL
OBJ.Č.: 131168

Vpředu zip až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními
knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem / Vnitřní kapsa se zdrhovadlem a kapsou na telefon se suchým
zipem / 2 přední kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky / Nastavitelné manžety s patentními
knoflíky / Nastavitelný pas s knoflíky / Prodloužená záda / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ATPV: 19,6 cal/cm² ELIM: 13,6 cal/cm² (viz tabulka elektrického
oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-1 třída 11612
a otevřeného oblouku podle EN 11611), EN ISO 2 A1 A2 B1 C1, EN ISO 1149-5 E3 třída 13034, EN 6,
EN ISO 14404 třída 124292 a EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Svařování třída 2. Multinormní. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatické vlákno.  HMOTNOST  450 g/m².   BARVA 
556 Námořnická modrá / Výstražná žlutá  VELIKOST XS-4XL.

556

FLAME KALHOTY NA SVAŘOVÁNÍ 2656 WEL
OBJ.Č.: 131167

2 přední kapsy / Dvojitý zesílený rozkrokový šev / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy vyztužené
CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním na patentky / zesílená kapsa na skládací metr
CORDUROU® s klopou a zapínáním na patentky, kapsa na pero a knoflík a poutko na pochvu nože /
Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon s klopou a
zapínáním na suchý zip / Aramidem zesílené kolenní kapsy s vnějším otevíráním se zapínáním na
suchý zip / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse / Schváleno podle EN 61482-1-2
APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 13 cal/cm² ATPV: 19 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO
11611 A1, A2 třída 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6), EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797.

Svařování třída 2. Multinormní. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 978% aramid, 2%
antistatické vlákno. HMOTNOST 450 g/m².  Zesílení 545 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá  VELIKOST C44-C66.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

556

FLAME LACLOVÉ KALHOTY NA SVAŘOVÁNÍ 1029 WEL
OBJ.Č.: 131165

Zapínání s přední légou s obousměrným předním zipem po celé délce a zapínáním na skrytý patent /
2 náprsní kapsy vyztužené CORDUROU® s klopou a zapínáním na skryté patentky, 1 s D-kroužkem /
2 přední kapsy / Dvojitý zesílený rozkrokový šev / 2 vyztužené CORDUROU® zadní kapsy s klopou a
skrytým zapínáním na patentky / Poutko na kladivo / kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU®
s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na pero a knoflík a poutko na pouzdrový nůž /
Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patent, kapsa na mobilní telefon s klopou a
zapínání na suchý zip / Aramidem zesílené kolenní kapsy s vnějším otvorem se zapínáním na suchý
zip / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1,
EN 61482-1-1 ELIM: 13 cal/cm² ATPV: 19 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611
A1, A2 třída 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6), EN 14404 spolu s nákoleníky 124292 / Schváleno po
50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797.

Svařování třída 2. Multinormní. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení 98% aramid, 20%
antistatické vlákno. HMOTNOST 450 g/m².  Zesílení 545 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá  VELIKOST C44-C66.

556

FLAME KOMBINÉZA NA SVAŘOVÁNÍ 8044 WEL
OBJ.Č.: 131166

Přední zapínání s légou s obousměrným zipem u límce a skryté zapínání na patentky / 2 náprsní
kapsy s klopou a zapínáním na skryté patentky, 1 s vnitřním D-kroužkem / Vnitřní kapsa se zapínáním
na knoflík a kapsa na mobil s klopou a zapínáním na suchý zip / Nastavitelný pas s elastickým
páskem a knoflíkem / Nastavitelné manžety se zapínáním na patentky / Dvojitý zesílený rozkrokový
šev / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním na
patentky / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s klopou a skrytým zapínáním na knoflík a
knoflík a poutko na pochvu nože / Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patentky,
kapsa na mobil s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / Poutko na kladivo / Aramidem
vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním se zapínáním na suchý zip / Výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 13 cal/
cm² ATPV: 19 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 třída 2, EN 1149-5, EN
13034 Typ PB (6), EN 14404 společně s chrániči kolen 124292 / Schváleno po 50 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797.

Svařování třída 2. Multinormní. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení 98% aramid, 20%
antistatické vlákno. HMOTNOST 450 g/m².  Zesílení 545 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá  VELIKOST XS-4XL.

940

OCHRANA RUKÁVŮ PŘI SVAŘOVÁNÍ 9207 KEVS
OBJ.Č.: 131169

Nehořlavé / Nastavitelný popruh pro upevnění kolem ramen / Elastické dole / Testováno a schváleno
podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1 a EN ISO 11611 třídy 1 A1 a EN 1149-5.

Ochrana při svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 74 % bavlna, 25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. Zesílení 98% aramid, 2%
antistatické vlákno. HMOTNOST 450 g/m². Zesílení 545 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST One
size.

240

KOŽENÁ ZÁSTĚRA 9330 LTHR
OBJ.Č.: 100867

S náprsenkou / Nylonový opasek a řemen na krk., délka 87 cm a šířka v pase 56 cm.
Robustní štípenka . Ochrana při svařování

MATERIÁL 100% štípenka. BARVA 240 Hnědá  VELIKOST Jedna velikost.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

130

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA DO DEŠTĚ TŘ. 3 4845 RSHF
OBJ.Č.: 101038

Odnímatelná kapuce se šňůrkou / Knoflíky a zdrhovadlo / Kapsa na telefon / 2 přední kapsy, 1 s
vnitřní kapsou na telefon / Ventilace v zadním sedle / Nastavitelné manžety / Reflexní pásky přes
ramena / K nošení přes oděvy podle EN ISO 11612 / Schváleno podle EN ISO 14116, EN 1149-5, EN
ISO 20471 třída 3 a EN 343 třída 3/1  / OEKO-TEX® certifikát.

Ochrana proti teplu a ohni. Antistatické. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 100% polyester FR s PU zátěrem. HMOTNOST 170 g/m² BARVA 130 Výstražná žlutá
VELIKOST XS-4XL.

130

NEHOŘLAVÉ VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DO DEŠTĚ  TŘ. 2 2047 RSHF
OBJ.Č.: 101056

Nastavitelný pas / Nastavitelná délka nohavic / Pogumovaná náprsenka / K nošení přes oděvy podle
EN ISO 11612 / Schváleno podle EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 471 třída 2 a EN 343 třída 3/1  /
OEKO-TEX® certifikát.

Ochrana proti teplu a ohni. Antistatické. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 100% polyester FR s PU záterem. HMOTNOST 170 g/m² BARVA 130 Výstražná žlutá
VELIKOST XS-4XL.

130

NEHOŘLAVÁ VESTA TŘ. 3 5023 FSH
OBJ.Č.: 124295

Vpředu zapínání se zipem a suchým zipem / Náprsní kapsa se suchým zipem / K nošení přes oděvy
podle EN ISO 11612 / Přizpůsobeno pro prostředí ATEX / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116
Index 1, a EN 20471 třída 3, látka je schválena podle EN 1149-3 / OEKO-TEX® certifikát.

Ochrana proti teplu a ohni. Antistatické. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 98% polyester FR, 2% antistatické vlákno HMOTNOST 120 g/m². BARVA 130 Výstražná
žlutá  VELIKOST XXS/XS–XXL/XXXL.

940

FLAMESTAT PODPRSENKA 7036 MOF
OBJ.Č.: 121643

Průstřihy na zádech / Vpředu dvojitá vrstva látky / Dole s elastickým žebrováním / Testováno a
schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle normy EN ISO 11612 A1 B1 C1 a
EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2% antistatické vlákno. Vestavěná ochrana
proti plameni. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S-XXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

940

FLAMESTAT PODPRSENKA 7105 MOF
OBJ.Č.: 131145

Nastavitelné pásky. / Vpředu dvojitá vrstva látky /  Uzávěr pásku vzadu / Dole s elastickým
žebrováním / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (látka je testována a schválena
podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 6148-1-2 třída 1) a EN 1149-5 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58% modakryl, 37% bavlna, 3% elastan, 2% antistatická vlákna. Vestavěná ochrana proti
plameni. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST 75 A-C, 80 A-C, 85 B-D, 90 C-D, 95 C-D

940

FLAMESTAT SLIPY 7022 MOF
OBJ.Č.: 122230

Elastický pas / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle
normy EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5/ OEKO-TEX® certifikát.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST S–XL.

940

FLAMESTAT SPODNÍ PRÁDLO 7466 MOF
OBJ.Č.: 131150

Elastický pas / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (látka je testována a schválena
podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 třída 1) a EN 1149-5 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58% modakryl, 37% bavlna, 3% elastan, 2% antistatická vlákna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

940

FLAMESTAT BOXERKY 7031 MOF
OBJ.Č.: 121642

Elastické v pase / Slim Fit / Schváleno podle EN ISO 14116 indexu 3 (tkanina je schválena v souladu
s EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST S-XXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

940

NEHOŘLAVÉ  TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV 7026 MOF
OBJ.Č.: 121639

Kulatý výstřih / Dlouhý rukáv / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 tř. 1 ( viz. tabulka pro
kombinace oděvů certifikovaných proti elektrickému oblouku pro EN 61482-1-2 tř. 2 a otevřenému el.
oblouku pro EN 61842-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST XS–XXXXL.

940

NEHOŘLAVÝ ROLÁK KRÁTKÝ ZIP 7029 MOF
OBJ.Č.: 121640

Vysoký límec s krátkým zdrhovadlem / Dlouhý rukáv / Testováno a schváleno EN 61482-1-2 tř. 1 ( viz.
tabulka pro kombinace oděvů certifikovaných proti elektrickému oblouku pro EN 61482-1-2 tř. 2 a
otevřenému el. oblouku pro EN 61842-1-1) podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 a EN 1149-5 / OEKO-
TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST XS–XXXXL.

940

FLAMESTAT DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY 7027 MOF
OBJ.Č.: 121641

Elastický pas / Testováno a schváleno EN 61482-1-2 tř. 1 (viz tabulka certifikace kombinace oděvu
pro el. oblouk pro EN 61482-1-2 tř. 2 s otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2
B1 C1 F1 a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % antistatická vlákna. HMOTNOST 240 g/
m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–XXXXL.

940

NEHOŘLAVÉ TRIČKO DEVOLD® DLOUHÝ RUKÁV  7436 UD
OBJ.Č.: 109848

Velmi elastické / Lehké / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 a EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 a EN
1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Merino vlna

MATERIÁL 50% Viskóza FR®, 40% vlna merino, 8% polyamid.2% antistatické vlákno. Vestavěná
ochrana proti ohni. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

940

NEHOŘLAVÉ TRIČKO DEVOLD® 7431 UD
OBJ.Č.: 109842

Velmi elastické / Lehké / Schváleno podle EN ISO 14116, Index 3 a EN 1149-5 / OEKO-TEX®
certifikát.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Merino vlna

MATERIÁL 50% Viskóza FR®, 40% vlna merino, 8% polyamid. 2% antistatické vlákno. Vestavěná
ochrana proti ohni. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS-3XL.

940

NEHOŘLAVÉ DÁMSKÉ DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY DEVOLD®  7432
UL
OBJ.Č.: 109843

2-vrstvé / Elastický pas / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 a EN ISO 11612 A1 a2 B1 C1 / OEKO-
TEX® certifikace.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort. Merino vlna

MATERIÁL 50% Lenzing FR®, 50% vlna merino. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS-XL.

940

NEHOŘLAVÉ DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY DEVOLD®  7437 UD
OBJ.Č.: 109849

Velmi elastické / Lehké / S poklopcem / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 a EN ISO 11612 A1 A2
B1 C1 a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Merino vlna

MATERIÁL 50% Viskóza FR®, 40% vlna merino, 8% polyamid. 2% antistatické vlákno. Vestavěná
ochrana proti ohni. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S-3XL.

940

FLAMESTAT FLEECOVÁ BUNDA 7044 MFR
OBJ.Č.: 121649

Hladká vnější strana a vyčesaná uvnitřVpředu zdrhovadlo až do límce / Prodloužená záda / Poutka
na palce / Vyčesaná vnitřní strana / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1
EBT: 5,1 cal/m² HAF:80% ( viz. tabulka pro kombinace oděvů certifikovaných proti elektrickému
oblouku pro EN 61482-1-2 tř. 2 a otevřenému el. oblouku pro EN 61842-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C2
and EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký a teplý materiál

MATERIÁL 57 % modakryl, 38 % bavlna, 5 % elastan, 2% antistatické vlákno. HMOTNOST 400 g/m².
BARVA 940 Černá VELIKOST S-XXXXL.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

940

NEHOŘLAVÁ ČEPICE DEVOLD® 9109 FR
OBJ.Č.: 117247

Samozhášecí čepice / Pletená / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 a
EN 1149-5  / OEKO-TEX® certifikát.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Merino vlna

MATERIÁL 50 % viskóza FR®, 40 % vlna merino, 8 % polyamid, 2 % antistatická vlákna. BARVA 940
Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

ČEPICE FLAMESTAT 9195 MOF
OBJ.Č.: 127674

Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (látka je testována a schválena podle EN ISO
11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 třída 1) a EN 1149-5 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % elastan, 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940
Černá VELIKOST Jedna velikost.

540

FLAMESTAT ZIMNÍ ČEPICE 9171 ATHR
OBJ.Č.: 132033

Vodoodpudivá / podšívka z fleecu / elastická vzadu / Schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina
je schválena podle EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1) a EN 1149-
5 / OEKO TEX® certifikováno.

Odpuzuje vodu. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Fleecová podšívka

MATERIÁL 50% modakryl, 41% bavlna, 7% polyuretan, 2% antistatické vlákno. HMOTNOST 260 g/m².
BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST S/M, L/XL.

940

FLAMESTAT ROLÁK / BANDANA 9192 MOF
OBJ.Č.: 127671

Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (látka je testována a schválena podle EN ISO
11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 třída 1) a EN 1149-5 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Ochrana hlavy a krku. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % elastan, 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940
Černá VELIKOST Jedna velikost.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

940

FLAMESTAT LÍMEC 7038 MOF
OBJ.Č.: 121648

Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle normy EN ISO 11612
A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

FLAMESTAT KUKLA 7028 MOF
OBJ.Č.: 121644

Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle normy EN ISO 11612
A1 B1 C1) a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Ochrana hlavy a krku. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

NEHOŘLAVÝ OPASEK 9999 FR
OBJ.Č.: 117320

Ohni odolný / Pletenina / Přezka z polyamidu 6.6 s rytým logem Fristads / Nastavitelná délka / Délka
130 cm / Šířka 38 mm / Schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 a EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN
61482-2: omezené šíření plamene kód A1 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifikát.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkká přezka zabraňující poškrábání

MATERIÁL 58 % polyester, 23 % modakryl, 19% bavlna. Přezka z polyamidu 6.6. BARVA 940 Černá
VELIKOST Jedna velikost.

540

PONOŽKY FLAMESTAT 9194 FSOL
OBJ.Č.: 127673

Žebrovaná holeň / Froté pletenina na patě a špičce / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 a
EN 1149-5  / OEKO-TEX® certifikát.

Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna. BARVA 540 Námořnická modrá
VELIKOST 37–39, 40–42, 43–45, 46–48.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

540

NEHOŘLAVÉ PONOŽKY 980 SFA
OBJ.Č.: 100580

Nohavice z žebrovaného úpletu / Froté podrážka / Schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 a EN
1149-5 / certifikováno OEKO-TEX®.

Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 40% modakryl, 27% bavlna, 20% polyamid, 6% elesten, 7% antistatická vlákna. Vestavěná
ochrana proti plameni. BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST 37-39, 40-42, 43-45, 46-48.

942

FLAMESTAT  WOOLPOWER® PODKOLENKY 9198 FSOH
OBJ.Č.: 130208

Vlněná izolace / Froté pletené chodidla a holeně / Schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 a 1149-5 /
OEKO-TEX® certifikát.

Merino vlna. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 60% merino vlna, 25% aramid, 11% polyamid, 2% anti-statické vlákno, 2% elastan. BARVA 
942 Antracitově šedá VELIKOST 36-39, 40-44, 45-48.

942

FLAMESTAT  WOOLPOWER® PONOŽKY 9193 FSOH
OBJ.Č.: 130207

Vlněná izolace / Froté pletené chodidla a holeně / Schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 a 1149-5 /
OEKO-TEX® certifikát.

Merino vlna. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 60% merino vlna, 25% aramid, 11% polyamid, 2% anti-statické vlákno, 2% elastan. BARVA 
942 Antracitově šedá VELIKOST 36-39, 40-44, 45-48.

540

KAPSA NA HŘEBÍKY 9179 ADKN
OBJ.Č.: 131925

2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s 1 extra
kapsou / Připevněná suchým zipem / Hodí se ke kalhotám 121355, 122197, 121354, 125038,
109424, 125940, 125942, 125943, 125945, 125949, 125951, 126510, 100330, 130666 and belt
117320 / Látka je testována a schválena podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1
class 1, EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 ATPV: 12 cal/cm² ELIM: 9 cal/cm², EN 13034 and EN
1149-3 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno.

Zesílené CORDUROU®. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST Jedna velikost.
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OCHRANA PROTI PLAMENŮM

896

CHRÁNIČE KOLEN 9200 KP
OBJ.Č.: 124292

Přední štít na ochranu proti propíchnutí / Nízká hmotnost / Velmi pružné / Tloušťka 20 mm / Šířka
160 mm / Délka 245 mm / Testováno a schváleno podle EN 14404 typ 2 úroveň 1 / Prodáváno v
párech a v balení po 30 párech / Certifikace ÖKO-TEX®.

Certifikované ochranné prostředky. Schváleno s Fristads ochranou proti plameni.
Lehké

MATERIÁL Přední strana 100% LDPE. Zadní strana 100% etylenvinylacetát 50. BARVA 896 Šedá/
Černá VELIKOST Jedna velikost.
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Dámské.
Pohodlné a funkční se správným dámským střihem

Naše kolekce profesionálních pracovních oděvů pro ženy začala před více než 50 lety a zahrnuje 
vše od řemeslnických oděvů až po oděvy s certifikací plamene a vysoké viditelnosti. Všechny 
funkce, které během pracovního dne potřebujete, v dámském střihu. Většina produktů je k 
dispozici jako přesné ekvivalenty pánských modelů.
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Rozšiřte své možnosti s unisex střihem.
Většina našich oděvů je k dispozici od velikosti XS  
a C44 a jsou vhodné i pro ženy.

