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4.Pečlivé testování

Po fázi navrhování vždy přichází testování, které u Snickers Workwear 
trvá minimálně 6 měsíců. Oděvy testují profesionální řemeslníci z celé 
Evropy, se kterými je vývojové oddělení v úzkém kontaktu. Na základě 
jejich připomínek se oděvy upravují do konečných variant. Dokonce 
i během následné výroby se ladí případné nedostatky.

3D střih a ergonomie
Moderní technologie počítačového navrhování umožňuje oděv ušít 
přesněji kolem proporcí lidského těla. V oděvech Snickers Workwear tak 
má uživatel vždy pocit volnosti a pohodlí v každé pozici. Během pohybu se 
oblečení pohybuje s vámi a neklade odpor, nikde nic netahá ani nepřekáží 
a všechny prvky a funkce jsou přesně tam, kde byste je čekali.

Inovativní přístup
Již od svého založení se značka drží na špici vývoje nových oděvů a určuje 
směr celému odvětví. Jako první například přišla s přídavnými kapsami 
na nářadí, kapsami na kolenní chrániče nebo s montážní vestou na nářadí. 
I dnes se tohoto směru drží, aktuálně najdete v tomto katalogu moderní 
oděvy vyrobené z odolných elastických materiálů.

Moderní materiály
Ve všech oděvech jsou použity jen ty nejkvalitnější materiály a výrobní 
postupy. Každá tkanina musí být nejen odolná, ale také lehká a pohodlná. 
Každý šev je promyšlený a ušitý kvalitní nití. Značka Snickers Workwear 
spolupracuje s předními producenty materiálů a výsledkem jsou výborně 
vypadající oděvy, které dlouho vydrží a snadno se udržují.

Tento švédský výrobce vždy klade důraz na pohodlí a ergonomii, bez kompromisů na 
použitých materiálech a technologiích. Proto investuje ohromné úsilí do průzkumu trhu, 
vývoje nových modelů a testování v reálných podmínkách. Výsledkem jsou prvotřídní 
oděvy, které kombinují chytrá řešení, uživatelské pohodlí a nekompromisní trvanlivost. 
Koneckonců Snickers Workwear přece založil nespokojený řemeslník, který si chtěl 
usnadnit práci.

V roce 1975 vznikl koncept oblečení vycházejícího z potřeb řemeslníků,  
kteří požadují ochranu a funkčnost a zároveň chtějí moderní, pohodlné  
a trvanlivé oděvy. Zrodila se značka Snickers Workwear.

Osm důvodů proč zvolit Snickers Workwear

Čím to začalo?
Naštvaným elektrikářem!
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Chytrá řešení
Cílem je a vždy bude ulehčit uživateli život, ať už se jedná o důmyslně navržené 
kapsy, systém odvětrání oděvu nebo ergonomicky nastavitelnou kapuci. Každá 
inovace je promyšlená do detailu, několikrát vyzkoušená a propracovaná. 
Aktuálně se vývoj soustředí na využití funkčních materiálů v každodenním 
oblečení. Výsledky najdete už nyní na stránkách tohoto katalogu.

Bezpečnost
Nejdůležitějším nárokem na oblečení Snickers Workwear je bezpečnost 
uživatele a jeho okolí. Reflexní detaily zajištují dobrou viditelnost i za 
horších podmínek. Zesílení na exponovaných místech zase minimalizují 
riziko úrazu. Oděvy jsou navrhovány v souladu s evropskými normami na 
ochranné pracovní pomůcky a mnohdy je svými vlastnostmi překračují.

Široký výběr velikostí
U takto propracovaného oblečení je velice důležité mít správnou délku 
a šířku, aby všechny prvky seděly na těle přesně tam, kde mají být.  
Proto jsou všechny oděvy dostupné v široké škále standardních velikostí. 
Nadměrné, nebo extra malé velikosti lze vyrobit na zakázku. Na trhu  
se jedná o jedinou značku s takto širokou nabídkou velikostí.

Prvotřídní ochrana kolen
Snickers Workwear nabízí vlastní ucelený systém ochrany kolen při klečení. 
Každé kalhoty se systémem KneeGuard™ mají promyšlené kapsy na chrániče, 
které umožňují přesné a pohodlné umístění chrániče na koleno, takže si není 
třeba vytahovat nohavice při každém kleku. Ať už klečíte celý den nebo si jen 
občas potřebujete přidřepnout, máme pro vás ty správné chrániče kolen!

#Inventing_Workwear
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Odolný design 
pro hrubou práci

Moderní robustní oblečení 
kombinující skvěle padnoucí 
střihy s odolností a chytrými 

funkcemi. Nekompromisní 
řešení do náročných podmínek 

jako demolice, hrubé stavby 
nebo zemní práce.

Připravené 
na všechno

Spolehlivé oblečení, které kombinuje 
skvěle padnoucí střih a pohodlí 
s pokročilými funkcemi. Jasná 
volba pro každodenní činnosti 
v proměnlivých podmínkách. 

Nově také z odolných elastických 
materiálů.

Maximální 
volnost pohybu

Posouváme pohodlí a volnost pohybu 
do extrému. Pokročilé pracovní 

oděvy z elastické tkaniny se střihem 
kopírujícím tělesné křivky. Pro 

profesionály, kteří pracují v rychlém 
tempu a potřebují oblečení, které 

pracuje s nimi.

Nejlepší do  
horkého počasí

Lehounké rychleschnoucí oblečení 
pro pohodlí v horkém počasí. Spojuje 

moderní střih a nejnovější výrobní 
postupy v čele s revoluční technologií 

37.5®, čímž poskytuje výjimečnou 
ventilaci během intenzivní práce  

i při tropickém počasí.

Kdo řekl, že rodinu  
si nemůžete vybrat?

Ve Snickers Workwear jsme rozšířili naše úspěšné produkty do celých  
produktových řad. Výsledkem jsou čtyři snadno rozlišitelné rodiny: RuffWork, 
FlexiWork, LiteWork a AllroundWork. Každá je zaměřená na jiný způsob práce,  

takže poskytujeme každému řemeslníkovi perfektní oblečení pro každé podmínky.
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Poznámka: S novými kalhotami doporučujeme také pořídit nové kolenní chrániče. Chrániče nevydrží tak dlouho, jako kalhoty, zejména pokud často klečíte.  
Čas od času chrániče prohlédněte, zda stále poskytují dostatečnou ochranu. Kolena máte jen jedna. Více o chráničích na stranách 28– 31.

Kalhoty

Prvotřídní ochrana kolen

Také jako kraťasy a pirátky

Jak vybrat ty správné

Pokud hledáte pohodlné a funkční kalhoty, Snickers 
Workwear je jasná volba. Nabízíme různé rodiny kalhot pro 
rozličné aplikace. Liší se odolností, prodyšností, střihem 
a volností pohybu. Extra odolnost poskytují zesílené 
kalhoty RuffWork, maximální volnost pohybu přinesou 
kalhoty s úzkým střihem z elastických materiálů.

Kalhoty vybavené systémy polohování chráničů kolen 
KneeGuard™ a KneeGuard™ Pro spolehlivě ochrání uživatele 
před zraněním kolen, pokud při klečení použije některé z našich 
chráničů. Celou nabídku chráničů najdete na stranách 28–31.

Kalhoty vybraných řad jsou k dostání také ve zkrácených 
verzích. Pokud nepotřebujete kolenní chrániče, doporučujeme 
kraťasy. Více na stanách 24–25.

1. Ujasněte si, na co kalhoty potřebujete
Jak probíhá váš pracovní den? Každá z našich čtyř rodin — 
RuffWork, FlexiWork, AllroundWork a LiteWork — je určená  
pro jiné pracovní a klimatické podmínky. Vyberte si rodinu,  
která vám vyhovuje nejvíce.

2. Pečlivě vyberte velikost
Na velikosti záleží více, než si myslíte. Vždycky si kalhoty 
nejdříve vyzkoušejte a buďte vybíraví. Není to jen otázka 
pohodlí, ale také bezpečnosti a ergonomie. Pokud se vám  
něco nezdá, nebojte se zeptat v obchodě.

3. Potřebujete funkce a kapsy?
Co s sebou nosíte? Vyberte si model s funkcemi, které 
potřebujete a rozhodněte se, zda chcete pouzdrové kapsy.