TRIČKO 7046 THV 
Číslo položky: 122396

SERVISNÍ STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2701 PLW 
Číslo položky: 126516

ACODE WINDWEAR SOFTSHELL BUNDA 1476 SBT 
Číslo položky: 113529

KALHOTY ŘEMESLNICKÉ STREČ 2760 LWS 
Číslo položky: 300036

GREEN TRIČKO 7520 GRK 
Číslo položky: 129825

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2599 LWS 
Číslo položky: 133931
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DÁMSKÉ

940

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2569 STP
OBJ.Č.: 129736

4-směrový strečový materiál / Odolný materiál CORDURA® rip stop s 4-směrovým strečem na
stehnech a zadní části / Žebrově pletený pas / 2 kapsy s volně visícími kapsami zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkami na nářadí, 1 s extra kapsou / D-kroužek pod volně
visící kapsou / 2 přední kapsy / gumový knoflík / dvojitý zesílený  rozkrok / Poutko na kladivo / 2
zadní kapsy se zipem / 2 stehenní kapsy se zipem a ventilačními panely uvnitř / kapsa na skládací
metr s kapsou na nářadí , kapsa na tužku a knoflík a poutko pro pochvu nože z CORDURY® / kapsa
na skládací metr a kapsa na mobilní telefon / Strečová CORDURA® na kolenních kapsách s vnitřním
otvorem / výškově nastavitelné kolenní polstry v kolenní kapse / zakončení nohavic zesílené
CORDUROU® / Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Vylepšené vlastnosti

MATERIÁL 55% elastomultiester, 45% polyester. 88% polyamid, 12% elastan. 91% nylon, 9% elastan.
HMOTNOST 218 g/m². 264 g/m². 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C34-C48.

940

540

544

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2599 LWS
OBJ.Č.: 133931

Lehká 4-směrová strečová tkanina / Odolné 4-směrové strečové panely ripstop nahoře vpředu a
vzadu / 2 volně zavěšené vyztužené kapsy, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na nářadí, jedna s
extra kapsou / skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy na zip / dvojitý vyztužený rozkrok
/ poutko na kladivo / kapsa na skládací metr ze strečové tkaniny ripstop s kapsou na nohavici s
patentním knoflíkem, kapsa na zip, kapsa na tužku,  2 kapsy na nářadí a knoflík a poutko na nůž /
kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip, mobilní telefon kapsa a kapsa na průkaz
totožnosti s klopou, D-kroužek pod klopou / strečové kolenní kapsy Ripstop s vnějším otevíráním
shora se zapínáním na suchý zip / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenních kapsách /
reflexní detaily na kolenou a koncích nohou / zesílené konce nohavic Ripstop / schváleno podle EN
14404 společně s chrániči kolen 124292 / OEKO-TEX® certifikováno.

Plný 4-směrový streč. Odolný lehký materiál. Zesílené v namáhaných místech

MATERIÁL Strečová tkanina 92% polyester, 8% elastan. 544 Tmavě modrá 93% recyklovaný
polyester, 7% elastan. Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13% elastan. HMOTNOST Streč 205
g/m². Ripstop strečová tkanina 250 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 544 Tmavě modrá, 940
Černá VELIKOST C34-C50.

Novinka

940

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2533 GCYD
OBJ.Č.: 300867

Velké 4-směrové strečové panely vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy vyztužené
CORDUROU®, jedna se 2 kapsami, z toho jedna na zip, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na
nářadí / 2 přední kapsy / 2 boční kapsy, jedna se zipem / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s
volným dnem / D-kroužek pod volně visící kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero,
knoflíkem a poutkem na pouzdro nože / Velká kapsa na nohavici se zapínáním na patentky,
voděodolná kapsa na zip, kapsa na telefon a extra kapsa s D-kroužkem pro držák ID karty /
CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s vnějším otevíráním shora / Výškové nastavení pro kolenní
chrániče v kolenní kapse / CORDUROU ®-vyztužený konec nohavic, nastavitelný se zapínáním na
patentky / Reflexní detaily na zadní straně nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči
kolen 124292 / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60% bavlna, 40% polyester, plátno. Streč 44 % PTT (částečně bio materiál), 44 %
polyester, 12 % recyklovaný polyester. HMOTNOST 330 g/m². Streč 260 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST C34-C50.

Novinka

940

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KRAŤASY 2527 GCYD
OBJ.Č.: 300868

Velké čtyřsměrové strečové panely vpředu a vzadu / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®,
jedna se 2 kapsami, z toho jedna na zip, jedna se 3 menšími kapsami a poutky na nářadí / 2 přední
kapsy / 2 boční kapsy, jedna na zip / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU® s volným dnem / D-
kroužek pod volně visící kapsou / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na
skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflík a poutko na
pouzdrový nůž / Velká kapsa na nohavici se zapínáním na patentky, vodotěsná kapsa na zip, kapsa
na telefon a extra kapsa s D-kroužkem pro držák ID karty / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60% bavlna, 40% polyester, plátno. Streč 44 % PTT (částečně bio materiál), 44 %
polyester, 12 % recyklovaný polyester. HMOTNOST 330 g/m². Streč 260 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST C34-C50.
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DÁMSKÉ

940

DÁMSKÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY 2533 CYD
OBJ.Č.: 127670

Strečové dílce vpředu, vzadu a na nohavicích / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3
menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s 1 extra kapsou a poutky na nářadí / 2 měchové přední
kapsy / 2 postranní kapsy, 1 se zipem / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 zadní kapsy s volným
dnem zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a suchým zipem / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko
na kladivo / Kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro
pochvu nože / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a vodotěsnou
kapsou na zip / Kapsy zesílené v namáhaných místech kovovými nýtky / Předformovaná kolena /
Strečové kapsy na kolenou s vnějšími otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních
polstrů v kapsách na kolenou / Reflexní pruhy v zadní části nohavice / Zakončení nohavic zesílené
CORDUROU®, nastavitelné pomocí patentního knoflíku / Kontrastní švy / Testováno a schváleno
podle EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX® certifikát.

Panely se 4-směrovým strečem. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60 % bavlna, 40 % polyester. Strečová látka 91 % nylon, 9 % elastan.  HMOTNOST 330 g/
m², strečová látka 250 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST C34–C50. 

940

DÁMSKÉ STREČOVÉ KALHOTY 2527 CYD
OBJ.Č.: 129740

Strečové panely v předu, v zadu a na nohavicíchi / 2 kapsy s volným zavěšením zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na nářadí, 1 s extra kapsou a a poutky na nářadí / 2
přední kapsy níže / 2 postranní kapsy, 1 se zipem / D-kroužek pod volně visící kapsou / 2 zadní kapsy
vyztužené CORDUROU® s volným dnem, 1 s patkou a zapínáním na suchý zip / Dvojitý zesílený
rozkrok  / Poutko nakladivo / Kapsa pro skládací metr s kapsou na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na
nohavici s kapsou na mobilní telefon, kapsa na ID kartu a voděodolné kapsa na zip / kapsy vyztužené
kovovými nýty v namáhaných místech / kontrastní švy / certifikát OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Pocitově připomíná bavlnu. Funkční kapsy

MATERIÁL 60% bavlna, 40% polyester. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan.  HMOTNOST 330 g/
m², strečový materiál 250 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST C34-C50

940

DÁMSKÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ KALHOTY  2605 FASG
OBJ.Č.: 129868

Žebrově pletené strečové panely v pase / Panely na stehnech ze 4-směrového ripstop strečového
materiálu / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutky na nářadí,
ostatní s extra kapsou / 2 přední kapsy / Dvojitý zesílený šev v rozkroku /  Postranní kapsa na zip /
Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s knoflíkem a
poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici na zip a D-kroužkem / Kapsy na kolenou s vnějšími
otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou /
Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Trojité proštepování / Testováno a schváleno podle EN
14404 společně s kolenními polstry 124292 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolná komfortní bavlna. Panely se 4-směrovým strečem. Žebrovaný streč v pase

MATERIÁL 100% bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 375 g/m², strečový
materiál 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C34–C50.

940

541

ŘEMESLNICKÉ KALHOTY DÁMSKÉ 253K FAS
OBJ.Č.: 100281

 2 zasunovatelné volně visící kapsy zesílené Cordurou®, 1 s extra kapsou, 1 se 3 malými kapsami a
poutky na nářadí / 2 velké přední a zadní kapsy / 2 poutka na kladivo, 1 nastavitelné /Skrytá kapsa na
ID kartu / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na tužku  a knoflíkem na pracovní
nůž / Multifunkční kapsa na nohavici s patkou, kapsou na telefon a skrytou kapsou na ID kartu /
Kapsy na kolenou zesílené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / Výškově nastavitelné kolenní polstry
v kolenní kapsách / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-TEX®
certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Zesílené CORDUROU®. Volně visící kapsy lze odepnout

MATERIÁL FAS®, nejlepší námořnický kepr Fristads, 100% bavlna. Namáhané kapsy jsou zesílené
100% Cordurou®. HMOTNOST 375 g/m². BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST C34–C50.
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DÁMSKÉ

900

BAVLNĚNÉ KALHOTY DÁMSKÉ 259 BM
OBJ.Č.: 100121

Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené CORDUROU®, s otvory pro výškově nastavitelné
kolenní polstry / Dvě volně visící kapsy zesílené CORDUROU, 1 s extra kapsaou, 1 se třemi malými
kapsami / 2 velké přední kapsy / 2 velké zadní kapsy zesílené CORDUROU / Kapsa na mobilní telefon
s patkou / Kapsa na skládací metr na bočním švu s držákem nářadí a kapsou na tužku / Kapsa na
nohavici s patkou, s extra kapsou skrytou kapsou na ID kartu / Knoflík a poutko pro pracovní nuž / D-
kroužek / Poutko na kladivo / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 / OEKO-
TEX® certifikát.

Odolná komfortní bavlna. Zesílené CORDUROU®. Funkční kapsy

MATERIÁL 100% bavlna kepr. HMOTNOST 300 g/m2 BARVA 900 Bílá VELIKOST C34-C50

Délku nohavic
lze nastavit

540

940

SERVISNÍ STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2541 LWR
OBJ.Č.: 130805

Lehký RIP-stop materiál / 4-směrové strečové dílce na stranách, v sedle, v klínku a na kolenou /
Dvojitý šev v rozkroku / 2 šikmé postranní kapsy na zip / 2 zadní kapsy s patkou / Kapsa na nohavici
s 1 extra kapsou / Kpsa na nohavici s 1 extra kapsou a kapsou na telefon / Nastavitelná délka
nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Certifikace ÖKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 92% polyester, 8% elastan. HMOTNOST 165
g/m². Strečový materiál 210 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST C32-C50.

Délku nohavic
lze nastavit

940

SERVISNÍ STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2701 PLW
OBJ.Č.: 126516

4-směrové strečové panely vzadu na bocích, sedlu, rozkroku a kolenou / Vodoodpudivé / D-kroužek v
pase / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s vodoodpudivým zipem / 2 kapsy na nohavicích s kapsou na
skládací metr a kapsou s vodoodpudivým zipem . Jedna s kapsami na pera, druhá s kapsou na
mobilní telefon s klopou a zapínáním na suchý zip a kapsami na pera / Nastavitelná délka nohavic s
přídavkem lemu 5 cm / certifikováno OEKO-TEX®

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. Strečová látka 91 % polyamid, 9 % elastan. HMOTNOST 220
g/m². Streč 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C34–C50. 

940

DÁMSKÉ STREČOVÉ SERVISNÍ KALHOTY 2548 PLW
OBJ.Č.: 129739

4-směrové strečové panely vzadu na bocích, sedlu a rozkroku / Vodoodpudivé / D-kroužek v pase / 2
přední kapsy / 2 zadní kapsy s vodoodpudivým zipem / 2 kapsy na nohavicích s kapsou na skládací
metr a kapsou s vodoodpudivým zipem. Jedna s kapsami na pera, druhá s kapsou na mobilní telefon
s klopou a zapínáním na suchý zip a kapsami na pera / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odolný lehký materiál. Odpuzuje vodu

MATERIÁL 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 91% polyamid, 9% elastan. HMOTNOST 
220 g/m². Strečový materiál 250 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST C34-C50.
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DÁMSKÉ

545

SERVISNÍ DENIM STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2506 DCS
OBJ.Č.: 125976

Látka se strečem a CORDUROU® / Poklopec se zapínáním na knoflíky / D-kroužek v pase / 2 přední
kapsy, 1 s kapsou na mince / 2 zadní kapsy / 1 vnitřní kapsa na skládací metr / 1 kapsa na nohavici s
patkou a suchým zipem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem a kapsami na tužku. 

Plný 4-směrový streč. Odolné. Funkční kapsy

MATERIÁL 73 % bavlna, 17 % polyamid, 8 % elastomultiester, 2 % elastan.  HMOTNOST 385 g/m².
BARVA 545 indigo modrá  VELIKOST C32–C50. 

545

SERVISNÍ DENIM STREČOVÉ DÁMSKÉ KALHOTY 2624 DCS
OBJ.Č.: 131162

Látka se strečem a CORDUROU® / Poklopec se zipem / Knoflíky s logem Fristads / 2 přední kapsy,
pravá s kapsou na mince / 2 zadní kapsy / Kovové nýtky na namáhaných místech. / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Plný 4-směrový streč. Odolné. Moderní střih

MATERIÁL 73% bavlna, 17% polyamid, 8% elastomultiester, 2% elastan. HMOTNOST 356 g/m².
BARVA 545 indigo modrá  VELIKOST C32-C50.

940

941

940

540

ICON LIGHT KALHOTY DÁMSKÉ 278 P154
OBJ.Č.: 100426

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy, 1 s patkou / Plastový přední knoflík / Kapsa na nohavici s vnitřní
kapsou na skládací metr přes boční šev a 3 extra kapsami / Kapsa na nohavici s patkou a vnější
kapsou na mobilní telefon s patkou / Trojité proštepování / Testováno pro průmyslové praní podle
ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odolný lehký materiál. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 245 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST C34–C50.

996

982

896

556

586

DÁMSKÁ BUNDA 4556 STF
OBJ.Č.: 129529

Mechanická strečová látka / Tmavě šedé reflexní detaily / Stojací límec / Přední zip po celé délce se
skrytým zapínáním na patent / 2 náprsní kapsy s klopou a skrytým zapínáním na patent / D-kroužek
pod náprsní kapsou / 1 vnitřní kapsa se zapínáním na knoflíky / 2 přední kapsy na zip / 4 kapsy na
tužky na levém rukávu / Kapsa se zapínáním na patent na pravém rukávu / Nastavitelný pas a
manžety / CORDUROU® zesílené lokty a zadní strany rukávů / Prodloužená zadní část / Průmyslové
praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno / čip RFID lze přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 556 Námořnická modrá /
Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 896 Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996
Černá/Šedá VELIKOST XS–XXXXL.
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DÁMSKÉ

Délku nohavic
lze nastavit

996

982

896

866

796

556

299

586

KALHOTY DÁMSKÉ 2554 STF
OBJ.Č.: 129483

Mechanická strečová látka / Tmavě šedé reflexní detaily / Skrytý přední knoflík / 2 přední kapsy / 2
zadní kapsy / Dvojitý rozkrokový šev / 2 stehenní kapsy / Kapsa na nohavice s extra kapsami /
Poutko na skládací metr uvnitř kapsy na nohavici / Kapsa na nohavici s klopou a zapínáním na suchý
zip , kapsa na mobilní telefon a další kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek pod klopou
/ CORDUROU® vyztužené konce nohavic / Nastavitelná délka nohavic s 5 cm na spodním lemu /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmental Product Declaration) – číslo
registrace 1701 na environdec.comcertifikováno OEKO-TEX® / čip RFID lze přidat na zakázku.

Mechanický streč. Odolný lehký materiál. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 260 g/m². BARVA 299 Khaki /Černá , 556
Námořnická modrá / Výstražná žlutá , 586 Námořnická modrá / šedá , 796 Vojenská zelená/Černá,
866, 896 Šedá/Černá, 982 Černá/Výstražná žlutá, 996 Černá/Šedá VELIKOST C34–C50.

940

540

DÁMSKÁ GREEN BUNDA 4689 GRT
OBJ.Č.: 130720

Součást kolekce Fristads Green / Stojací límec  / Přední zip v plné délce se skrytým patentním
knoflíkem / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky / D-kroužek pod náprsní kapsou
/ 1 vnitřní kapsa se zapínáním na knoflík / 2 přední kapsy na zip / 4 kapsy na tužku na levém rukávu /
Nastavitelný pas  / Prodloužená záda / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip lze přidat jako řešení VAS

Recyklovatelný materiál. Lehké. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% polyester, 35% lyocell.  HMOTNOST 260 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST XS-3XL.

Délku nohavic
lze nastavit

940

540

DÁMSKÉ GREEN KALHOTY 2689 GRT
OBJ.Č.: 130721

Součást kolekce Fristads Green / 2 přední kapsy / Dvojitý šev v rozkroku / 2 zadní kapsy / 2 kapsy na
stehnech / Kapsa na nohavici s extra kapsami / Poutko pro skládací metr uvnitř kapsy na nohavici /
Kapsa na nohavici s patkou a suchým zipem, kapsou na telefon a extra kapsou s patkou a suchým
zipem, D-kroužek pod patkou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Nastavitelná délka
nohavic s přídavkem 5 cm v lemu / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / S EPD
(Environmental Product Declaration) / Certifikace ÖKO-TEX® / RFID čip lze přidat jako řešení VAS

Recyklovatelný materiál. Lehké. Doklad o ekologickém původu (EPD)

MATERIÁL 65% polyester, 35% lyocell.  HMOTNOST 260 g/m².  BARVA 540 Námořnická modrá , 940
Černá VELIKOST C34-C50.

940

900

544

331

940

DÁMSKÉ SILNÉ TRIČKO ACODE 1917 HSJ
OBJ.Č.: 100245

Kulatý výstřih / Postranní švy / Certifikace ÖKO-TEX®.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (910 světle šedá 85% bavlna, 15% viskóza). HMOTNOST 190 g/m². BARVA 
331 Červená , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 940 Černá VELIKOST S–XXL
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DÁMSKÉ

940

DÁMSKÉ STREČOVÉ TRIČKO ACODE 1926 ELA
OBJ.Č.: 124215

Strečový materiál / Kulatý výstřih / Postranní švy  / OEKO-TEX® certifikát.
Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 185 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3XL.

940

DÁMSKÉ STREČOVÉ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM ACODE 1927
ELA
OBJ.Č.: 124214

Strečový materiál / Kulatý výstřih / Dlouhé rukávy / Postranní švy  / OEKO-TEX® certifikát.
Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 185 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST XS–3XL.

940

DÁMSKÁ STREČOVÁ POLOKOŠILE ACODE 1798 JLS
OBJ.Č.: 116773

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Postranní ventilace. 
Pohodlná bavlna. Plný 4-směrový streč

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 180 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXL

941

940

900

544

331

DÁMSKÁ SILNÁ POLOKOŠILE ACODE 1723 PIQ
OBJ.Č.: 100221

Plochý pletený límec a manžety / Přední léga se zapínáním na knoflíky / Postranní ventilace.
Pohodlná bavlna. Certifikace ÖKO-TEX

MATERIÁL 100% bavlna (910 šedý melír 90% bavlna, 10% viskóza). HMOTNOST 230 g/m². BARVA 
331 Červená , 544 Tmavě modrá, 900 Bílá, 940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST S–XXL
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DÁMSKÉ

940

DÁMSKÁ MIKINA ACODE 1748 DF
OBJ.Č.: 110170

Oboustranný materiál / Přední zip v plné délce / 1 náprsní kapsa se zipem / 2 přední kapsy /
Žebrovaný dolní lem a manžety / Ploché stehy. 

Oboustranná látka. Pocitově připomíná bavlnu

MATERIÁL 80% bavlna, 20% polyester. HMOTNOST 320 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXL

940

544

DÁMSKÁ FLEECOVÁ BUNDA ACODE 1498 FLE
OBJ.Č.: 119011

Přední zip v plné délce s vnitřním zpevněním / 2 přední kapsy se zipem / Prodloužená záda /
Raglánové rukávy / Záplaty na loktech tón v tónu / Poutka na palce / Elastický lem na koncích
rukávu. 

Kapsy na zip

MATERIÁL Fleece, 100% polyester. HMOTNOST 280 g/m². BARVA 544 Tmavě modrá, 940 Černá
VELIKOST S–XXL

940

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ VESTA ACODE 1507 SBT
OBJ.Č.: 113532

Větru odolná a vodě odpudivá / Strečový materiál / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy se zipem
/ Prodloužená záda / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Tkanina s vodním sloupcem 8 000
mm / OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 235 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXL

940

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA 1477 SBT
OBJ.Č.: 113530

Větru odolná a vodě odpudivá / Strečový materiál / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy se zipem
/ Prodloužená záda / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Nastavitelné konce rukávů / tkanina s
vodním sloupcem 8 000 mm / OEKO-TEX® certifikát.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 235 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–2XL
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DÁMSKÉ

ACODE DÁMSKÁ ZATEPLENÁ VESTA ACODE 1516 SCQ
OBJ.Č.: 117887

Elastické softshellové dílce po stranách / Přední zip v plné délce / 2 přední kapsy se
zipem / Elastický lem kolem krku, průramků a dolního lemu / OEKO-TEX® certifikát.

Strečové panely. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST Zateplený materiál: 160 g/m² , softshell 240
g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXL

940

ZIMNÍ DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA 1420 SW
OBJ.Č.: 119009

Vodoodpudivá / strečový materiál / výztuž na ramenou a rukávech / prošívaná
podšívka / odepínatelná kapuce nastavitelná pomocí šňůrky / límec s podšívkou z
fleecu / Přední otevírání  légou se zipem až do horní části límce a skrytým zapínáním
na patent / kapsa na mapu se zipem, přístupná, když je oděv zapnutý / 2 přední kapsy
na zip / 2 vnitřní kapsy na zip / 2 vnitřní kapsy ze síťoviny / Elastické vnitřní manžety /
Nastavitelný lem se šňůrkou / Prodloužená zadní část / Zip v podšívce pro snadné
vyšívání a potisk / Vodní sloupec látky 5 000 mm / OEKO-TEX® certifikát.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Strečový materiál. Zesílené v
namáhaných místech

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 200 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–
2XL

940
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DÁMSKÉ

271

196

GREEN DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ
KALHOTY TŘÍDA 2 2664 GSTP
OBJ.Č.: 134239

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a zadní straně
stehen / Skrytý přední knoflík / přední kapsy vyztužené volným zavěšením CORDURA®
s kapsou na zip, 3 malými kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / D-
kroužkem pod volně zavěšenou kapsou / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní kapsy, jedna
se zipem / dvojitý vyztužený rozkrok / poutko na kladivo / CORDUROU®- zesílená
kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíky a poutky pro
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro
chrániče kolen v kapsách na kolenou / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / skrytý
háček pro boty / schváleno podle ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči
kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barva 271 je
schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50
pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační
číslo 4489 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester. Strečová tkanina Ripstop streč 87% polyamid,
13% elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34-C50.

171

271

196
GREEN DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ STREČOVÉ
KALHOTY TŘÍDA  1 2663 GSTP
OBJ.Č.: 134237

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a zadní straně
stehen / Skrytý přední knoflík / přední volně zavěšené kapsy vyztužené CORDUROU® s
kapsou na zip, 3 malými kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / D-
kroužkem pod volně zavěšenou kapsou / 2 přední kapsy / 2 snížené zadní kapsy, jedna
se zipem / dvojitý vyztužený rozkrok / poutko na kladivo / CORDUROU®- zesílená
kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsou na pero, knoflíky a poutky pro
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
kolenní kapsy vyztužené CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / skrytý
háček pro boty / schváleno podle ISO 20471 třída 1, EN 14404 společně s chrániči
kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti / Schváleno po
50 pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) -
registrační číslo 4489 na environdec.com / OEKO-TEX®.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34-C50.
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DÁMSKÉ

271

196

GREEN DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘÍDA
2 2665 GSTP
OBJ.Č.: 134241

Část kolekce Fristads Green / Trvale udržitelný / 4-cestný strečový materiál / Rib-
úpletové strečové panely v pase / Odolný ripstop 4-cestný streč v sedu a na zadní
straně stehen / Skrytý přední knoflík / D-kroužek / 2 přední kapsy / 2 snížené zádzadní
kapsy, jedna na zip / dvojitý zesílený rozkrok / poutko na kladivo / kapsa na skládací
metr vyztužená CORDUROU® s kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflíky a poutka na
zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent, kapsa na zip a D-kroužek /
CORDUROU® -zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / skrytý
háček na boty / schváleno podle ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s chrániči kolen
124292 a EN 13758-2 UPF 40+ Ochranné vlastnosti proti UV záření. Barva 271 je
schválena podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50
pracích cyklech / S certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační
číslo 3888 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

Plný 4-směrový streč. Bio a recyklované materiály. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL Strečová tkanina 44% PTT (materiál založený na částečné bio-bázi), 44%
polyester, 12% recyklovaný polyester.  Strečová tkanina Ripstop 87% polyamid, 13%
elastan. HMOTNOST Strečová látka 260 g/m². Ripstop strečová látka 260 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34-C50.

171

286

271

196

GREEN DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘÍDA 3 4068 GPLU
OBJ.Č.: 131984

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Přední otevírání léga s obousměrným zipem
až k límci a zapínáním na patent / Náprsní kapsa na zip a vnitřní držák na průkaz
totožnosti / Náprsní kapsa se svislým zipem / 2 přední kapsy na zip / Nastavitelné
manžety se zapínáním na patent / nastavitelný pas s knoflíky / prodloužená záda /
schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 - velikosti S-M a třída 3 - velikosti L-5XL a
13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy 271 a 286 jsou schváleny
podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard / Schváleno po 50 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S EPD (Environmentální prohlášení o
produktu) -  registrační číslo 3878 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
S-5XL.

171
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DÁMSKÉ

286

271

196

Délku nohavic
lze nastavit

GREEN DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘÍDA 2 2642
GPLU
OBJ.Č.: 131973

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Pletené strečové panely v pase / Skrytý
přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrok / Poutko na
kladivo / CORDUROU® vyztužená kapsa na skládací metr s kapsou na nářadí, kapsa
na pero, knoflík a poutko pro zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent,
kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / Délku nohavic lze prodloužit o 5 cm
nebo zkrátit o 3 cm / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 14404 společně s
chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ sluneční UV ochranné vlastnosti. Barvy
271 a 286 jsou schváleny podle RIS-3279-TOM vydání 1 UK Railway Standard /
Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / S EPD
(Environmentální prohlášení o produktu) - registrační číslo 3881 na environdec.com /
OEKO-TEX® certifikováno.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
C34-C50.

171

286

271

196

Délku nohavic
lze nastavit

DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ KALHOTY TŘÍDA 1 2652 GPLU
OBJ.Č.: 131983

Část kolekce Fristads Green / Udržitelné / Pletené strečové panely v pase / Skrytý
přední knoflík / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy / Dvojitý vyztužený rozkrok / Poutko na
kladivo / CORDURA® vyztužená kapsa naskládací  metr s kapsou na nářadí, kapsa na
pero, knoflík a poutko pro zavírací nůž / kapsa na nohavici se zapínáním na patent,
kapsa s klopou a zapínáním na suchý zip, D-kroužek / kolenní kapsy vyztužené
CORDUROU® s vnitřním otevíráním / výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / CORDUROU® vyztužený konec nohavic / Délka nohavic může být prodloužena
o 5 cm nebo zkrácena o 3 cm / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 1, EN 14404
společně s chrániči kolen 124292 a EN 13758-2 UPF 40+ Sluneční UV ochranné
vlastnosti / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / s
certifikátem EPD (Environmental Product Declaration) - registrační číslo 3881 na
environdec.com / OEKO-TEX®.

Recyklovatelný materiál. Odolný lehký materiál. Doklad o ekologickém
původu (EPD)

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 240 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271
Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 286 Výstražná oranžová/Šedá VELIKOST 
C34-C50.
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DÁMSKÉ

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 2 2710
PLU
OBJ.Č.: 127737

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se
3 menšími kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní
kapsy na zip / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko na pouzdro nože / Multifunkční kapsa na nohavici
s kapsou na telefon, kapsou na průkaz a kapsou na zip / Kapsy na kolenou vyztužené CORDURA® s
vnitřním otevíráním / Nastavení výšky pro kolenní polstry v kolenní kapse / CORDUROU®-vyztužený
konec nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída
2 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační číslo 3882 na
environdec. / Certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odpuzuje špínu, olej a vodu. Další materiál 65% polyester, 35%
bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34–C50.

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ PRACOVNÍ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2709
PLU
OBJ.Č.: 127736

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna se
3 menšími kapsami a poutky na nářadí, druhá s extra kapsou / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní
kapsy na zip / Dvojitě vyztužený rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsa na pero, knoflík a poutko na pouzdrový nůž / Multifunkční kapsa na nohavici
s kapsou na telefon, kapsou na ID kartu a kapsou na zip / Kapsy na kolenou vyztužené CORDUROU®
s vnitřním otevíráním / Nastavení výšky pro kolenní polstry v kolenní kapse / CORDUROU®-vyztužený
konec nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO 20471 třída
1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační číslo 3882 na
environdec. / Certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odpuzuje špínu, olej a vodu. Další materiál 65% polyester, 35%
bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34–C50. 

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ STREČOVÉ KALHOTY TŘ. 1 2708 PLU
OBJ.Č.: 127735

Strečové panely na bocích, sedlu a v rozkroku / 2 boční kapsy / D-kroužek / 2 zadní kapsy na zip /
Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Velká kapsa na nohavicích s kapsou na skládací metr a kapsou na
dokumenty se zapínáním na suchý zip / Multifunkční kapsa na nohavici s kapsou na telefon, Kapsa
na ID kartu, kapsa na zip a kapsa na skládací metr / CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s
vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní polstry v kolenní kapse / CORDUROU®-
vyztužené zakončení nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN
ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Environmental Product Declaration) –
registrační číslo 3881 na environdec.com / certifikováno OEKO-TEX®.

4-směrové strečové panely. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna, odpuzuje špínu, olej a vodu. Další materiál 65% polyester, 35%
bavlna. Strečový materiál 91% nylon, 9% elastan. HMOTNOST 300 g/m². Strečová látka 250 g/m².
BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná
oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34–C50. 

130

DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ ŠORTKY TŘ. 1 2529 PLU
OBJ.Č.: 129738

4-směrové strečové dílce na stranách, v sedle a rozkroku / 2 volně visící kapsy zesílené
CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s 1 extra kapsou / D-kroužek pod volně
visící kapsou /  2 přední kapsy / Poutko na kladivo / 2 zadní kapsy na zip / Kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, kapsou na tužku, knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici na zip
a s D-kroužkem, kapsou na telefon se suchým zipem a extra kapsou / Schváleno podle normy EN ISO
20471, třída 1 / Schváleno po 25 praních / S EPD (Enviromentální prohlášení o produktu) - registrační
číslo 3884 na environdec.com / OEKO-TEX® certifikát.

4-směrové strečové panely. Strečový pas. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. 65% polyester, 35% bavlna. Strečový materiál 55%
elastomultiester, 45% polyester. HMOTNOST 300 g/m². Strečový materiál 218 g/m². BARVA 130
Výstražná žlutá  VELIKOST C34-C50.
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DÁMSKÉ

271

171

196

VÝSTRAŽNÁ BUNDA TŘ. 3 4129 DÁMSKÁ PLU
OBJ.Č.: 119623

Zapínání na přední légu se zipem do horní části límce / 2 náprsní kapsy na zip / 1 náprsní kapsa s
klopou a zapínáním na patentky, D-kroužek, držák na ID kartu a poutko / 2 přední kapsy na zip /
Vnitřní kapsa na telefon s zapínání na suchý zip / Vnitřní kapsa s knoflíkem / Nastavitelný pas a
manžety / Prodloužená záda / Reflexní detaily na ramenou / Schváleno dle EN ISO 20471 třída 2 –
velikosti XS-M a třída 3 – velikosti L-3XL / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno
podle ISO 15797 / S EPD (Environmental Product Declaration) – registrační číslo 3878 na environdec.
com / certifikováno OEKO-TEX® / Jako řešení VAS lze přidat zadní otvor pro bezpečnostní postroj.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 80 % polyester, 20 % bavlna, odpuzuje špínu, olej a vodu. Jiný materiál z 65 % polyesteru,
35 % bavlny. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá, 196
Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS–3XL.

271

196

171

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY DÁMSKÉ TŘ. 2 2125 PLU
OBJ.Č.: 111189

2 volně visící kapsy vyztužené CORDUROU®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3 kapsami
a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy, 1 s klopou a zapínáním na
suchý zip / Kapsa na nohavicích s zapínání na klopu a suchý zip, kapsa na telefon s klopou a
zapínáním na suchý zip, kapsa na D-kroužek a ID-karta / poutko na kladivo / kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka na 2 nože s pouzdrem / zesílené
stehenní panely v kontrastu barva / Předtvarovaná kolena / CORDURA®-vyztužené kolenní kapsy s
vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU®-
vyztužené konce nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními polstry 124292 a EN ISO
20471 třída 1 – velikosti C34-C40 a třída 2 – velikosti C42-C52 / Schváleno po 50 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje vodu. Zesílení z Cordury®.Jiný materiál v 65%
polyester, 35% bavlna. Výztuž ve 100% polyamid. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá
/ Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST C34-C52.

271

171

196

VÝSTRAŽNÉ ŘEMESLNICKÉ KALHOTY DÁMSKÉ TŘ. 1 2129 PLU
OBJ.Č.: 111190

2 volně visící přední kapsy vyztužené CORDUROU®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa se 3
kapsami a poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy, 1 s klopou a
zapínáním na suchý zip / Kapsa na nohavicích s zapínání na klopu a suchý zip, kapsa na telefon s
klopou a zapínáním na suchý zip, kapsa na D-kroužek a ID-karta / poutko na kladivo / kapsa na
skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka na 2 nože s pouzdrem /
předtvarovaná kolena / CORDUROU ® vyztužené kolenní kapsy uvnitř / Výškové nastavení pro
kolenní chrániče v kolenní kapse / CORDUROU® zesílené konce nohavic / Schváleno podle EN 14404
spolu s kolenními chrániči 124292 a EN ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové
praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje špínu, olej a vodu. Jiný materiál: 65% polyester, 35%
bavlna. Zesílení na kolenou 100% polyamid.  HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST C34-C52

196

171

271

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DÁMSKÉ TŘ. 2 2135 PLU
OBJ.Č.: 111191

2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy s klopou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na
nohavici s klopou a zapínáním na suchý zip, kapsa na telefon s klopou a zapínáním na suchý zip, D-
kroužek a kapsa na ID kartu / Poutko na kladivo / vyztuženo CORDUROU® kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka pro 2 pouzdra na nože / Zesílené stehenní panely v kontrastní
barvě / Předtvarovaná kolena / CORDUROU®-vyztužené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním /
Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní kapse / CORDUROU®- zesílené konce nohavic /
Schváleno podle EN 14404 spolu s nákoleníky 124292 a EN ISO 20471 třída 1 – velikosti C34-C40 a
třída 2 – velikosti C42-C52 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO
15797 / OEKO-TEX ® certifikát.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje špínu, olej a vodu.  Jiný materiál v 65% polyester,
35% bavlna. Výztuž ve 100% polyamid. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST C34-C52
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DÁMSKÉ

196

171

271

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DÁMSKÉ TŘ. 1 2139 PLU
OBJ.Č.: 111192

2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní kapsy s klopou a zapínáním na suchý zip / Kapsa na
nohavici s klopou a zapínáním na suchý zip, kapsa na telefon s klopou a zapínáním na suchý zip, D-
kroužek a kapsa na ID kartu / Poutko na kladivo / vyztuženo CORDUROU® kapsa na skládací metr s
kapsou na nářadí, 2 knoflíky a poutka pro 2 pouzdra nožů / Předtvarovaná kolena / CORDUROU®
zesílené kolenní kapsy s vnitřním otevíráním / Výškové nastavení pro kolenní vycpávky v kolenní
kapse / CORDURA® zesílené konce nohavic / Schváleno podle EN 14404 spolu s chrániči kolen
124292 a EN ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle ISO
15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Bavlna na vnitřní straně. Zesílené CORDUROU®

MATERIÁL 80% polyester, 20% bavlna. Odpuzuje špínu, olej a vodu. Jiný Materiál: 65% polyester, 35%
bavlna.Zesílení 100% polyamidem. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST C34-
C52

230

130

VÝSTRAŽNÉ TRIČKO DÁMSKÉ TŘ. 2 7458 THV
OBJ.Č.: 129515

Kulatý výstřih / Pruhovaný reflexní potisk / Postranní ventilace / Testováno a schváleno podle EN ISO
20471 třída 2  / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Bavlna na vnitřní straně. Ochrana proti UV záření

MATERIÁL 55% bavlna, 45% polyester. HMOTNOST 190 g/m². BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová VELIKOST XS–XXXL.

330

230

130

VÝSTRAŽNÁ DÁMSKÁ MIKINA TŘ. 3 7427 SHV
OBJ.Č.: 126535

Přední zip v plné délce s vnitřním zpevněním / Náprsní kapsa s vertikálním zipem / 2 přední kapsy se
zipem / Elastický pas a manžety / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS–
S a třída 3 – M–XXXXL. / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Odvádí pot. Kapsy na zip. Schváleno pro průmyslové praní

MATERIÁL 75 % polyester, 25 % bavlna.  HMOTNOST 305 g/m².  BARVA 130 Výstražná žlutá , 230
Výstražná oranžová, 330 Výstražná červená  VELIKOST XS–XXXXL. 