4. Normy na pracovišti?
Pravidla a předpisy na pracovišti? Musíte v práci nosit reflexní 
prvky nebo snad jmenovku na viditelném místě? Více informací 
k normám najdete na straně 146.

5. Vzhled je také důležitý
Nezapomínejte na styl. Působit jako profesionál je velice 
důležité. První dojem totiž vydrží dlouho. Vyberte  
si oblíbenou barvu a slaďte ji i s jinými doplňky.

AllroundWork AllroundWork 
Stretch

AllroundWork 
Full Stretch FlexiWork FlexiWork 

podlahářské
FlexiWork 

Stretch LiteWork RuffWork RuffWork 
Canvas+

Zesílení Cordura 500D Cordura 
Stretch

Cordura 
Stretch Cordura 500D Kevlar Kevlar Cordura 500D Cordura 

1000D
Cordura 
1000D

Prodyšnost Air Flow prodyšné prodyšné prodyšné prodyšné prodyšné 37.5® Air Flow Air Flow

Střih normální úzký úzký normální normální úzký normální normální normální

Pouzdrové kapsy volitelné volitelné volitelné volitelné volitelné s kapsami bez kapes bez kapes bez kapes

Rip-stop materiál ano ano ano

Elastická tkanina 2-směrná 4-směrná 2-směrná 4-směrná

Dámská varianta unisex unisex unisex unisex

Kraťasy a pirátky ano ano ano

Držák nože 
Hultafors ano ano ano ano ano pirátky ano ano

Kapsa na skl. metr ano ano ano ano ano ano ano

Poutka na nářadí suchý zip suchý zip ano ano pirátky ano ano

Kapsa na mobil ano ano ano ano ano pirátky ano ano

Poutko na 
zavěšení ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Ochrana kolen KneeGuard 
Pro

KneeGuard 
Pro

KneeGuard 
Pro KneeGuard KneeGuard KneeGuard KneeGuard 

Pro
KneeGuard 

Pro
KneeGuard 

Pro
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Nejlepší kalhoty 
do horkého počasí

Klíčové vlastnosti

6307 Kalhoty LiteWork 37.5®

Kalhoty LiteWork využijete hlavně 
při horkém a vlhkém počasí. Jedná 
se o první pracovní kalhoty na trhu, 
které používají technologii 37.5®

Velikosti:
44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 
192 — 212, 250 — 258

Když intenzivně pracujete nebo je horké počasí, určitě oceníte 
prodyšnost těchto superlehkých pracovních kalhot. Díky pokročilé 
technologii 37.5® se budete cítit svěží a v suchu. Vaše kolena budou 
v bezpečí se systémem polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro. 
Pokud při práci neklečíte, budou nejideálnější kraťasy LiteWork.

1 Proužek látky Cordura® Stretch v rozkroku
 a moderní střih pro výjimečnou volnost pohybu.

2 Vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard™

 Pro s roztahovacími záhyby, který drží chrániče na nohou 
 za všech okolností.

3 Robustní zesílení Cordura® 500D na kolenou, koncích 
 nohavic a kapsách. Zadní kapsy jsou z hlavního materiálu 
 kvůli zachování prodyšnosti.

Materiály:
Rip - Stop
Osvědčená lehká tkanina, která je velmi odolná roztržení díky 
silnějším vláknům tvořících charakteristické čtverce. 42% polyesteru, 
35% 37.5® polyesteru, 23% bavlny, 230 g/m²

Technologie 37.5®

Látka těchto kalhot je ošetřena aktivními částicemi přírodního 
původu, které se z tkaniny nikdy nevymyjí. Tkanina díky nim vysychá 
až 5x rychleji a udržuje vás tak v suchu a pohodlí.

Cordura® 500D
Vybraná místa jsou zesílena tkaninou Cordura® 500D ze 100 % 
polyamidu. Proužek v rozkroku je z materiálu Cordura® Stretch 
s přídavkem 12 % elastanu pro pohodlí a volnost pohybu.

0404 2004

1

1

2

2

3

3

6103 Kalhoty ¾ Pirate LiteWork 
37.5® s pouzdrovými kapsami

Kalhoty
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Nejlepší kalhoty
do horkého počasí

Proužek elastické tkaniny 
Cordura® Stretch v rozkroku 
pro volnost pohybu.