396

271

171

196

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA AIRTECH® TŘ. 3 4518 GTT
OBJ.Č.: 127663

Airtech® prodyšná, větru a voděodolná / Odnímatelná a nastavitelná kapuce / Fleecový límec /
Reflexní detaily na ramenou / Zapínání na přední légu se zipem do horní části límce a zapínáním na
suchý zip / 2 náprsní kapsy na zip / Kapsa na ID kartu / Kapsa na mapu s vnitřní kapsa na mobil,
přístupná po zapnutí oděvu / 2 přední kapsy s fleecovou podšívkou na zip / 2 vnitřní kapsy na zip /
Nastavitelné konce rukávů / Elastická vnitřní manžeta s otvory na palce / Nastavitelný lem se
stahovací šňůrkou / Prodloužená záda / Síťovaná podšívka / Zip v podšívce pro snadné vyšívání a
potisk / Vodní sloupec 10 000 mm / Prodyšnost Airtech® materiál RET <12 / Schváleno podle EN
ISO 20471 třída 2 – velikosti XS-S a třída 3 – velikosti M-3XL a EN 343 třída 3/3 / Barva 271 je
schváleno podle RIS-3279-TOM: 2016 Issue 1 UK Railway Standard / Schváleno po 25 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Celoroční oděv. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL Airtech®, 100% polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Podšívka: 100% polyester.
HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 65 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396 Výstražná
červená /Černá VELIKOST XS–3XL. 
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DÁMSKÉ

396

271

196

171

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA AIRTECH® TŘ. 3 4037 GTT
OBJ.Č.: 126547

Airtech® prodyšný, větru a voděodolný / Prošívaná podšívka / Odepínatelná a nastavitelná podšívka
s kapucí / Fleece lemovaný límec / Reflexní detaily na ramenou / Přední klopa na zip na horní části
límce a skryté zapínání na patent / 2 náprsní kapsy na zip /  kapsa na ID kartu / kapsa na mapu s
vnitřní kapsou na mobilní telefon, přístupná při zapnutém oděvu / 2 přední kapsy s podšívkou z
fleecu se zipem / 2 vnitřní kapsy se zipem / ventilační síťovina v průramku / nastavitelné konce
rukávů / elastická vnitřní manžeta s otvorem na palec / nastavitelný lem s stahovací šňůrka /
Prodloužená zadní část / Zip v podšívce pro snadné vyšívání a potisk / Vodní sloupec 10 000 mm /
Prodyšnost Materiál Airtech® RET <12 / Schváleno podle EN třída 2 - velikosti XS-S a třída 3 -
velikosti M-3XL, EN 342 a EN 343 třída 3/1. Shelová tkanina splňuje třídu 3 pro propustnost pro vodní
páry; EN 343 třída 3/3 / Color 271 je schválena podle RIS-3279-TOM: 2016 Vydání 1 UK Railway
Standard / Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Funkční kapsy. Odnímatelná kapuce

MATERIÁL Airtech®, 100 % polyester, prodyšný, větruodolný a vodotěsný. Prošívaná vložka: 100%
polyester. HMOTNOST Vnější látka 150 g/m², podšívka 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá , 396
Výstražná červená /Černá VELIKOST XS–XXXL.

271

196

171

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA TŘ. 2 4183 WYH
OBJ.Č.: 125023

Prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá / Strečový materiál / Uvnitř fleece / Vpředu zip až do límce s
vnitřním zpevněním / Kapsa na mapu se zipem / Kapsa na ID-kartu / 2 přední kapsy se zipem /
Vnitřní kapsa se zipem / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Prodloužená záda / Nastavitelné
manžety se suchým zipem / Testováno a schváleno podle EN ISO 20471 třída 2 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Větruodolný, vodoodpudivý a prodyšný materiál.. Strečový materiál. Funkční kapsy

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 305 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická
modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá  VELIKOST XS–
XXXL

271

196

171

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA 4143 PP
OBJ.Č.: 131110

 Polydex, špíně, oleji a vodě-odpudivé / Plně podšito / Reflexní detaily na ramenou / Přední léga se
zipem až do límce se zapínáním na patentky / Fleecový límec / Poutko na mikrofon / Odnímatelná
kapuca nastavitelná páskem a šňůrkou / 1 níže umístěná náprsní kapsa s patkou a skrytým
zapínáním na patentky, držák na ID kartu a D-kroužek uvnitř, 1 vertikální kapsa na zip / 1 náprsní
kapsa na zip / Kapsa na mapu s kapsou na mobilní telefon dostupnou z venku / 2 přední kapsy na
zip / 2 vnitřní kapsy na zip / Nastavitelný spodní lem na šňůrku / Elastické vnitřní manžety s poutkem
na palce / Nastavitelné konce rukávů / Prodloužená záda / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo potisku / Schváleno podle EN ISO 20471 třída 3 a EN 342 / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Certifikát OEKO-TEX®.

Odolné. Odpuzuje nečistoty, olej a vodu.. Funkční kapsy

MATERIÁL Polydex, 100% polyester, špíně, oleji a vodě odmítavý. Zateplená podšívka ze 100%
polyesteru. HMOTNOST Vnější materiál 255 g/m², podšívka 190 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá, 196 Výstražná žlutá/Černá, 271 Výstražná oranžová / Námořnická modrá
VELIKOST S-3XL.
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DÁMSKÉ

VÝSTRAŽNÁ DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA
FLAMESTAT TŘ. 3 4076 FSS
OBJ.Č.: 130238

Větru odolné a vodoodpudivé / Strečový materiál / Vpředu zip až do límce a skryté
patentní knoflíky / Skryté knoflíky v límci pro připnutí kapuce 130239 / 1 náprsní kapsa
se zipem / Držák mikrofonu na levé přední straně / 2 přední kapsy na zip / Elastická
lemovka na koncích rukávů / Nastavitelný lem se zdrhovací šňůrkou / Bez kovu /
Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN 61482-1-1 ATPV 28 cal/cm²
HAF 92,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro
EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1
C1 F1, EN 1149-5, EN ISO11611 A1 třída 2, EN ISO 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 /
Certifikace ÖKO-TEX®.

Větru odolný a vodoodpudivý materiál. Strečový materiál. Multinormní

MATERIÁL 47 % modakryl, 37 % bavlna, 12 % polyuretan, 2 % polyamid, 1 %
antistatické vlákno, 1 % elastan. HMOTNOST 365 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá /
Námořnická modrá VELIKOST XS-3XL.

171

NEHOŘLAVÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA DÁMSKÁ TŘ. 3 4275
ATHS
OBJ.Č.: 122195

Odpuzující nečistoty, oleje a vodu / Reflexní detaily na ramenou / Přední otevírání s
légou se zipemaž do horní části límce a skrytým zapínáním na patent / Kapsa na hrudi
se skrytým zapínáním na patent, vnitřní D-kroužek a popruh na pero / Kapsa na hrudi
se zipem / Skryté knoflíky a poutka pro pochvu nože / Držák mikrofonu / 2 přední
kapsy na zip / Vnitřní kapsa na knoflík / Vnitřní kapsa na mobilní telefon se zapínáním
na suchý zip a poutko na sluchátko pro mobilní telefon / Nastavitelné manžety se
zapínáním na patent / Nastavitelná šňůrka na lemu / Prodloužená zadní část /
Schváleno podle podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1
E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (certifikované kombinace oděvů viz tabulka plamene a
svařování), EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6] a EN ISO 20471 třída 2 - velikosti XS-M a
třída 3 - velikosti L-3XL / schváleno po 50 praních / Průmyslové praní testováno podle
ISO 15797 / certifikován OEKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45% modakryl, 35% bavlna, 18% polyamid, 2% antistatické vlákno.
HMOTNOST 300 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST 
XS–XXXL.
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DÁMSKÉ

VÝSTRAŽNÉ STREČOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ
FLAMESTAT TŘ. 1 2171 ATHF
OBJ.Č.: 129521

Strečová tkanina / Odpuzující nečistoty, olej a vodu / 2 přední kapsy / 2 volně visící
kapsy vyztužené CORDUROU®, 1 se 3 malými kapsami a poutky na nářadí a 1 s extra
kapsou / 2 zadní kapsy vyztužené CORDUROU®, jedna s klopou a skrytým zapínáním
na patentky / Dvojitý rozkrokový šev / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací metr
zesílená CORDUROU® s držákem na pero a knoflíkem a poutkem na pouzdro nože /
Kapsa na nohavici s klopou a skrytým zapínáním na patentky, kapsa na mobilní telefon
s klopou a zapínáním na suchý zip, D kroužek pod klopou / CORDURA® vyztužené
kolenní kapsy s vnitřním otvorem / Výškové nastavení pro kolenní chrániče v kolenní
kapse / CORDUROU® zesílené konce nohavic / Zesílené 2 jehlové prošívání na reflexní
pásce / Schváleno podle EN 14404 spolu s kolenními vycpávkami 124292, EN
61482-1-2 APC 1 , EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT: 9,6 cal/cm² (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřený oblouk podle EN 61482-1-1 ), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN I
SO 20471 třída 1 / Látka je schválena podle EN 13034 / Schváleno po 50 praních /
Průmyslové praní testováno podle ISO 15797 / certifikováno OEKO-TEX®.

Strečový materiál. Lehké. Multinormní

MATERIÁL 45 % modakryl, 34 % bavlna, 17 % polyamid, 2 % elastan, 2%antistatické
vlákno. HMOTNOST 265 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá
VELIKOST C34–C50.

171

NEHOŘLAVÉ VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY
TŘ. 2 2775 ATHS
OBJ.Č.: 122196

Špíně, oleji a vodě odpudivé / 2 zasunovatelné volně visící přední kapsy zesílené
materiálem CORDURA®, levá kapsa s extra kapsou a pravá kapsa s 3 kapsami a
poutky na nářadí / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / Dvojitý zesílený šev v rozkroku /
2 zadní kapsy zesílené CORDUROU®, jedna s patkou / Kapsa na nohavici s patkou a
skrytým patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-
kroužkem a plastovým držákem na ID-kartu / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací
metr zesílená materiálem CORDURA® s kapsou na nářadí, knoflíkem a poutkem na
pracovní nůž / Předformovaná kolena / Kapsy na kolenou zesílené materiálem
CORDURA® s vnitřním otvorem pro výškově nastavitelné kolenní polstry / Konce
nohavic zesílené materiálem CORDURA® / Oblečení bez kovu / Odnímatelný držák na
ID kartu obsahuje kov / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8
cal/cm² HAF: 84,2%, (viz. tabulka pro kombinaci nehořlavých oděvů certifikovaných
proti elektrickému blouku pro EN61482-1-2 tř. 2 a otevřenému el. oblouku podle EN
61482-1-1) EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] and EN ISO
20471 tř. 2 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45% modakryl, 35% bavlna, 18% polyester, 2% antistatické vlákno. Zesílení:
79% bavlna FR, 20% polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C34–C50.
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DÁMSKÉ

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAMESTAT
TŘ. 1 2777 ATHS
OBJ.Č.: 126518

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu / 2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3
malými kapsami a poutky na nářadí a 1 s extra kapsou / 2 přední kapsy / D-kroužek v
pase / 2 zadní kapsy zesílené CORDUROU® s patkami a suchými zipy / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, knoflíkem
a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním
knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a plastovým
pouzdrem na ID-kartu / Kapsy na kolenou s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® /
Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na kolenou / Zakončení nohavic
zesílené CORDUROU® / Odnímatelné pouzdro na ID-kartu obsahuje kov / Dvojité
prošívání na reflexním pásku / Nastavitelná délka nohavic s přídavkem 5 cm v lemu /
Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5 cal/cm²
HAF: 81,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení
pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1
B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6] a EN ISO 20471 třída 1 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení: 79 % bavlna, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno.  HMOTNOST 300 g/m²,
zesílení 280 g/m².  BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C34–
C50. 

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DÁMSKÉ TŘ. 1 2776
ATHS
OBJ.Č.: 122197

Odmítavý proti nečistotám, olejům a vodě / 2 přední kapsy / D-kroužek v pase / 2 zadní
kapsy vyztužené CORDURA® s klopami / kapsa na nohavici s chlopní a skrytým
zapínáním, kapsa na mobilní telefon s patkou a suchým zipem a D-kroužek / Potko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU®  s kapsou na nářadí, knoflíkem
a poutkem na nůž s pochvou dvojité prošití na reflexních páskách / Nastavitelná délka
nohavic s přídavkem na lem 5 cm / Schváleno podle EN 14404 společně s kolenními
chrániči kolen 124292, EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal / cm² HAF:
84,2% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oděvů pro EN
61482-1-2 třída 2 a otevřený oblouk podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz certifikované kombinace oděvů a plamenů a
svařovacích stolů), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] a EN IS O 20471 cl 1 / Leasingové
prádlo testováno podle certifikace ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno.
Zesílení: 79 % bavlna FR, 20 % polyamid, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 300 g/
m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C34–C50.
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DÁMSKÉ

KOŠILE DÁMSKÁ FLAMESTAT 7099 ATS
OBJ.Č.: 129524

Reflexní prvky na ramenou / Skryté patentní knoflíky pod přední légou / Manžety se
skrytými patentními knoflíky / 2 náprsní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky,
1 s poutky na tužku / Prodloužená záda / Oblečení bez kovu / Testováno a schváleno
podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1,  EN ISO
11611 A1 A2 třída 1, EN 1149-5 a EN 13034 typ PB [6] / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. Zabudovaná ochrana proti
plamenům

MATERIÁL 60 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % antistatická vlákna.  HMOTNOST 230 g/
m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST S–XXXL.

540

TRIČKO DÁMSKÉ FLAMESTAT S DLOUHÝM RUKÁVEM
7098 TFLH
OBJ.Č.: 129523

Reflexní prvky na ramenou / Žebrovaný lem kolem krku a manžet / Testováno a
schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9 % (viz
tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2
třída 2 a otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN
1149-5 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % antistatická vlákna.  HMOTNOST 230 g/
m². BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST S–XXXL.

540
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DÁMSKÉ

171

TRIČKO DÁMSKÉ FLAMESTAT S DLOUHÝM RUKÁVEM TŘ. 3 7097
TFLH
OBJ.Č.: 129522

Žebrovaný lem kolem krku a manžet / Reflexní prvky na ramenou / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 / Testováno pro průmyslové
praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 60 % modakryl, 37 % bavlna, 3 % antistatická vlákna. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST S–XXXL.

556

DÁMSKÁ KOŠILE FLAMESTAT 7358 TFL
OBJ.Č.: 131148

V-výstřih. / Raglánové rukávy / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2  APC 1, EN 61482-1-1
ELIM: 9,5 cal/cm² ,EN  EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 1149-5 / Testováno pro průmyslové praní podle
ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatická vlákna. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 556
Námořnická modrá / Výstražná žlutá  VELIKOST S-4XL.

171

FLAMESTAT VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM
TŘÍDA 1 7108 TFL 
OBJ.Č.: 133269

V-výstřih / Raglánové rukávy / Žebrovaný lem kolem krku a konců rukávů / Schváleno podle EN
61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal/cm²,  EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN
ISO 20471 třída 1 / Schváleno po 25 praních / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 /
OEKO-TEX® certifikát.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% anti-statické vlákno HMOTNOST 270 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST S-4XL.

171

DÁMSKÉ VÝSTRAŽNÉ TRIČKO  FLAMESTAT TŘ. 3 7357 TFL
OBJ.Č.: 131146

Výstřih do V / Raglánové rukávy / Žebrovaný úplet a manžety / Schváleno podle EN 61482-1-2 APC 1,
EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal / cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 -
velikosti S-L a třída 3 - velikosti XL-4XL / Schváleno po 25 praních / Průmyslové praní testováno podle
ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikováno.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort

MATERIÁL 54% modakryl, 44% bavlna, 2% antistatická vlákna. HMOTNOST 270 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST S-4XL.
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DÁMSKÉ

VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ BUNDA FLAMESTAT DÁMSKÁ TŘ. 3
4285 ATHS
OBJ.Č.: 129548

Odpuzuje nečistoty, olej a vodu / Plně podšitá fleecem na trupu a s hedvábnou a
měkkou prošívanou vložkou v rukávech / Reflexní prvky na ramenou / Vpředu zip až do
límce a skryté patentní knoflíky / Límec s fleecovou podšívkou s patentními knoflíky
pro připínací kapuci, 125064 / Snížená náprsní prostorná kapsa se skrytými
patentkami, uvnitř s D-kroužkem, páskem na pero  / Náprsní kapsa se zapínáním na zip
/ Skryté knoflíky a poutka pro pochvu pracovního nože / Držák mikrofonu / Kapsa na
mapu na zip a vnitřní kapsou na mobilní telefon přístupnou zvenku / 2 fleecem podšité
přední kapsy se skrytými patentními knoflíky / Kapsa na mapu s vnitřní kapsou na
telefon přístupná zvenku / 2 vnitřní kapsy, 1 s knoflíkem a 1 kapsa na telefon se
suchým zipem a poutkem pro sluchátko / Elastické manžety uvnitř rukávů /
Prodloužená záda / Nastavitelná šňůrka v lemu / Zip v podšívce pro snazší umístění
výšivky nebo loga / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1
hlavní látka EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka
kombinací nehořlavých oděvů) , EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN 342  20471 a EN
ISO 20471 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Zabudovaná ochrana proti plamenům. Odpuzuje nečistoty,
olej a vodu.

MATERIÁL 45 % modakryl, 35 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % antistatické vlákno;
odpuzuje špínu, olej a vodu. Fleecová podšívka: 50 % modakryl, 30 % bavlna, 18 %
polyester, 2 % antistatické vlákno. Hedvábná prošívaná podšívka 40% modakrylová,
37% viskóza FR, 22% viskóza, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST Svrchní materiál
300 g/m², fleecová podšívka 370 g/m², hedvábná podšívka 260 g/m². BARVA 171
Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS-3XL.

171

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA FLAMESTAT GORE-TEX®
TŘ. 3 4195 GXE
OBJ.Č.: 129742

Dvouvrstvý materiál GORE-TEX®, větruodolný, vodotěsný, ale prodyšný. / Odpuzuje
špínu a olej / Plně podšitá / Reflexní prvek na ramenou / Odnímatelná podšitá kapuce
s nastavitelným páskem a šňůrkou / Léga proti vodě se zipem až do límce na suchý
zip / 2 náprsní kapsy s patkou na suchým zip a  zipem, 1 s D-kroužkem / 2 přední
kapsy s patkou na suchý zip a zipem / 2 vnitřní kapsy, 1 na patentky a 1 na zip /
Nastavitelné konce rukávů / Elastické vnitřní manžety / Nastavitelný lem se zdrhovací
šňůrkou / Zdrhovadlo v podšívce pro snazší umístění výšivky nebo loga / Oblečení bez
kovu / Vodní sloupec > 10 000 mm / Membrána ePTFE / Prodyšnost RET ≤ 8,33 /
Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm²
HAF:94,8% (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro
EN 61482 1-2 třída 2   a otevřeného oblouku podle EN ISO 61482-1-1), EN ISO 11612
A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11612 A1 A2  třída 2, EN 1149-5 typ PB, EN ISO  20471
a EN ISO 343 třída 3/3 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Multinormní. Zabudovaná
ochrana proti plamenům

MATERIÁL 99,4% polyester, 0,6% uhlík, dvouvrstvý materiál GORE-TEX®, větruodolný,
vodotěsný, ale prodyšný. Podšívka: 50% meta-aramide, 50% viskóza FR. HMOTNOST 
220 g/m², podšívka 130 g/m². BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá
VELIKOST XS-3XL.