Zesílení Cordura® 500D 
na kritických místech.

Normální střih
Regular

Oděvy ze syntetických materiálů s přidanými 
aktivními částicemi přírodního původu. Tyto 
částice jsou permanentní součástí vláken 
a nikdy se nevymyjí nebo nedegradují.

Technologie 37.5® zajišťuje skvělou savost 
a prodyšnost tkaniny, která díky tomu usychá 
až 5x rychleji, než srovnatelné funkční látky.

Tento materiál udržuje optimální vlhkost na 
povrchu vaší pokožky a tím vás drží v teple 
a pohodlí. Tkanina má úpravu proti zápachu.

Technologie 37.5®

Jednoduchá cargo kapsa na zip 
kvůli snížení počtu vrstev látky.

Systém polohování chráničů kolen 
s nařasením látky nad koleny pro 

pohodlí při pokleku.

Jednoduchá stehenní 
kapsa na nářadí.

2882 Mikina Snickers Workwear, strana 57
6103 Kalhoty ¾ Pirate LiteWork 37.5® s PK, strana 8
SG80003 Bezpečnostní obuv Vapor 2.0 S3, strana 107
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Možnost mít odolné 
pouzdrové kapsy
s oddílem na zip.

Proužek elastické tkaniny 
Cordura® Stretch v rozkroku 
pro volný pohyb

Praktický integrovaný 
opasek, který lze vyjmout.

Systém KneeGuard
na chrániče kolen 

s elastickou látkou 
nad koleny.

Zesílení Cordura® 500D 
na kritických místech.

Pruhy látky všité 
do boků přenášejí 

váhu kapes na opasek.

Velká kapsa
s oddílem 

na telefon.

Kalhoty
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Pouzdrová kapsa
s oddílem na zip

Velká postranní kapsa 
na zip s volným rohem.

Rip - stopová tkanina 

Refl exní
prvky

Kapsa na metr 
a držák nože 

Hultafors

Elastická tkanina

Odnímatelná 
jmenovka

2

1

3

4

Rychlost a volnost pohybu
Klíčové vlastnosti

6903 Kalhoty FlexiWork+

6902 Kalhoty FlexiWork+
s pouzdrovými kapsami

Pro maximální volnost pohybu jsou 
navrženy elastické kalhoty FlexiWork, 
které ocení hlavně aktivní uživatelé

Velikosti:
44 — 64, 88 — 124, 146 — 162,
192 — 212, 250 — 258

Elastické pracovní kalhoty se střihem, který kopíruje 
tělesné křivky. Díky prodyšné tkanině jsou kalhoty 
velice pohodlné a přizpůsobí se vašim pohybům. 
Pro práci v rychlém tempu jsou vybaveny řadou 
praktických kapes a dalších „vychytávek“.

1 Tkanina Cordura® Stretch na nejvíce napínaných místech a moderní střih
kopírující křivky s tvarovanými nohavicemi pro výjimečnou volnost pohybu.

2 Integrovaný odolný pásek se snadno uzavíratelnou přezkou
z polyamidu, který je možné vyjmout.

3 Vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard
s elastickou tkaninou nad koleny, pro pohodlí s každým kleknutím.

4 Snadno dostupné kapsy na stranách, jejichž součástí je držák
na nůž a oddíl na mobilní telefon.

Materiál:

Rip - Stop + Cordura® Stretch
Kalhoty jsou kombinací dvou hlavních tkanin, odolného 
Rip - Stopu (65 % polyester, 35 % bavlna 200 g/m²) 
a fl exibilní Cordury® Stretch (88 % polyamidu, 
12 % elastanu, 270 g/m²) na místech, 
která se napínají při pohybu.

Cordura®

Vybraná místa jsou zesílena tkaninou
Cordura® 500D ze 100 % polyamidu.

0404 1604 9504

Normální střih
Regular
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Kalhoty

Plně elastický materiál.
4 - směrný elastický materiál poskytuje maximální pružnost do všech 
směrů zároveň. Pro naší soupravu plně elastických oděvů – kalhot 
FlexiWork 6940 a bundy FlexiWork 1940 – jsme zvolili 4 - směrný 
elastický materiál s dvojitou vazbou pro maximální odolnost.