171
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DÁMSKÉ

940

FLAMESTAT PODPRSENKA 7105 MOF
OBJ.Č.: 131145

Nastavitelné pásky. / Vpředu dvojitá vrstva látky /  Uzávěr pásku vzadu / Dole s elastickým
žebrováním / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (látka je testována a schválena
podle EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 6148-1-2 třída 1) a EN 1149-5 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58% modakryl, 37% bavlna, 3% elastan, 2% antistatická vlákna. Vestavěná ochrana proti
plameni. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST 75 A-C, 80 A-C, 85 B-D, 90 C-D, 95 C-D

940

FLAMESTAT PODPRSENKA 7036 MOF
OBJ.Č.: 121643

Průstřihy na zádech / Vpředu dvojitá vrstva látky / Dole s elastickým žebrováním / Testováno a
schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle normy EN ISO 11612 A1 B1 C1 a
EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifikát.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2% antistatické vlákno. Vestavěná ochrana
proti plameni. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S-XXL.

940

FLAMESTAT SLIPY 7022 MOF
OBJ.Č.: 122230

Elastický pas / Testováno a schváleno podle EN ISO 14116 Index 3 (tkanina je schválena podle
normy EN ISO 11612 A1 B1 C1 a EN 61482-1-2 tř. 1) a EN 1149-5/ OEKO-TEX® certifikát.

Měkký komfort. Zabudovaná ochrana proti plamenům

MATERIÁL 58 % modakryl , 37 % bavlna, 3 % elastan a 2 % beltron. HMOTNOST 240 g/m². BARVA 
940 Černá VELIKOST S–XL.

940

NEHOŘLAVÉ DÁMSKÉ DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY DEVOLD®  7432
UL
OBJ.Č.: 109843

2-vrstvé / Elastický pas / Schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1 a EN ISO 11612 A1 a2 B1 C1 / OEKO-
TEX® certifikace.

Zabudovaná ochrana proti plamenům. Měkký komfort. Merino vlna

MATERIÁL 50% Lenzing FR®, 50% vlna merino. HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá
VELIKOST XS-XL.
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DÁMSKÉ

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAME TŘ. 2
2589 FLAM
OBJ.Č.: 125950

2 volně visící přední kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 kapsami a poutky na nářadí a 1
s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s patkou a
skrytými patentními knoflíky / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo /
Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na pero a knoflíkem a
poutkem na pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem,
kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Kapsy
na kolenou s vnitřními otvory / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na
kolenou / Zakončení nohavic zesílené CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN
61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka
elektrického oblouku pro certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a
otevřeného oblouku podle EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO
20471 třída 2 a EN 14404 společně s kolenními polstry 124292 / Testováno pro
průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno.Zesílení 79% bavlna FR,
20%polyamit, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m².  BARVA 171 Výstražná
žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C34–C50. 

171

DÁMSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY FLAME 2730 FLAM
OBJ.Č.: 125954

2 volně visící přední kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 kapsami a poutky na nářadí a 1
s extra kapsou / 2 přední kapsy / 2 zadní kapsy zesílené CORDUROU® / Poutko na
kladivo / Kapsa na skládací metr zesílená CORDUROU® s kapsou na nářadí, skrytým
knoflíkem a poutkem pro pochvu nože / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým
patentním knoflíkem, kapsou na telefon s patkou a suchým zipem / Kapsy na kolenou
s vnitřními otvory zesílené CORDUROU® / Výškové nastavení kolenních polstrů v
kapsách na kolenou / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN
61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 a EN 14404 společně s kolenními
polstry 124292 / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-
TEX®.

Multinormní. Vysoký bavlněný komfort. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/
m².  BARVA 540 Námořnická modrá  VELIKOST C34–C50. 

540
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DÁMSKÉ

DÁMSKÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA FLAME TŘ. 3 4590 FLAM
OBJ.Č.: 125952

Vpředu zip až do límce a skryté patentní knoflíky / 2 měchové náprsní kapsy s patkou a
skrytými patentními knoflíky, 1 s vnitřním D-kroužkem / 2 přední kapsy se skrytým
patentním knoflíkem / Vnitřní kapsa s knoflíkem a kapsou na telefon s patkou a
suchým zipem / Nastavitelný pas s knoflíkem / Nastavitelné manžety s patentními
knoflíky  / Prodloužená záda / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN
61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro
certifikované kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle
EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 A1 třída 1 ( viz. tabulka
ohnivzdorných oděvů a oděvů na svařování  a jejich kombinace pro EN 11612 C2, E3,
F2 a EN 11611 A1 tř. 2), EN 1149-5 a EN ISO 20471 třída 2 – velikosti XS– S a třída 3 –
M–XXXL / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno.  HMOTNOST 365 g/
m² BARVA 171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST XS–XXXL. 

171

VÝSTRAŽNÉ DÁMSKÉ KALHOTY FLAME TŘ. 1 2591 FLAM
OBJ.Č.: 125951

2 přední kapsy / 2 zadní kapsy s patkou a skrytými patentními knoflíky zesílené
CORDUROU® / Dvojitý zesílený šev v rozkroku / Poutko na kladivo / Kapsa na skládací
metr s patkou a skrytým patentním knoflíkem a knoflíkem a poutkem na pochvu nože
zesílená CORDUROU® / Kapsa na nohavici s patkou a skrytým patentním knoflíkem,
kapsou na telefon s patkou a suchým zipem, D-kroužkem a kapsou na ID-kartu / Kapsy
na kolenou s vnitřními otvory / Výškové nastavení kolenních polstrů v kapsách na
kolenou / Aramidem zesílené stehenní dílce / Zakončení nohavic zesílené
CORDUROU® / Testováno a schváleno podle EN 61482-1-2 třída 1, EN 61482-1-1
ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 % (viz tabulka elektrického oblouku pro certifikované
kombinace oblečení pro EN 61482-1-2 třída 2 a otevřeného oblouku podle EN
61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 třída 1 (viz tabulka pro
certifikované kombinace oděvů), EN 1149-5, EN ISO 20471 třída 1 a EN 14404
společně s kolenními polstry 124292 / Schváleno po 50 pracích cyklech / Testováno
pro průmyslové praní podle ISO 15797 / Certifikace ÖKO-TEX®.

Multinormní. Schváleno pro svařování. S nehořlavou úpravou

MATERIÁL 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatické vlákno. Zesílení: 74 % bavlna,
25 % para-aramid, 1 % antistatické vlákno. Zesílení z CORDURy® 79% bavlna FR, 20%
polyamid, 1% antistatické vlákno. HMOTNOST 365 g/m², zesílení 340 g/m². BARVA 
171 Výstražná žlutá / Námořnická modrá VELIKOST C34–C50.

171
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Doplňky.
Vylepšete si své pracovní oblečení

Tuto nabídku doplňků jsme vytvořili s cílem zvýšit vaši ochranu a komfort při práci. 
Tyto předměty nejen skvěle doplňují design a technické funkce značky Fristads, ale 
také zvýrazní váš styl a vzhled během náročných pracovních dnů.
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DOPLŇKY

896

CHRÁNIČE KOLEN 9200 KP
OBJ.Č.: 124292

Přední štít na ochranu proti propíchnutí / Nízká hmotnost / Velmi pružné / Tloušťka 20 mm / Šířka
160 mm / Délka 245 mm / Testováno a schváleno podle EN 14404 typ 2 úroveň 1 / Prodáváno v
párech a v balení po 30 párech / Certifikace ÖKO-TEX®.

Certifikované ochranné prostředky. Schváleno s Fristads ochranou proti plameni.
Lehké

MATERIÁL Přední strana 100% LDPE. Zadní strana 100% etylenvinylacetát 50. BARVA 896 Šedá/
Černá VELIKOST Jedna velikost.

576

CHRÁNIČE NA KOLENA 9395 KP
OBJ.Č.: 110107

Lehké / Velmi ohebné / 2-barevné / Tloušťka 20 mm / Šířka 160 mm / Délka 245 mm / EN 14404 /
Prodej po párech a v balení po 30 párech / Certifikováno OEKO-TEX®.

Certifikované ochranné prostředky. Lehké

MATERIÁL 100% Ethylenvinylacetate. BARVA 576 Námořnická modrá /Královská modrá  VELIKOST 
Jedna velikost.

930

KOLENNÍ POLSTRY 957 KT
OBJ.Č.: 100393

Tloušťka 13 mm / Šířka 150 mm / Výška 240 mm / Prodej po párech.
Pro dlouhou práci v kleče. Odolné

MATERIÁL 100% neopren. BARVA 930 Šedá VELIKOST Jedna velikost.

940

KOLENNÍ POLSTRY 955 KS
OBJ.Č.: 100392

Tlouš'tka 25 mm / Šířka 150 mm / Výška 240 mm / Prodej po párech.
Pro dlouhou práci v kleče. Odolné

MATERIÁL 100% neopren. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

ZESÍLENÍ 958 KEV
OBJ.Č.: 100388

Zesílení např. pro kolena, stehna a lokty / Nažehlováno (Poznámka: Nažehlování by měli provádět
pouze odborní prodejci.) / Prodáváno po párech ks.

MATERIÁL 72% polyamid, 24% Kevlar®, 4% elastan. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

541
940

KŠANDY 9322 PPPA
OBJ.Č.: 100078

Bez niklu / Částečně elastické zadní popruhy / Extra robustní nastavitelné klipsy z antikmosazi / 50
mm pletenina s vetkaným logem.

MATERIÁL 60% polyeste, 40% polyamid. BARVA 541 Modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.
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DOPLŇKY

940

STREČOVÉ KŠANDY 9323 PPPA
OBJ.Č.: 100079

Bez niklu / Elastické popruhy / Extra robustní klipsy a nastavitelné přezky z antikmosazi / 50 mm
pletenina.

Strečový materiál

MATERIÁL 60% Polyester/40% polyamid. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

540
941

940

KAPSA NA HŘEBÍKY 9201 ADKN
OBJ.Č.: 129495

2 volně visící kapsy zesílené CORDUROU®, 1 s 3 menšími kapsami a poutkem na nářadí, 1 s 1 extra
kapsou / Připevněná suchým zipem / Testováno pro průmyslové praní podle ISO 15797.

Odolné. Snadno se nasazuje a sundává.

MATERIÁL 100% polyamid CORDURA®. HMOTNOST 220 g/m². BARVA 540 Námořnická modrá ,
940 Černá, 941 Tmavě šedá VELIKOST Jedna velikost.

240
940

KOŽENÝ OPASEK 9371 LTHR
OBJ.Č.: 100913

Přezka z antikmosazi nebo antikstříbra / Šířka 40 mm.
Robustní kůže

MATERIÁL Kůže. BARVA 240 Hnědá , 940 Černá VELIKOST Jedna velikost (4x122cm).

940

KOŽENÝ OPASEK 9372 LTHR
OBJ.Č.: 100914

Přezka z antikstříbra / Šírka 40 mm.
Robustní kůže

MATERIÁL Kůže. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost (4x143cm).

940

KOŽENÝ OPASEK 9126 LTHR
OBJ.Č.: 125030

Zašlé stříbro s přezkou se dvěma trny / Samonastavovací délka / Šířka 40 mm.
Robustní kůže

MATERIÁL Kůže  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost (4 x 140 cm)

940

STREČOVÝ OPASEK 994 RB
OBJ.Č.: 100556

Nastavitelný strečový opasek / Stříbrná přezka s otvírákem na lahve / Šířka 40 mm / Délka 120 cm.
Strečový materiál

MATERIÁL 70% polypropylen, 30% latexem potažená příze. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna
velikost. ( 4 x 120 cm )
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DOPLŇKY

940

STREČOVÝ OPASEK 9950 STRE
OBJ.Č.: 117258

Pevná strečová pletenina s potiskem Fristads Kansas / Pogumovaná přezka s rytým logem Fristads
Kansas / Nastavitelná délka / Délka 120 cm / Šířka 40 mm.

Strečový materiál. Měkká přezka zabraňující poškrábání

MATERIÁL 70 % polypropylen, 30 % elastan. Přezka ze slitiny se silikonovým povlakem. BARVA 940
Černá VELIKOST Jedna velikost (4x120cm).

940

STREČOVÝ OPASEK 9342 STRE
OBJ.Č.: 100909

Pro automobilový průmysl, stříkací práce atd. / Spona z non-scratch kůže a plastu / Zapínání na
suchý zip / Šířka 40 mm / Délka S (115 cm), M (130 cm), L (140 cm) 

Měkká přezka zabraňující poškrábání

MATERIÁL 100% polyester BARVA 940 Černá VELIKOST S (115 cm), M (130 cm), L (140 cm).

940
941

540

331

OPASEK 9955 CW
OBJ.Č.: 129762

Bez niklu / Kovová přezka / Nastavitelná délka / Délka 120 cm / Šířka 40 mm.
Přezka vhodná pro profilaci

MATERIÁL 100% polyester. BARVA 331 Červená , 540 Námořnická modrá , 940 Černá, 941 Tmavě
šedá VELIKOST Jedna velikost.

940
540

OPASEK 992 SK
OBJ.Č.: 100583

Polyamidový popruh / Přezka z antikmosazi nebo antikstříbra / Šířka 40 mm / Délka 120cm / Prodej
po kusech a v balení po 10 ks.

MATERIÁL 100% polyamid BARVA 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna velikost
(4x120cm).

940

ČEPICE 9500 BFL
OBJ.Č.: 117226

Základní čepice / Fleecová podšívka.
Fleecová podšívka

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. Fleecová podšívka 100% polyester. BARVA 940 Černá
VELIKOST Jedna velikost.

910
940

540

ČEPICE 9134 AM
OBJ.Č.: 125033

Základní čepice / Žebrovaná / Projmutá. 

MATERIÁL 85% akryl, 15% elastan. BARVA 540 Námořnická modrá , 910 Světle šedá, 940 Černá
VELIKOST Jedna velikost. 
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DOPLŇKY

940

ČEPICE 9127 AM
OBJ.Č.: 125031

Dvojitý úplet / Projmutá / Vpředu štítek Fristads / OEKO-TEX® certifikát.  

MATERIÁL 100% akryl.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost

930

ČEPICE 580 AM
OBJ.Č.: 100093

Dvojitý úplet.

MATERIÁL 100% akryl. BARVA 930 Šedá VELIKOST Jedna velikost.

940

ČEPICE Z VLNY MERINO 9169 MWB
OBJ.Č.: 127542

Pletená čepice / Nekousavá vlna / Pletená na kulatých jehlicích. 
Lehké. Měkký komfort. Odvádí pot

MATERIÁL 50 % vlna, 50 % polyester.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940
540

230

130

ČEPICE 9108 AM
OBJ.Č.: 117227

Pletená základní čepice / Dvojitý úplet.

MATERIÁL 94 % akryl, 4 % elastan. BARVA 130 Výstražná žlutá , 230 Výstražná oranžová, 540
Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

STREČOVÁ FLEECOVÁ ČEPICE 9101 STF
OBJ.Č.: 113316

Strečový fleece / Vyčesaná vnitřní strana / Reflexní potisk.

MATERIÁL 100 % polyester HMOTNOST 230 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost

940
540

130

ZIMNÍ ČEPICE 9105 GTT
OBJ.Č.: 117230

Vodotěsná a větruodolná zimní čepice / Umělý kožich / Nastavitelné ušní klopy.
Vodotěsný, větruodolný a prodyšný materiál. Podšívka z umělé kožešiny

MATERIÁL 100 % mikropolyester Airtech®. Umělý kožich ze 100% polyesteru. HMOTNOST 387 g/
m2 BARVA 130 Výstražná žlutá , 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST S/M, L/XL
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DOPLŇKY

940
540

330

130

ČEPICE 9107 GPLU
OBJ.Č.: 117234

Předformovaný kšilt / Dekor kšiltu / Nastavitelná zadní šířka se suchým zipem / Vzadu vyšité logo
Fristads Kansas v odpovídající barvě.

MATERIÁL 70% recyklovaný polyester, 30% organická bavlna. HMOTNOST 300 g/m². BARVA 130
Výstražná žlutá , 330 Výstražná červená , 540 Námořnická modrá , 940 Černá VELIKOST Jedna
velikost.

940

LEHKÝ ŠÁTEK 9138 BNY
OBJ.Č.: 126436

Multifunkční šátek na hlavu a krk / Potištěný žerzej. 
Ochrana hlavy a krku. Lehké

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST 135 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

896

ŠÁTEK 9135 BNY
OBJ.Č.: 125027

Multifunkcní šátek na hlavu a na krk / Potištený žerzej a mikrofleece / OEKO-TEX® certifikát.  
Ochrana hlavy a krku. Izolace

MATERIÁL 100% polyester. HMOTNOST Mikrofleece 180 g/m², žerzej 135 g/m². BARVA 896 Šedá/
Černá VELIKOST Jedna velikost.

940

KUKLA 9191 BAL
OBJ.Č.: 126557

Rychleschnoucí / Vyčesaná vnitřní strana. 
Plný 4-směrový streč. Izolace. Vyčesaná vnitřní strana pro vyšší komfort

MATERIÁL 95 % polyester, 5 % elastan.  BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost. 

940

PONOŽKY, BALENÍ PO 2, 9186 SOC
OBJ.Č.: 127543

Žebrované lýtko / Froté pletenina na patě a spodní části / Prodává se v balení po 2 párech. 

MATERIÁL 70 % bavlna, 23 % polyamid, 5 % viskóza, 2 % elastan.   BARVA 940 Černá VELIKOST 
36-39, 40-43, 44-47

940

COOLMAX® PONOŽKY 928 CMS
OBJ.Č.: 127342

Prodyšné / Odvádí pot / Rychleschnoucí / OEKO-TEX® certifikát.
Prodyšné. Odvádí pot. Rychleschnoucí

MATERIÁL 80% polyester, Coolmax®, 15% polyamid a 5% elesten BARVA 940 Černá VELIKOST 37–
39, 40–42, 43–45.

233

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1146910
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1146910
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147007
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147007
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148506
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1148506
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147228
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1147228
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1153148
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1153148
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1152585
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1152585


DOPLŇKY

940

VLNĚNÉ PONOŽKY, BALENÍ PO 2, 9168 SOW
OBJ.Č.: 126906

Žebrovaná holeň / Froté pletenina na patě a spodní části / Prodává se v balení po 2 párech. 
S vlnou. Odvádí pot

MATERIÁL 45 % akryl, 35 % vlna, 18 % polyamid, 2 % elastan.  BARVA 940 Černá VELIKOST M (36–
39), L (40–43), XL (44–47). 

942

SILNÉ VLNĚNÉ PONOŽKY 9187 SOWH
OBJ.Č.: 127538

Froté pletenina / Vlna uvnitř a polyester zvenku. 
S vlnou. Froté pletenina. Odvádí pot

MATERIÁL 82 % vlna, 18 % polyamid.  BARVA 942 Antracitově šedá VELIKOST M (36-39), L (40-43),
XL (44-47).  

940

BOXERKY 9329 BOX
OBJ.Č.: 126686

Ergonomický tvar / Elastický pas 40 mm / Ploché stehy / Certifikace ÖKO-TEX.
Pohodlná bavlna. Strečový materiál

MATERIÁL 95 % bavlna, 5 % elastan. HMOTNOST 170 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXXL.