Prémiový materiál a atraktivní 
design pro náročné uživatele

Tvarované rukávy zesílené
elastickým Armortexem®

Multifunkční přední kapsy
s obousměrným zipem pro větrání

Přední kapsy s obousměrným 
zipem a síťovinou uvnitř.

Odnímatelný opasek s možností
použít jiný opasek.

Obousměrný zip na koncích
nohavic pro oblékání a ventilaci.

Háčky v manžetách nohavic, které 
drží nohavici staženou k botám.

Obousměrný vodotěsný zip YKK Aquaquard® Vislon®

Softshell značky Schoeller® vás
chrání proti lehkému dešti a větru

Vysoký límec pro ochranu před větrem

Úzký střih
Slim - fi t
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6940 Kalhoty FlexiWork+ Stretch softshell
s pouzdrovými kapsami
To nejlepší v jednom páru kalhot – jasná volba pro náročné uživatele. Kalhoty 
vyrobené ze 4 - směrně elastické tkaniny Schoeller® s úzkým střihem na tělo pro 
pocit nadpozemské volnosti. Výrazné barvy, prémiové materiály a legendární 
funkčnost pro pohodlí a neotřelý vzhled.

› Větruodolný, voděodolný a elastický softshellový materiál Schoeller®.
› Dvousměrný zip na koncích nohavic pro snadné oblékání a větrání.
› Voděodolná třívrstvá Cordura® na koncích nohavic.
› Systém KneeGuard™ z elastických materiálů, včetně Kevlaru,

udržuje chrániče v optimální poloze.
› Integrovaný odnímatelný opasek se sponou Durafl ex.
› Poutkem nastavitelné konce nohavic.
› Zadní kapsy na zip, pouzdrové kapsy uvnitř zesílené Kevlarem

a elastická stehenní kapsa s držákem na ID kartu.

Velikosti: 44 — 58, 88 — 116, 148 — 154

Materiál: 4 - směrně elastická tkanina Schoeller® softshell ze 73 % polyamidu, 
20 % polyuretanu, 7 % elastanu. Kontrastní 4 - směrně elastická tkanina 
z 84 % polyamidu a 16 % elastanu. Voděodolné zesílení Cordura® ze 100 % 
polyamidu a elastické zesílení Armortex® z 56 % polyamidu, 26 % elastanu 
a 18 % aramidových vláken DuPont™ Kevlar®.

1940 Bunda FlexiWork Stretch softshell
Tato bunda z elastického softshellového materiálu Schoeller® je navržena 
pro uživatele, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším. Čistý střih a funkce 
jako jsou větrací zipy na hrudi zajistí nositeli neotřelou moderní vizáž.

› Větruodolný, voděodolný a elastický softshellový materiál Schoeller®.
› Velké přední kapsy s větrací funkcí a vysoký límec pro ochranu krku.
› Obousměrný vodotěsný zip YKK Aquaguard® Vislon® a kapsa na zip na rukávu.
› Delší záda a vnější strany rukávů pro ochranu před větrem.
› Zesílení na loktech z elastického Armortexu®.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 4 - směrně elastická tkanina Schoeller® softshell ze 73 % polyamidu, 20 % polyuretanu,
7 % elastanu. Kontrastní 4 - směrně elastická tkanina z 84 % polyamidu a 16 % elastanu.
Elastické zesílení Armortex® z 56 % polyamidu, 26 % elastanu
a 18 % aramidových vláken DuPont™ Kevlar®.

Doba
elastická
Proč elastický materiál?
Do našich pracovních oděvů se přidává elastický 
materiál pro maximální volnost pohybu. Také se 
přidává do určitých oblastí oděvu pro usnadnění 
ventilace a pro větší pohodlí.

Posouváme hranice.
Elastický materiál se umisťuje ve směru ohybu 
končetin nebo v místech, která se při pohybu 
natahují. Například může být umístěn nad koleny 
nebo kolem loktů pro větší volnost pohybu.

Zeštíhlující efekt.
Použití elastického materiálu znamená, že oděvy 
můžeme v případě potřeby přizpůsobit štíhlejšímu 
střihu, a to nejen pro vytvoření nového vzhledu, 
ale především proto, aby se oblečení přizpůsobilo 
každému vašemu pohybu.