940

BOXERKY 3-BALENÍ 9329 BOX
OBJ.Č.: 125034

Ergonomický tvar / Elastický pas 40 mm / Ploché stehy / Prodávají se v balení po 3 ks / OEKO-TEX®
certifikát.

Pohodlná bavlna. Strečový materiál

MATERIÁL 95% bavlna, 5% elastan. HMOTNOST 170 g/m².  BARVA 940 Černá VELIKOST S–XXXL.

940

POUZDRO NA ID-KARTU 9130 P159
OBJ.Č.: 122114

Připevněno pomocí patentního knoflíku / Prodává se v balení po 5 ks.

MATERIÁL 65 % polyester, 35 % bavlna. HMOTNOST 210 g/m². BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna
velikost.

940

POUZDRO NA ID-KARTU 993 PST
OBJ.Č.: 100550

Upevnění klipsem nebo karabinkou / Balení po 10 kusech.

MATERIÁL Umělá hmota. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.
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DOPLŇKY

940

POUZDRO NA ID-KARTU 9930 PST
OBJ.Č.: 132712

Připnutelné pomocí klipu nebo háčku / Prodáváno jako 1 balení. / Certifikace ÖKO-TEX®.

MATERIÁL Umělá hmota. BARVA 940 Černá VELIKOST Jedna velikost.

235

https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1158436
https://www.fristads.com/cs-cz/article/productredirect/index/1158436


Váš průvodce 
pracovním oblečením.
Chcete individualizovat své pracovní oblečení? Nebo jen potřebujete pomoci s nalezením správné velikosti a stylu?  
Zde je vše co potřebujete vědět jak objednat oblečení které vám bude sedět a vyhovovat vašim potřebám.
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Služby s přidanou 
hodnotou.
Naše oblečení lze individualizovat nejrůznějšími způsoby. 
Můžeme vám pomoci se vším, od nášivky s logem až po kompletní 
individualizované řešení pracovních oděvů. Vyžádejte si další 
informace v našem oddělení služeb zákazníkům.

Zde je několik návrhů, kde jsou běžně umístěny logotypy s potisky.

 Dolní část zad

Na záda

Horní část 
levého rukávu

Horní část 
pravého rukávu

Levá zadní kapsa

Pravá  
zadní kapsa

Kapsa na levé nohavici

Kapsa na pravé nohavici

Náprsní kapsa s patkou

Na límci vzadu

Uprostřed hrudi

Nad náprsní kapsu

Na lýtko (shora dolů)

Na lýtko (zdola nahoru)
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Transferový tisk jména
Můžete si také jasně označit oděv svým 
jménem. Max. šířka 10 cm. Funkce a dlouhá 
jména lze rozdělit na dva řádky. Vyberte si 
z různých stylů v nejběžnějších barvách. 
Jméno můžete samozřejmě také vytisknout 
velkými písmeny nebo jako jméno a příjmení.

Transferový potisk
Při transferovém potisku vznikají výrazné potisky se zvýšenou úrovní detailu v jasných barvách. 
K individualizaci oděvů pomocí zákazníkova loga používáme vysoce kvalitní potisk (odolá 
průmyslovému praní). Můžete si objednat od 50 položek na základě loga vyrobeného jako 
vektorový EPS soubor. Můžeme je vést skladem pro pozdější transferový potisk.

Výšivka se jménem
Vyšitá jména osob na oděvu jsou zajímavým 
způsobem jejich individualizace. Standardní 
výška textu je 10 mm. Vyberte si jeden 
z vyobrazených stylů, normálním nebo 
kurzivou, v barvě podle svého výběru. 
Normální písmo lze rovněž provést 
velkými písmeny.

Jmenovky
Pomocí laseru gravírujeme a stříháme nápisy 
s osobními nebo firemními jmény v Laserply, 
což je plastový materiál, a AlumaMark, 
specializovaný hliník. Můžeme také gravírovat 
některé typy kovových přezek opasků. Vaše 
znamení vytváříme na základě souboru ve 
vektorovém formátu, jako je Ai, EPS nebo 
vektorizovaný PDF, a máme široký výběr 
barevných kombinací, z nichž si můžete vybrat.

Nášivka
Nášivka přímo na oblečení vyvolává dojem 
výjimečnosti a přispívá ke zvýšení celkového 
dojmu. Logo zákazníka vyšíváme přímo na 
oblečení, nebo jestliže se jedná například 
o jméno a funkci, používáme cedulky, které 
lze na oblečení přišít nebo připevnit suchým 
zipem. Vyrábíme šablony pro nášivky na 
základě loga (vektorové EPS soubory) 
získaného od zákazníků.

238



Jeden pruh reflexní pásky kolem nohavice 
a rukávu.
verze: OX 251. 25mm reflexní páska. 
verze: OX 501. 50mm reflexní páska.

Dva pruhy reflexní pásky kolem nohavice 
a rukávu.
verze: OX 252. 25mm reflexní páska. 
verze: OX 502. 50mm reflexní páska.

Jeden pruh reflexní pásky kolem nohavice, 
rukávu a v dolní části zad (Délka 25 cm).
verze: ORX 251. 25mm reflexní páska. 
verze: ORX 501. 50mm reflexní páska.

Jeden pruh reflexní pásky kolem rukávu.
verze: JX 251. 25mm reflexní páska. 
verze: JX 501. 50mm reflexní páska.

Dva pruhy reflexní pásky kolem rukávu.
verze: JX 252. 25mm reflexní páska. 
verze: JX 502. 50mm reflexní páska.

Jeden pruh reflexní pásky kolem rukávu 
a v dolní části zad (Délka 25 cm).
verze: JRX 251. 25mm reflexní páska. 
verze: JRX 501. 50mm reflexní páska.

Jeden pruh reflexní pásky kolem nohavice.
verze: BX 251. 25mm reflexní páska. 
verze: BX 501. 50mm reflexní páska.

Dva pruhy reflexní pásky kolem nohavice.
verze: BX 252. 25mm reflexní páska. 
verze: BX 502. 50mm reflexní páska.

Úpravy
Příklady možností úprav skladových 
zásob oblečení Fristads za příplatek. 
Můžeme provést úpravy stávajícího 
oblečení, např.: 

•  Našití dalších reflexních pásků

•  Prodloužení a zkrácení nohavic 
a rukávů

•  Našití kapes na kolenou, 
volně visících kapes, kapes na 
nohavicích, kapes na telefon atd. 

•  Překrytí knoflíků patkami 
a légami

•  Individualizované oděvy ze 
skladové zásoby se speciálními 
barvami na límcích, patkách 
kapes a manžetách atd. 

UPOZORNĚNÍ! 

Pro úpravu švů u nepromokavých, 
větruodolných a certifikovaných 
oděvů kontaktujte náš zákaznický 
servis.

Reflexní pásky
Reflexní pásku lze za příplatek 
připevnit k hotovému oblečení 
jako na kresbách. Reflexní páska je 
k dostání v barvách 70 Žlutá, kód: 
129 a 95 Stříbrnošedá, kód: 106. 
Žlutou reflexní pásku lze pouze 
našívat, nikoli nažehlovat. Oděvy 
s reflexní páskou by se měly prát 
podle níže uvedených pokynů.   
 
UPOZORNĚNÍ!  
Respektujte u oděvů návod na praní, 
pokud uvádí nižší teplotu.

Stříbrnošedá reflexní páska

   
Žlutá reflexní páska
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Certifikace   

Elektrostatické vlastnosti, konstrukční 
požadavky. Certifikovaný ochranný oděv. 

Kapalné chemikálie, omezená 
ochrana. Certifikovaný ochranný oděv.

Ochrana proti ohni, omezené šíření 
plamene. Certifikovaný ochranný oděv.

Elektrický oblouk - „zkouška 
použitím soustředěného a řízeného 
oblouku (zkouška v boxu) 
a zkouška otevřeným obloukem“. 
Certifikovaný ochranný oděv.

Ochrana proti teplu a ohni.  
Certifikovaný ochranný oděv.

Svařování a příbuzné procesy.  
Certifikovaný ochranný oděv.

 EN ISO 13982-1

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím 
chemikálií. 

Norma specifikuje minimální požadavky na 
ochranné oděvy proti chemikáliím odolné proti 
průniku polétavých pevných částic. Může být 
vyžadována další dílčí ochrana těla jako kukly, 
rukavice, obuv, hledí nebo prostředek na ochranu 
dýchacích orgánů.

 EN ISO 20471

Certifikované a schválené oděvy pro ochranu, 
když uživatel potřebuje vizuálně signalizovat 
svoji přítomnost vozidlům za denního světla, 
v noci nebo při zhoršeném počasí. 

Oděvy s vysokou viditelností jsou vybaveny 
fluorescenčním povrchem a retroreflexním 
materiálem, který splňuje certifikační požadavky 
ve třech různých třídách. Třída 3 je nejvyšší třídou 
bezpečnosti. Stupeň provedení lze získat pomocí 
jednoho kusu oděvu nebo soupravy oděvu, 
například bundy a kalhot. Tato skutečnost bude 
uvedena na štítku CE. Oděv třídy 3 musí zakrývat 
trup a musí mít buď rukávy s retroreflexními 
pruhy, nebo dlouhé nohavice kalhot opatřené 
retroreflexními pruhy.

 RIS-3279-TOM

Standard železničního průmyslu pro oděvy 
s vysokou viditelností.

Britský standard železničního průmyslu pro 
oděvy s vysokou viditelností. Všichni pracovníci 
údržby musí nosit při práci na trati nebo v jeho 
blízkosti oranžový vysoce viditelný oděv. Proto 
musí vlastnosti látky splňovat určitá minimální 
technická kritéria pro fluorescenční a reflexní 
oblasti oranžové barvy. RIS-3279-TOM musí 
být kombinován s normou EN ISO 20471, aby 
byla platná.

 EN 343

Certifikované a schválené oděvy poskytují 
ochranu proti dešti a nepřízni počasí.

Požadavky a zkušební metody pro tkaniny a švy 
ochranného oděvu proti vlivu deště, sněhu, mlhy 
a zemní vlhkosti. Odolnost proti průniku vody (A) 
a  odporu vodní páry (B).

A: Odolnost proti průniku vody: 1-4, kde třída 4 
poskytuje nejlepší vodotěsnost

B: Prodyšnost - odpor průniku vodní páry: 1-4, 
kde třída 4 poskytuje nejlepší prodyšnost

C: Dopad shora vysokoenergetickými kapičkami 
(volitelný)

Norma EN 343 byla v průběhu roku 2019 
aktualizována a byla doplněna o třídu 4 (dříve 
třída 1-3). Fristads nepromokavé oděvy vyrobené 
během 2020 byly testovány podle nové verze  
EN 343.

Probíhá aktualizace a recertifikace stávajících 
oděvů s cílem být připraven na rok 2022. 
Informace o produktech budou průběžně 
aktualizovány na fristads.com

Nepromokavost a prodyšnost oděvů Fristads

Vodotěsnost oděvů Fristads je testována s 
vodním sloupcem 10 000 mm a sortiment je 
rozdělen do následujících kategorií:

20 000 mm>  Extrémní povětrnostní podmínky

15 000 mm  Silný déšť po dlouhou dobu

10 000 mm  Vytrvalý déšť po dlouhou dobu

5 000 mm  Mírný déšť po dlouhou dobu

3 000 mm  Krátký slabý až mírný déšť 

Prodyšnost je uvedena v hodnotě RET. Čím nižší 
hodnota RET, tím lepší prodyšnost. RET 0-6 
Extrémně dobrá nebo velmi dobrá prodyšnost

RET 6-13  Velmi dobrá nebo dobrá 
prodyšnost

RET 13-20  Dobrá nebo uspokojivá prodyšnost

RET 20-30  Nevyhovující nebo omezená 
prodyšnost

RET 30 +  Nevyhovující nebo žádná 
prodyšnost

Všechny informace o ochraně před ohněm  
na fristads.com

Všechny certifikáty na fristads.com

 EN 342
Certifikované a schválené oděvy poskytují 
ochranu proti chladu, tj. tepelně-izolační 
vlastnosti a prodyšnost. 

Norma testuje tři kritéria, ale má pouze 
požadavky na A a B.

A: Efektivní tepelná izolace (lcler).

B: Propustnost vzduchu

C: Odolnost proti průniku vody (volitelně)

Chladné klima se vyznačuje kombinací vlhkosti a 
teplotě pod -5 ° C.

EN 342 označuje hodnotu výsledku efektivní 
tepelné izolace pro uživatele. Hodnota se měří 
pro lehký a středně náročný provoz po určitou 
dobu. 

  
 EN 14404

Chrániče kolen pro práci vkleče

Typ 1:  chrániče kolen nejsou závislé na ostatním 
oděvu a jsou upevněné kolem nohy.

Typ 2:   chrániče kolen vyrobené z pěnového 
plastu nebo jiného výplňového materiálu 
se vkládají do kapes na kalhotách nebo 
jsou trvale spojené s kalhotami.

Typ 3:   chrániče kolen se nepřipevňují k tělu, 
ale pokládají se tam, kde se uživatel 
pohybuje. 

Typ 4:   chrániče kolen pro jedno nebo obě 
kolena, které jsou součástí prostředků 
s dalšími funkcemi, například pomocné 
konstrukce pro vstávání nebo klekátka.  

Třída provedení 0:
Vhodné pouze pro použití na rovném povrchu. 
podlahové plochy.

Výkonnostní třída 1:
Vhodné pro používání na rovném nebo nerovném 
povrchu a určené k ochraně proti propíchnutí silou 
nejméně 100 ±5 N. 

Výkonnostní třída 2:
Vhodné pro používání na rovném nebo nerovném 
povrchu v náročných podmínkách a nabízí ochranu 
proti propíchnutí silou nejméně 250 ±10 N.
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Pokyny k praní
Při praní barevných oděvů je důležité používat 
pouze prací přípravky určené pro barevné prádlo.

Sušení v bubnové sušičce při max. 
teplotě 80 °C, normální teplota.

Sušení v bubnové sušičce při max. 
teplotě 60 °C, nízká teplota.

Nesušit v bubnové sušičce. 

Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C. 

Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.

Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C bez páry.

Nežehlit.

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem 
a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, 
normální proces.

Nepoužívat chemické čištění.

Praní, mírný režim, při uvedené teplotě.

Praní, normální režim, při uvedené teplotě. 

Praní, velmi mírný režim, při uvedené teplotě.
Pokyny pro praní oděvů 
s vysokou viditelností
Špinavé oblečení zajišťuje horší ochranu. Oděvy s vysokou viditelností se 
musí prát samostatně nebo společně s jinými oděvy, které jsou schválené 
podle EN ISO 20471. Perte je naruby. Perte podle pokynů na oděvu. 
Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují opticky zjasňující prostředky. 
Nepoužívejte aviváž ani bělicí prostředky. Před praním zapněte všechny 
zipy. Oblečení GORE-TEX® sušte v bubnové sušičce nebo žehlete při nízké 
teplotě. Teplo pomůže oživit impregnaci. 

Kvalita Fristads –  
i po několika praních
Jako dané prohlášení o kvalitě Fristads je mnoho našich produktů schváleno 
pro průmyslové praní. Označení PRO znamená, že výrobek prošel testováním 
a je vhodný pro postupy průmyslového praní podle normy EN ISO 15797. 
Naše oděvy jsou dále testovány v některých největších evropských 
prádelnách ve spolupráci s našimi zákazníky. 

EN ISO 15797 není norma pro certifikaci oděvů. Jde o průmyslovou 
testovací metodu pro průmyslové prádelny, kdy označení PRO uvádí postup 
praní. Prohlédněte si značku PRO uvedenou vedle tohoto článku a zjistěte si, 
zda oblečení nese tuto značku. Přečtěte si více na fristads.com.

Je povoleno bělidlo.

Nebělit.

4-SMĚROVÝ STREČ

4-směrový streč je 
vysoce elastický materiál, 
rozpínající se do všech 
směrů, nabízející plnou 
flexibilitu.

Garments  Oděvy, které jsou vyrobeny z 
více než 50% udržitelných materiálů.

Fristads Green
Garments  Oděvy, které mají EPD - 
Environmental Product Declaration

STREČ

2-směrový streč se 
rozpíná do jednoho 
směru a nabízí flexibiltu 
a komfort.

 

MECHANICKÝ STREČ

Mechanický streč neobsahuje 
žádná strečová vlákna, ale 
je utkán tak, že umožňuje 
materiálu se rozpínat a tím 
nabízí extra komfort.