5695

3739

5695

3739

0467

0467
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Kalhoty

Zesílení Cordura® 500D 
na nejvíce exponovaných 
místech v barvě kalhot.

Pruhy látky všité do boků 
přenášejí váhu kapes 

na opasek.

Jednoduchá stehenní 
kapsa na nářadí.

Systém polohování chráničů 
kolen s roztahovacími záhyby 

pro větší pohodlí.

Velká a prostorná cargo 
kapsa s volným rohem 
pro snadné klečení.

Průduchy v kolenních 
jamkách odvádějí vlhkost
a teplo z nohavic.

6301 Kalhoty AllroundWork
Všestranné pracovní kalhoty s volným střihem regular jsou dostatečně 
odolné a přitom lehké a pohodlné. Kalhoty mají jednoduché velké kapsy 
na nářadí a zesílení Cordura v barvě hlavní tkaniny.

› Tvarované nohavice s volným střihem regular.
› Systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™ Pro.
› Velká cargo kapsa a kapsa na nářadí na stehnech.
› Elastický rozkrok Cordura Stretch pro volnost pohybu.
› Zesílení Cordura 500D na kritických místech.

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 192 — 212, 250 — 258

Materiál: Odolná, přesto měkká a pohodlná tkanina Dobby Pro+ zesílená polyamidem. 
69 % polyamid, 31 % bavlna, 250 g/m2 . Doplněno zesíleními ze 100% polyamidu 
Cordura© 500D v barvě kalhot.

AllroundWork je rodina oděvů Snickers Workwear, 
jejichž společnou vlastností je univerzálnost. Základním 
kamenem nabídky jsou kalhoty AllroundWork z odolné 
tkaniny DobbyPro+ zesílené na kritických místech 
Cordurou 500 v barvě kalhot. Díky originálnímu 
odvětrání kolenních jamek a volnému střihu se 
jedná o ideální kombinaci odolnosti a pohodlí. 
Kalhoty využijete pro každodenní úkoly 
v proměnlivém prostředí.

Připravené
na všechno

04049595

Normální střih
Regular
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6619 Kalhoty zimní AllroundWork 37.5®

Kalhoty, které vás udrží v teple, když je potřeba zůstat dlouho v mrazu.
Jsou ušité z odolného polyamidu se zateplením 37.5® pro optimální pohodlí
a odvětrání.

› Cordurou® 500D zesílené kolenní kapsy a konce nohavic.
› Systém polohování chráničů KneeGuard™ Pro dle normy EN 14404.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti.
› Kapsa na metr a velká cargo kapsa na stehně s oddílem na mobilní telefon.
› Držák jmenovky na stehenní kapse a poutka na nářadí u pasu.
› Dlouhé zipy na koncích nohavic pro pohodlné oblékání.
› Konce nohavic, nastavitelné šňůrkou, lze přichytit na obuv.

Velikosti: Zkrácené XS – Zkrácené XL, XS – XXL, Prodloužené XS – Prodloužené XL

Materiál: Vnější tkanina ze 100 % polyamidu, 220 g/m². Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D, 
205 g/m². Zateplení ze 100 % polyesteru 37.5®, 60 g/m² s prošívanou podšívkou.

0404

6901 Kalhoty nepromokavé AllroundWork
Zůstaňte v suchu v jakémkoli počasí v kalhotách z dvouvrstvé nepromokavé tkaniny.
Dají se nosit jak samostatně, tak přes jiné kalhoty. Mají podlepené švy a ergonomický 
střih s tvarovanými nohavicemi, které jsou na koncích zesíleny polyamidem Cordura®. 
Nepromokavé dle normy EN 343.

› Konce nohavic zesíleny třívrstvou Cordurou.
› Nohavice se od konce rozepínají zipem až ke kolenům.
› Konce nohavic mají očka pro přivázání šňůrkou kolem boty.
› Další možností fi xace je pásek s patentem, který si zacvaknete na tkaničku boty.
› Refl exní detaily zajistí, že budete dobře vidět za každého počasí.
› Kapsa na zip vzadu.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Voděodolný a prodyšný dvouvrstvý svrchní materiál ze 100 % polyamidu, 145 g/m², 
zesílení z třívrstvého 100 % polyamidu Cordura®, 315 g/m². 
Podšívka ze 100 % polyesteru 67 g/m².
Vlastnosti: vodní sloupec — 5000 mm, prodyšnost — 5000 g/m²/24 hod.0404
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Kalhoty

5804 0404 3904

9504 56040904

Rozšírili jsme barevnou paletu oblíbených 
kalhot AllroundWork Stretch o bílou, která bude 
vyhovovat malířům a slušivou šedou s ocelovým 
leskem, který musíte vidět na vlastní oči.