Fristads streč
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ITEM NO. PRODUCT PAGE
100001 Výstražná bunda třída 3 4797 TH 144

100002 Výstražné kalhoty tř. 2 2001 TH 144

100003 Výstražné laclové kalhoty tř. 2 1001 TH 144

100004 Výstražná kombinéza tř. 3 8601 TH 144

100011 Snikki držák nářadí 9300 LTHR 40

100012 Snikki držák nářadí 9301 LTHR 40

100014 Snikki kapsa na materiál 9303 LTHR 39

100015 Snikki kapsa na materiál 9304 LTHR 40

100016 Snikki držák nářadí 9305 LTHR 40

100017 Snikki držák nářadí 9306 LTHR 40

100031 Snikki držák na kladivo 9310 PLST 41

100032 Snikki držák na kladivo 9311 LTHR 41

100033 Snikki držák na nůž 9312 LTHR 41

100045 Snikki opasek 9319 LTHR 39

100076 Snikki opasek na nářadí 9321 LTHR 38

100078 Kšandy 9322 PPPA 229

100079 Strečové kšandy 9323 PPPA 230

100082 Řemeslnické kalhoty 255K AD 32

100093 Čepice 580 AM 232

100105 Košile 720 B60 56

100117 Bavlna košile 720 BKS 56

100120 Bavlněné kalhoty 258 BM 32

100121 Bavlněné kalhoty dámské 259 BM 206

100122 Bavlněné kalhoty 268 BM 33

100128 Kraťasy 254 BPC 77

100134 Výstražná mikina s krátkým zipem  třída 3 728 BPV 149

100209 Mikina s krátkým zipem Acode 1705 DF 54

100219 Silná polokošile Acode 1721 PIQ 53

100220 Silná polokošile s dlouhým rukávem Acode 1722 PIQ 52

100221 Dámská silná polokošile Acode 1723 PIQ 209

100222 Silná polokošile Acode 1724 PIQ 53

100225 Mikina Acode 1734 SWB 55

100239 Tričko Acode 1911 BSJ 51

100240 Silné tričko Acode 1912 HSJ 51

100241 Tričko  V-výstřih Acode 1913 BSJ 52

100242 Tričko s dlouhým rukávem Acode 1914 HSJ 52

100245 Dámské silné tričko Acode 1917 HSJ 208

100276 Kraťasy 201 FAS 29

100279 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 247 FAS 28

100279 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 247 FAS 145

100281 Řemeslnické kalhoty dámské 253K FAS 205

100282 Řemeslnické kalhoty 255K FAS 27

100286 Řemeslnické kalhoty 265K FAS 28

100288 Kraťasy 275 FAS 29

100291 Pirátské kalhoty 283 FAS 28

100293 Řemeslnické kalhoty 288 FAS 29

100303 Bunda 447 FAS 30

100304 Bunda 451 FAS 29

100309 Vesta 511 FAS 30

100310 Laclové kalhoty 51 FAS 28

100319 Bavlněná  kombinéza 880 FAS 81



ITEM NO. PRODUCT PAGE
100320 Bavlněná kombinéza 880 FAS 81

100328 Nehořlavé laclové kalhoty 0030 FLAM 190

100329 Nehořlavé řemeslnické kalhoty 2030 FLAM 190

100330 Nehořlavé kalhoty pro svařování 2031 FLAM 191

100333 Nehořlavá bunda 4030 FLAM 190

100334 Nehořlavá bunda pro svařování  4031 FLAM 191

100338 Nehořlavá kombinéza pro svařování  8030 FLAM 191

100342 Nehořlavá zimní bunda 4032 FLI 192

100362 Airtech® zimní kombinéza 812 GT 109

100382 Výstražná vesta třída 2 501 H 143

100388 Zesílení 958 KEV 229

100392 Kolenní polstry 955 KS 229

100393 Kolenní polstry 957 KT 229

100416 Výstražná vesta třída 3 500 NV 143

100426 Icon Light kalhoty dámské 278 P154 207

100427 Icon Light kalhoty 280 P154 80

100434 Icon Light bunda 480 P154 79

100436 Icon Light laclové kalhoty 81 P154 80

100438 Icon Light kombinéza 880 P154 80

100451 Potraviny čepice 560 P159 89

100457 Servisní kalhoty 232 LUXE 79

100458 Servisní kalhoty 233 LUXE 79

100461 Bunda s umělou kožešinou 762 P 114

100464 Bavlněný plášť 103 P92 82

100465 Bavlněný dámský plášť 163 P92 82

100466 Potraviny zástěra 705 P92 89

100470 Coolmax® funkční polokošile 718 PF 48

100471 Coolmax® funkční tričko 918 PF 48

100472 Flamestat polokošile dl. rukáv  784 PFLA 190

100492 Zimní kalhoty 267 PP 110

100496 Výstražná zimní bunda třída 3 444 PP 153

100498 Pilotní zimní bunda 464 PP 109

100544 Řemeslnické strečové kalhoty 241 PS25 31

100547 Řemeslnické kalhoty 288 PS25 31

100548 Laclové kalhoty 41 PS25 31

100550 Pouzdro na ID-kartu 993 PST 234

100553 Gen Y Polartec® mikina 783 PY 113

100556 Strečový opasek 994 RB 230

100557 Kalhoty do deště 216 RS 116

100561 Bunda do deště 432 RS 116

100580 Nehořlavé ponožky 980 SFA 200

100581 Flamestat mikina 984 SFLA 191

100583 Opasek 992 SK 231

100629 Bavlněná košile 431 VL 57

100630 Čisté prostředí kalhoty 2R011 XA32 98

100631 Čisté prostředí kalhoty 2R123 XA32 98

100632 Čisté prostředí plášť 3R129 XA32 98

100634 Čisté prostředí čepice 5R012 XA32 99

100635 Čisté prostředí košile 7R011 XA32 98

100636 Čisté prostředí kombinéza 8R011 XA32 99

100638 Čisté prostředí dlouhé spodní kalhoty 2R014 XA80 100
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100640 Čisté prostředí tričko dlouhý rukáv 7R014 XA80 99

100641 Čisté prostředí tričko 7R015 XA80 99

100646 Čisté prostředí ponožky 6R013 XF85 100

100647 Čisté prostředí plášť 1R011 XR50 96

100649 Čisté prostředí kapuca 5R181 XR50 97

100650 Čisté prostředí kombinéza 8R012 XR50 96

100651 Čisté prostředí kombinéza 8R013 XR50 96

100761 Plášť 3001 P154 82

100867 Kožená zástěra 9330 LTHR 193

100897 Snikki  kšandy 9332 PPL 38

100898 Snikki opasek na nářadí 9333 LTHR 38

100900 Snikki opasek na nářadí 9335 LTHR 38

100901 Snikki opasek na nářadí 9336 LTHR 38

100903 Snikki kapsa na materiál 9338 LTHR 39

100906 Snikki držák nářadí 9340 LTHR 40

100909 Strečový opasek 9342 STRE 231

100910 Snikki opasek 9343 POLY 39

100911 Snikki opasek 9369 POLY 39

100912 Snikki opasek 9370 POLY 39

100913 Kožený opasek 9371 LTHR 230

100914 Kožený opasek 9372 LTHR 230

100965 Gen Y 37,5™ tričko 7404 TCY 47

100972 Výstražná polokošile tř. 3 7406 TPS 146

100973 Výstražné tričko tř. 3 7407 TPS 147

100974 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 2 2025 PLU 138

100975 Výstražné kalhoty tř. 2 2026 PLU 139

100976 Výstražné pirátské kalhoty tř. 2 2027 PLU 142

100977 Výstražné kraťasy tř. 2 2028 PLU 142

100978 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 2029 PLU 139

100979 Výstražné kalhoty tř. 1 2032 PLU 139

100984 Výstražné zimní kalhoty tř. 2 2034 PP 154

100994 Výstražné Airtech® zimní kalhoty tř. 2 2035 GTT 152

101006 Výstražná softshellová bunda tř. 3 4840 SSL 149

101010 Výstražné tričko třída 2 7411 TP 148

101018 Výstražné laclové kalhoty tř. 2 1014 PLU 141

101019 Výstražné laclové kalhoty tř. 2 1015 PLU 140

101038 Nehořlavá výstražná bunda do deště tř. 3 4845 RSHF 194

101056 Nehořlavé výstražné kalhoty do deště  tř. 2 2047 RSHF 194

101083 Čisté prostředí kapuca 5R011 XR50 97

104966 čisté prostředí kombinéza 8R220 XR50 96

104986 Flanelová košile 7421 MSF 47

109284 Snikki opasek 9336L LTHR, pro leváky 38

109417 Flamestat výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 2074 ATHS 170

109419 Flamestat výstražné laclové kalhoty tř. 2 1075 ATHS 172

109420 Nehořlavé výstražné řemeslnické kalhoty tř. 2 2075 ATHS 170

109423 Nehořlavý výstražný zimní kabát tř. 3 4086 ATHR 182

109424 Nehořlavé výstražné zimní kalhoty tř. 2 2085 ATHS 181

109425 Flamestat košile 7074 ATS 174

109428 Nehořlavá výstražná mikina tř. 3 7076 SFLH 175

109430 Nehořlavá fleecová bunda 4073 ATF 178

109842 Nehořlavé tričko Devold® 7431 UD 197
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109843 Nehořlavé dámské dlouhé spodní kalhoty Devold®  7432 UL 225

109843 Nehořlavé dámské dlouhé spodní kalhoty Devold®  7432 UL 197

109848 Nehořlavé tričko Devold® dlouhý rukáv  7436 UD 196

109849 Nehořlavé dlouhé spodní kalhoty Devold®  7437 UD 197

110107 Chrániče na kolena 9395 KP 229

110141 Výstražná zimní vesta tř. 2 5304 PP 153

110148 Vodotěsná zimní bunda Acode WindWear 1407 BPW 111

110151 Výstražná mikina třída 3 7446 BPV 148

110169 Mikina Acode 1747 DF 54

110170 Dámská mikina Acode 1748 DF 210

110313 Řemeslnické kalhoty 2122 CYD 25

110316 Řemeslnické pirátské kalhoty 2124 CYD 25

110642 Flamestat výstražná vesta tř. 2 5075 ATHS 174

110736 Nehořlavé tričko 7073 TFLH 176

111189 Výstražné řemeslnické kalhoty dámské tř. 2 2125 PLU 216

111190 Výstražné řemeslnické kalhoty dámské tř. 1 2129 PLU 216

111191 Výstražné kalhoty dámské tř. 2 2135 PLU 216

111192 Výstražné kalhoty dámské tř. 1 2139 PLU 217

111261 Tričko 7447 RTT 50

111262 Polokošile 7448 RTP 50

111263 Mikina 7449 RTS 49

111332 Výstražná polokošile 7025 tř. 3 TPR 147

111333 Výstražné tričko 7024 tř. 3 TPR 147

111376 Výstražné kalhoty do deště tř. 2 2625 RS 154

111570 Polartec rolák krátký zip 7078 PT 119

111571 Polartec dlouhé spodní kalhoty 2078 PT 120

111840 Fleecová bunda Acode 1475 MIC 114

111842 Nehořlavé tričko dlouhý rukáv  7072 TFLH 175

111843 Mikina s kapucí Acode 1736 SWB 54

113080 Zimní bunda 4001 PRS 111

113083 Bavlněná  zimní bunda 447 FASI 110

113316 Strečová fleecová čepice 9101 STF 232

113529 Softshellová bunda 1476 SBT 116

113530 Dámská softshellová bunda 1477 SBT 210

113531 Softshellová vesta Acode WindWear 1506 SBT 115

113532 Dámská softshellová vesta Acode 1507 SBT 210

113839 Potraviny kalhoty 2079 P154 87

113840 Potraviny dlouhý plášť 3004 P154 87

113841 Potraviny krátký plášť 3003 P154 87

113842 Potraviny dlouhý rukáv košile 7000 P159 88

113843 Potraviny košile 7001 P159 87

114026 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 2093 NYC 145

114026 Výstražné řemeslnické kalhoty tř. 1 2093 NYC 32

114032 Fleecová mikina 7451 PRKN 113

114040 Výstražný plášť do deště třída 3 4634 RS 154

114041 Výstražná bunda do deště tř. 3 4624 RS 154

114042 Výstražné ligíny do deště třída 2 2620 RS 155

114087 Výstražná fleecová bunda třída 3 4400 FE 150

114095 Nehořlavá košile 7200 ATSS 174

114097 Výstražné kraťasy tř. 2 2528 THL 142

114099 Výstražné kalhoty tř. 1 213 PLU 139
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114100 Výstražné tričko  dl.rukáv tř. 3  7724 TPR 146

114137 Tričko 7603 TM 88

114137 Tričko 7603 TM 55

114139 Potraviny polokošile 7605 PM 89

114140 Mikina 7607 SM 56

114142 Mikina 7608 SM 56

114155 Snikki držák nářadí 9141 LTHR 41

115681 Airtech® zimní bunda 4410 GTT 108

115682 Airtech® zimní kalhoty 2698 GTT 109

115683 Větruodolná fleecová bunda 4411 FLE 112

115684 Zimní bunda 4420 PP 109

115699 Servisní denim strečové kalhoty 2501 DCS 78

116701 Řemeslnické kraťasy 2102 CYD 26

116726 Laclové kalhoty 1122 CYD 26

116772 Strečová polokošile Acode 1799 JLS 52

116773 Dámská strečová polokošile Acode 1798 JLS 209

116774 Mikina s krátkým zipem Acode 1737 SWB 55

117219 Icon Light kraťasy 2508 P154 80

117226 Čepice 9500 BFL 231

117227 Čepice 9108 AM 232

117227 Čepice 9108 AM 155

117230 Zimní čepice 9105 GTT 232

117230 Zimní čepice 9105 GTT 155

117234 Čepice 9107 GPLU 155

117234 Čepice 9107 GPLU 233

117247 Nehořlavá čepice Devold® 9109 FR 198

117258 Strečový opasek 9950 STRE 231

117320 Nehořlavý opasek 9999 FR 199

117751 Icon Light kalhoty 2580 P154 79

117872 Fleecová bunda 1499 FLE 113

117886 Acode zateplená vesta 1515 SCQ 112

117887 Acode dámská zateplená vesta Acode 1516 SCQ 211

119008 Zimní softshellová bunda 1421 SW 111

119009 Zimní dámská softshellová bunda 1420 SW 211

119011 Dámská fleecová bunda Acode 1498 FLE 210

119621 Výstražná bunda tř. 3 4026 PLU 142

119623 Výstražná bunda tř. 3 4129 dámská PLU 216

119625 Výstražná fleecová bunda  třída 3 4041 FE 150

119626 Výstražná Airtech® zimní bunda tř. 3 4035 GTT 151

119627 Výstražná Airtech® zimní kombinéza třída 3 8015 GTT 152

119628 Výstražný Airtech® 3-v-1 kabát tř. 3 4036 GTT 151

119629 Výstražný zimní kabát třída 3 4042 PP 153

119630 Výstražná zimní bunda tř. 3 4043 PP 153

119921 Nehořlavá bunda 4174 ATHS 168

119922 Nehořlavá výstražná bunda tř. 3 4175 ATHS 169

119923 Nehořlavá výstražná zimní bunda tř. 3 4185 ATHS 181

119934 Čisté prostředí boty 9124 XR50 97

120008 Potraviny kalhoty 2082 P154 88

120929 Nehořlavá výstražná bunda tř. 1 4176 ATHS 169

120954 ESD kalhoty 2080 ELP 93

120955 ESD plášť 3080 ELP 93
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120956 ESD polokošile 7080 XPM 92

120958 ESD dlouhý rukáv tričko 7082 XTM 92

120959 ESD tricko 7081 XTM 92

120960 Fleecová bunda 4004 FLE 113

120962 Gen Y strečová bunda 4905 SSF 115

120963 Gen Y Airtech® bunda 4906 GTT 108

120966 Mikrofleecová bunda 4003 MFL 70

120966 Mikrofleecová bunda 4003 MFL 114

120987 Výstražná GORE-TEX® svrchní bunda tř. 3 4988 GXB 150

120988 Výstražná zimní parka GORE-TEX® tř. 3 4989 GXB 150

121115 Nehořlavý plášť 3074 ATHS 174

121314 Gen Y řemeslnické strečové kalhoty 2530 CYD 24

121315 Gen Y vesta 5905 CYD 26

121354 Flamestat kalhoty 2144 ATHS 171

121355 Flamestat výstražné kalhoty tř. 1 2176 ATHS 171

121632 Servisní strečové kalhoty 2526 PLW 77

121639 Nehořlavé  tričko dlouhý rukáv 7026 MOF 196

121640 Nehořlavý rolák krátký zip 7029 MOF 196

121641 Flamestat dlouhé spodní kalhoty 7027 MOF 196

121642 Flamestat boxerky 7031 MOF 195

121643 Flamestat podprsenka 7036 MOF 194

121643 Flamestat podprsenka 7036 MOF 225

121644 Flamestat kukla 7028 MOF 199

121648 Flamestat límec 7038 MOF 199

121649 Flamestat fleecová bunda 7044 MFR 197

121671 Servisní strečové kalhoty 2100 STF 78

121675 ESD mikina 4080 XSM 93

121732 Servisní strečové kalhoty 2116 STF 78

122031 Potravinářské kalhoty 260 P154 88

122114 Pouzdro na ID-kartu 9130 P159 234

122195 Nehořlavá výstražná bunda dámská tř. 3 4275 ATHS 219

122196 Nehořlavé výstražné dámské pracovní kalhoty  tř. 2 2775 ATHS 220

122197 Flamestat výstražné kalhoty dámské tř. 1 2776 ATHS 221

122215 Mikina Acode 1733 SWB 54

122230 Flamestat slipy 7022 MOF 195

122230 Flamestat slipy 7022 MOF 225

122233 Flamestat výstražná fleecová bunda tř. 3 4063 ATF 178

122286 Nehořlavá bunda 4965 MFA 177

122287 Flamestat kalhoty 2165 MFA 177

122289 Kombinéza 8018 AD 82

122396 Tričko 7046 THV 68

122396 Tričko 7046 THV 48

122407 Polokošile 7047 PHV 68

122407 Polokošile 7047 PHV 49

122408 Mikina s krátkým zipem 7048 SHV 69

122408 Mikina s krátkým zipem 7048 SHV 49

124149 Acode WindWear Softshellová bunda 1414 SHI 115

124152 Gen Y řemeslnické denim strečové kalhoty 2131 DCS 31

124176 Výstražná košile tř. 3 7049 SPD 148

124177 Výstražná vesta tř. 2 5003 PLU 143

124214 Dámské strečové tričko s dlouhým rukávem Acode 1927 ELA 209
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124215 Dámské strečové tričko Acode 1926 ELA 209

124292 Chrániče kolen 9200 KP 201

124292 Chrániče kolen 9200 KP 229

124295 Nehořlavá vesta tř. 3 5023 FSH 194

124309 Flamestat výstražná košile tř. 1 7051 ATS 175

124376 Výstražná kombinéza tř. 3 8026 PLU 141

125023 Dámská výstražná softshellová bunda tř. 2 4183 WYH 218

125024 Výstražná softshellová bunda třída 2 4083 WYH 149

125026 Gen Y bunda 7052 SMP 47

125027 Šátek 9135 BNY 233

125030 Kožený opasek 9126 LTHR 230

125031 Čepice 9127 AM 232

125033 Čepice 9134 AM 231

125034 Boxerky 3-balení 9329 BOX 234

125037 Mikina ESD 7083 XSM 92

125038 Nehořlavé kalhoty 2148 ATHS 172

125041 Nehořlavé tričko s dlouhým rukávem tř. 3 7077 TFLH 175

125045 Zimní vesta 5050 PP 110

125064 Nehořlavá zimní kapuce 9185 ATHS 182

125617 Flamestat výstražná GORE-TEX® bunda tř. 3 4095 GXE 179

125618 Flamestat výstražné GORE-TEX® kalhoty tř. 2 2095 GXE 179

125893 Výstražná kombinéza Flamestat tř. 3 8175 ATHS 173

125938 Výstražná bunda flame tř. 3 4584 FLAM 184

125939 Výstražné pracovní kalhoty flame tř. 2 2584 FLAM 183

125940 Výstražné kalhoty flame tř. 2 2585 FLAM 185

125941 Výstražné pracovní kalhoty flame tř. 1 2586 FLAM 183

125942 Výstražné kalhoty flame tř. 1 2587 FLAM 185

125943 Výstražné laclové kalhoty flame tř. 2 1585 FLAM 186

125944 Výstražná zimní bunda s ochranou proti plamenům tř. 3 4588 FLAM 188

125945 Výstražné zimní kalhoty s ochranou proti plamenům tř. 2 2588 FLAM 188

125946 Zimní kapuce s ochranou proti plamenům 9588 FLAM 189

125947 Výstražná zimní parka s ochranou proti plamenům tř. 3 4589 FLAM 187

125948 Výstražná zimní kombinéza s ochranou proti plamenům tř. 3 8088 FLAM 189

125949 Výstražná kombinéza flame tř. 3 8084 FLAM 187

125950 Výstražné dámské pracovní kalhoty flame tř. 2 2589 FLAM 226

125951 Výstražné dámské kalhoty flame tř. 1 2591 FLAM 227

125952 Dámská výstražná bunda flame tř. 3 4590 FLAM 227

125953 Nehořlavý plášť  3587 FLAM 184

125954 Dámské pracovní kalhoty flame 2730 FLAM 226

125976 Servisní denim strečové dámské kalhoty 2506 DCS 207

126436 Lehký šátek 9138 BNY 233

126495 Acode Bunda do deště 4002 LPT 117

126496 Acode Kalhoty do deště 2002 LPT 117

126510 Výstražné laclové kalhoty flame tř. 2 1584 FLAM 186

126515 Servisní strečové kalhoty 2700 PLW 76

126516 Servisní strečové dámské kalhoty 2701 PLW 206

126517 Servisní strečové kraťasy 2702 PLW 77

126518 Výstražné dámské pracovní kalhoty Flamestat tř. 1 2777 ATHS 221

126527 Strečové pirátské kalhoty Gen Y 2531 CYD 25

126528 Strečové kraťasy Gen Y 2532 CYD 25

126534 Výstražná mikina třída 3 7426 SHV 148
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126535 Výstražná dámská mikina tř. 3 7427 SHV 217

126536 Výstražné laclové kalhoty tř. 1 1025 PLU 140

126547 Dámská výstražná zimní bunda Airtech® tř. 3 4037 GTT 218

126557 Kukla 9191 BAL 233

126686 Boxerky 9329 BOX 234

126906 Vlněné ponožky, balení po 2, 9168 SOW 234

127188 Strečová softshellová zimní bunda 4060 CFJ 70

127188 Strečová softshellová zimní bunda 4060 CFJ 110

127342 Coolmax® ponožky 928 CMS 233

127353 Tričko dlouhý rukáv 787 OF 117

127354 Dlouhé spodní kalhoty 788 OF 118

127355 Tričko krátký zip dlouhý rukáv  789 OF 117

127357 Tričko krátký zip dlouhý rukáv  742 PC 118

127358 Tričko dlouhý rukáv 743 PC 118

127359 Dlouhé spodní kalhoty 747 PC 119

127382 Spodní prádlo 7416 UE 118

127442 Tričko z vlny merino 7517 MW 119

127445 Dlouhé spodní kalhoty z vlny merino 2517 MW 119

127538 Silné vlněné ponožky 9187 SOWH 234

127542 Čepice z vlny merino 9169 MWB 232

127543 Ponožky, balení po 2, 9186 SOC 233

127559 Zimní bunda Airtech® 4058 GTC 70

127559 Zimní bunda Airtech® 4058 GTC 108

127565 Zimní bunda 4819 PRS 111

127566 Oblečení do deště 4099 LRS 116

127569 Svrchní kalhoty Airtech® 2151 GTT 108

127662 Výstražné Airtech® svrchní kalhoty 2515 tř. 2 GTT 151

127663 Dámská výstražná bunda Airtech® tř. 3 4518 GTT 217

127666 Výstražná bunda Airtech® třída 3 4515 GTT 151

127669 Softshellová bunda Flamestat tř. 3 4016 FSS 177

127670 Dámské pracovní strečové kalhoty 2533 CYD 205

127671 Flamestat rolák / bandana 9192 MOF 198

127673 Ponožky Flamestat 9194 FSOL 199

127674 Čepice Flamestat 9195 MOF 198

127688 Polokošile 7392 PM 55

127705 Ergonomické šle na nářadí SNIKKI 9220 PPL 42

127706 Držák kleští SNIKKI 9221 PPL 43

127707 Držák na nářadí pro elektrikáře SNIKKI 9222 PPL 42

127708 Držák na kladivo a nůž SNIKKI 9223 LTHR 41

127710 Ergonomický opasek na nářadí SNIKKI 9225 PPL 42

127711 Držák na elektrické nářadí SNIKKI 9229 LTHR 41

127712 Držák krabic SNIKKI 9226 PPL 42

127713 Držák tesařského nářadí SNIKKI 9227 PPL 42

127731 Výstražné strečové kalhoty tř. 1 2705 PLU 138

127732 Výstražné pracovní strečové kalhoty tř. 1 2706 PLU 137

127734 Výstražné řemeslnické strečové kalhoty tř. 2 2707 PLU 137

127735 Výstražné dámské strečové kalhoty tř. 1 2708 PLU 215

127736 Výstražné dámské pracovní strečové kalhoty tř. 1 2709 PLU 215

127737 Výstražné dámské pracovní strečové kalhoty tř. 2 2710 PLU 215

127927 Kapsa na materiál SNIKKI 9230 PPL 42

129025 Tričko s dlouhým rukávem 7071 THV 48
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129025 Tričko s dlouhým rukávem 7071 THV 69

129474 Řemeslnické strečové kalhoty 2604 FASG 27

129475 Softshellová bunda s kapucí 7461 BON 114

129480 Mikina s kapucí 7462 DF 46

129481 Bunda 4555 STF 65

129482 Kalhoty 2555 STF 65

129483 Kalhoty dámské 2554 STF 208

129484 Kalhoty 2552 STF 65

129485 Kombinéza 8555 STF 66

129486 Laclové kalhoty 1555 STF 66

129487 Pracovní strečové kalhoty 2566 STP 22

129488 Strečové kraťasy 2567 STP 22

129495 Kapsa na hřebíky 9201 ADKN 230

129495 Kapsa na hřebíky 9201 ADKN 67

129509 Výstražná mikina třída 1 4517 SSL 149

129511 Výstražné tričko tř. 1 7518 THV 145

129513 Výstražné tričko s dlouhým rukávem tř. 1 7519 THV 146

129514 Výstražné tričko s dlouhým rukávem třída 2 7457 THV 146

129515 Výstražné tričko dámské tř. 2 7458 THV 217

129517 Výstražné strečové kalhoty Flamestat tř. 2 2161 ATHF 167

129518 Výstražné strečové kalhoty Flamestat tř. 1 2162 ATHF 167

129519 Výstražné strečové pracovní kalhoty Flamestat tř. 1 2163 ATHF 166

129520 Výstražné strečové pracovní kalhoty Flamestat tř. 2 2167 ATHF 166

129521 Výstražné strečové pracovní kalhoty dámské Flamestat tř. 1 2171 ATHF 220

129522 Tričko dámské Flamestat s dlouhým rukávem tř. 3 7097 TFLH 223

129523 Tričko dámské Flamestat s dlouhým rukávem 7098 TFLH 222

129524 Košile dámská Flamestat 7099 ATS 222

129529 Dámská bunda 4556 STF 207

129530 Kraťasy 2562 STF 66

129531 Softshellová bunda 4557 LSH 69

129531 Softshellová bunda 4557 LSH 115

129548 Výstražná zimní bunda Flamestat dámská tř. 3 4285 ATHS 224

129663 GREEN řemeslnické kalhoty 2538 GRN 30

129667 Green bunda  4922 GRS 106

129736 Dámské řemeslnické strečové kalhoty 2569 STP 204

129738 Dámské výstražné šortky tř. 1 2529 PLU 215

129739 Dámské strečové servisní kalhoty 2548 PLW 206

129740 Dámské strečové kalhoty 2527 CYD 205

129742 Dámská výstražná bunda Flamestat GORE-TEX® tř. 3 4195 GXE 224

129762 Opasek 9955 CW 67

129762 Opasek 9955 CW 231

129825 Green tričko 7520 GRK 47

129826 Green fleecová bunda 4921 GRF 112

129868 Dámské řemeslnické strečové kalhoty  2605 FASG 205

129927 GREEN kalhoty 2688 GRT 68

129928 GREEN bunda 4688 GRT 68

130018 GREEN šortky 2690 GRN 30

130153 Kalhoty 280 KC 81

130154 Bunda 480 KC 81

130164 Výstražné strečové kalhoty třída 2 2712 PLU 138

130171 Mikina s kapucou Acode 7736 SWB 53
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130207 Flamestat  Woolpower® ponožky 9193 FSOH 200

130208 Flamestat  Woolpower® podkolenky 9198 FSOH 200

130238 Výstražná dámská softshellová bunda Flamestat tř. 3 4076 FSS 219

130239 Flamestat softshell kapuce 4077 FSS 177

130310 Strečové kraťasy 2607 FASG 27

130666 Flamestat výstražná kombinéza tř. 1 8174 ATHS 173

130720 Dámská GREEN bunda 4689 GRT 208

130721 Dámské GREEN kalhoty 2689 GRT 208

130804 Servisní strečové kalhoty 2540 LWR 67

130804 Servisní strečové kalhoty 2540 LWR 76

130805 Servisní strečové dámské kalhoty 2541 LWR 206

130806 Green zateplená bunda 4101 GRP 106

131044 Ponožky do čistého prostředí 9398 XF85 100

131110 Dámská výstražná zimní bunda 4143 PP 218

131123 Řemeslnické kalhoty 2595 STF 65

131123 Řemeslnické kalhoty 2595 STF 32

131139 Mikina s kapucí 7464 SSL 46

131144 Řemeslnické teplákové kalhoty 2687 SSL 22

131145 Flamestat podprsenka 7105 MOF 225

131145 Flamestat podprsenka 7105 MOF 195

131146 Dámské výstražné tričko  Flamestat tř. 3 7357 TFL 223

131147  Flamestat výstražné tričko tř. 3 7359 TFL 176

131148 Dámská košile Flamestat 7358 TFL 223

131149 Flamestat tričko 7360 TFL 176

131150 Flamestat spodní prádlo 7466 MOF 195

131153 Výstražné řemeslnické šortky tř. 1 2509 PLU 138

131155 Výstražná vesta tř. 2 5013 PLU 143

131158 GREEN mikina 7989 GOS 53

131159 GREEN tričko 7988 GOT 51

131161 Řemeslnické denim strečové kalhoty 2623 DCS 78

131162 Servisní denim strečové dámské kalhoty 2624 DCS 207

131165 Flame laclové kalhoty na svařování 1029 WEL 193

131166 Flame kombinéza na svařování 8044 WEL 193

131167 Flame kalhoty na svařování 2656 WEL 192

131168 BUNDA PRO SVAŘOVÁNÍ 4077 WEL 192

131169 Ochrana rukávů při svařování 9207 KEVS 193

131170 Green tričko 7104 GOT 51

131221 Výstražné 37,5 tričko, třída 3 7117 TCY 147

131230 Kapuce do čistého prostředí 9206 XR50 97

131287 Svrchní bunda GORE-TEX 4864 GXP 106

131763 Mikina 7148 SHV 69

131763 Mikina 7148 SHV 49

131785 Strečové kalhoty 2578 STP 22

131925 Kapsa na hřebíky 9179 ADKN 200

131973 Green dámské výstražné kalhoty třída 2 2642 GPLU 214

131975 Green výstražné řemeslnické kalhoty třída 1 2640 GPLU 135

131976 Green výstražná bunda třída 3 4067 GPLU 137

131981 Green výstražné řemeslnické kalhoty třída 2 2641 GPLU 134

131982 Green výstražné kalhoty třída 2 2651 GPLU 135

131983 Dámské výstražné kalhoty třída 1 2652 GPLU 214

131984 Green dámská výstražná bunda třída 3 4068 GPLU 213
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131985 Green výstražné laclové kalhoty třída 2 1030 GPLU 136

132033 Flamestat zimní čepice 9171 ATHR 198

132712 Pouzdro na ID-kartu 9930 PST 235

132849 Výstražné řemeslnické strečové kalhoty třída 1 2608 FASG 27

132849 Výstražné řemeslnické strečové kalhoty třída 1 2608 FASG 145

133268 Flamestat výstražné triko s dlouhým rukávem třída 1 7107 TFL 176

133269 Flamestat výstražné dámské triko s dlouhým rukávem třída 1 7108 TFL 223

133276 Servisní strečové šortky 2543 LWR 76

133394 Strečové kalhoty 2653 LWS 76

133394 Strečové kalhoty 2653 LWS 67

133443 Řemeslnické strečové kalhoty 2596 LWS 23

133931 Dámské řemeslnické strečové kalhoty 2599 LWS 204

134119 Řemeslnické strečové kraťasy 2598 LWS 23

134187 Green výstražné řemeslnické kalhoty třída 1 2643 GSTP 130

134188 Green výstražné strečové řemeslnické kalhoty třída 2 2644 GSTP 130

134189 Green výstražné strečové kalhoty třída 2 2645 GSTP 131

134190 Green výstražné strečové laclové kalhoty třída 2 1031 GSTP 132

134191 Green výstražné řemeslnické kraťasy třída 2 2646 GSTP 133

134237 Green dámské výstražné řemeslnické strečové kalhoty třída  1 2663 GSTP 212

134238 Green výstražné kalhoty třída 1 2649 GPLU 136

134239 Green dámské výstražné řemeslnické strečové kalhoty třída 2 2664 GSTP 212

134240 Green výstražné kraťasy třída 2 2650 GPLU 136

134241 Green dámské výstražné strečové kalhoty třída 2 2665 GSTP 213

134242 Green výstražná vesta třída 2 5067 GPLU 137

134243 Green výstražné strečové kalhoty třída 1 2647 GSTP 131

134244 Green výstražné strečové laclové kalhoty třída 1 1032 GSTP 132

134245 Green výstražné strečové kraťasy třída 2 2648 GSTP 133

134246 Green výstražná bunda třída 3 4647 GSTP 134

134271 Green výstražné kalhoty třída 1 2668 GPLU 136

134415 Flamestat výstražné Airtech® shell  kalhoty třída 2 2525 ATHR 180

134416 Flamestat výstražná Airtech® shell bunda třída 3 4525 ATHR 180

300036 Řemeslnické strečové kalhoty 2760LWS 33

300108 Řemeslnické strečové pirátské kalhoty 2761LWS 33

300109 Řemeslnické strečové šortky 2762 LWS 33

300226 Laclové kalhoty1556 STFP 66

300239 Flamestat výstražné laclové kalhoty třída 1 2168 ATHF 168

300453 Strečová shellová bunda 4881 GLS 106

300490 Polartec® strečová fleecová bunda 4870 GPY 112

300498 Mikina s kapucí 7831 GKI 46

300499 Mikina 7830 GKI 46

300502 Silné tričko 7820 GHT 50

300503 Silné tričko s dlouhým rukávem 7821 GHT 50

300516 Řemeslnické strečové pirátské kalhoty 2600 GLWS 23

300857 Airtech® zimní bunda 4410 GTT 107

300858 Airtech® zimní kalhoty 2698 GTT 107

300859 Airtech® shellová bunda 4906 GTT 107

300860 Airtech® shellové kalhoty 2151 GTT 107

300864 Řemeslnické strečové kalhoty 2530 GCYD 24

300865 Řemeslnické strečové pirátské kalhoty 2531 GCYD 24

300866 Řemeslnické strečové kraťasy 2532 GCYD 24

300867 Dámské řemeslnické strečové kalhoty 2533 GCYD 204
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300868 Dámské řemeslnické strečové kraťasy 2527 GCYD 204



131 210 232 240 331 410 500 510

520 530 531 539 540 541 542 543

544 545 730 740 900 910 930 940

941 942 299 387 397 550 556 579

586 588 597 598 676 796 866 896

965 969 996 130 171 196 230 271

286 330 396 982

Přehled barev.
Barevné tečky jsou pouze orientační ukázkou skutečných 
barev. Při tisku může dojít k odlišnému barevnému odstínu.

Jasná žlutá Khaki Jasně oranžová Hnědá Červená Levandulově 
modrá

Světle modrá Světle modrá

Středně modrá Královská modrá Světlá tyrkysová Pravá 
námořnická 

modrá

Námořnická 
modrá

Modrá Opraná modrá Půlnoční modrá

Tmavá 
námořnická 

modrá

Indigově 
modrá

Zelená Vojenská 
zelená

Bílá Světle šedá Šedá Černá

Tmavě šedá Antracitově 
šedá

Khaki / černá Červená / Šedá Červená / černá Modrá / bílá Námořnická 
modrá / 

výstražná žlutá

Námořnická 
modrá / Modrá

Námořnická 
modrá / šedá

Modrá / Šedá Modrá / černá Námořnická 
modrá / černá

Královská 
modrá / námoř

nická modrá

Vojenská zelená 
/ černá

Šedá / červená Šedá / černá

Bílá / šedá Bílá / černá Černá / šedá Výstražná žlutá Výstražná žlutá / 
Námořnická

Výstražná  
žlutá / černá

Výstražná 
oranžová

Výstražná oran
žová / námoř
nická modrá

Výstražná oran
žová / šedá

Výstražná 
červená

 Výstražná 
červená / černá

Černá / 
Výstražná žlutá

254



A

B

C

D

E

A

B

C

D
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Začněte svými tělesnými mírami a porovnáváním 
s tabulkami vyhledejte svoji správnou velikost.  
Vyberte tabulku odpovídající vaší výšce (A). 

Tabulky pro dámské oděvy platí pouze pro oděvy 
z kapitoly Dámské, jinak platí tabulky pro muže.  
Tabulky velikostí pro Acode jsou samostatné. 

Když kupujete kalhoty, změřte A, C, D, E a v případě bund 
změřte B (velikosti XS–XXXXXL). Pro kombinézy změřte A, 
B, D, E a podle své výšky vybírejte v tabulkách pro běžné, 
prodloužené nebo zkrácené velikosti.

Upozornění!  
Všechny míry uvedené 
v tabulkách jsou tělesné míry, 
s výjimkou vnitřní délky nohy, 
což je ekvivalent velikosti oděvu.

Upozornění! 
Použijte  

svoje míry
Celková 
výška

Vnitřní délka nohy

Hrudník

Pas

Boky

Průvodce velikostmi 
– pracovní oděvy.

Bundy, kalhoty a kombinézy
Pánské velikosti XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

A. Běžné (normální obvod pasu)* 
176184 cm C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A. Prodloužené (normální obvod 
pasu)** 184192 cm

C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158 C160 C162 C164 C166 C168

B. Hrudník cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

C.  Pas cm 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162

D. Boky cm 88 91 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158

E. Běžná vnitřní délka nohy cm 80 80 80 80 82 82 82 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

E.  Prodloužená vnitřní délka nohy cm 85 85 87 87 87 87 89 89 89 89 89 89 89

A. Zkrácené (velký pas)*** 
168 176 cm

D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 D132 D136

B. Hrudník cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

C.  Pas cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126 132 138 144

D. Boky cm 93 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

E.  Vnitřní délka nohy cm 76 76 76 78 78 78 78 80 80 80 80 80 80 80

Dámské velikosti XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A. Běžné (normální pas)
164172 cm

C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52

B. Hrudník cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

C.  Pas cm 63 66 69 72 76 80 84 88 93 99 105 111 117 123 129

D. Boky cm 87 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130 135 140 145

E.  Vnitřní délka nohy cm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Acode
Pánské velikosti XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78

B. Hrudník cm 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140 144-148 152-156

C.  Pas cm 68-72 76-80 84-88  92-97 102-108 114-120 126-132 138-144 150-156 162-168

Dámské velikosti S M L XL 2XL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52

B. Hrudník cm 80-84 88-92 96-100 104-110 116-122

C.  Pas cm 66-69 72-76 80-84 88-93 99-106

Převodní tabulka pro velikost v palcích 

Pas

Velikosti pasu v palcích 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Pas v cm 66 69 71 74 76 79 81 84 86 89 91 94 96 99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 134 137

Délka

Vnitřní délka nohy v palcích 30 32 34

Vnitřní délka nohy v cm 76 81 86

** prodloužené velikosti 
pro kombinézy

*** zkrácené velikosti 
pro kombinézy

* běžné velikosti 
pro kombinézy
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