S kalhotami Snickers Workwear AllroundWork 
Stretch získáte prvotřídní ochranu kolen, řadu 
praktických kapes zesílených elastickou Cordurou®

a hlavně nevídané pohodlí – to vše v moderním 
střihu slim - fi t. Na kritických místech je materiál 
pořád dostatečně odolný.

Částečně elastický materiál.
2 - směrný elastický materiál má schopnost rozpínání pouze 
do jednoho směru a používá se pro oděvy, kde je třeba jistá 
úroveň elasticity a zároveň je třeba zachovat odolnost 
a vzhled materiálu.

Elegance
a pohodlí

6241, 6341 Kalhoty AllroundWork Stretch
Poddajné a odolné kalhoty, které vám budou dobře sloužit každý den, a navíc v nich 
budete skvěle vypadat. Jsou vyrobeny z elastického materiálu, mají předohnuté 
nohavice, nechybí spousta kapes na drobnosti včetně peněženky či nože 
a ani kapsy na kolenní chrániče z extra odolné Cordury®

› Zesílení z elastické verze Cordury®.
› Tvarované nohavice s úzkým střihem slim - fi t.
› Systém polohování kolenních chráničů KneeGuard™ Pro.
› Držák nože Hultafors s kapsou na metr.
› Klasické pouzdrové kapsy u verze 6241.
› Poutka na nářadí, očko na klíče.
› Cargo kapsa s odnímatelným rámečkem na ID - kartu.

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 192 — 212, 250 — 258

Materiál: Hlavní: 47 % bavlna, 53 % polyester, 251 g/m2, vedlejší: 91,5 % polyamid, 8,5 % elastan, 
250 g/m2, zesílení 1: 100 % polyester Cordura®, 320 g/m2, zesílení 2: 100 % polyamid Cordura®, 
205 g/m2. 
Barva 0904: Hlavní: 100 % polyester (39 % polyester Sorona), 252 g/m2, vedlejší: 91, 5 % 
polyamid, 8,5 % elastan, 250 g/m2, zesílení: 53 % polyamid Cordura®, 47 % polyester Cordura®, 
283 g/m2, zesílení 2: 100 % polyamid Cordura®, 205 g/m2. 

6341 Kalhoty 
AllroundWork Stretch

6241 Kalhoty AllroundWork 
Stretch s pouzdrovými kapsami

Nevídaná fl exibilita kalhot
díky elastickému materiálu.

Kapsa na nůž Hultafors a metr 
s volným rohem pro snadné klečení.

Stretch
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Kapsy na kolenní chrániče
systému KneeGuard™ Pro
přístupné zvenku.

Držák nože Hultafors 
a kapsa na dlouhé nářadí.

Kapsa na mobilní telefon 
s vlastní klopou. 

Nařasení látky pro pohodlí, 
když jsou v kapsách kolenní chrániče.

Elastická verze odolné 
tkaniny Cordura.

Plně elastický (4-směrný) materiál 
na zadní straně stehen.

Design stehenní kapsy 
inspirovaný řadou Classic.

Odolný částečně elastický (2-směrný)
materiál je použit jako hlavní tkanina.

Poutko pro držák 
kladiva na suchý zip.

Poutka např. na kroužek 
s klíči, karabinu nebo řetěz.

Kapsy na kolenní chrániče
systému KneeGuard™ Pro
přístupné zvenku.

Držák nože Hultafors 
a kapsa na dlouhé nářadí.

Kapsa na mobilní telefon 
s vlastní klopou. 

Nařasení látky pro pohodlí, 
když jsou v kapsách kolenní chrániče.

Elastická verze odolné 
tkaniny Cordura.

Plně elastický (4-směrný) materiál 
na zadní straně stehen.

Design stehenní kapsy 
inspirovaný řadou Classic.

Odolný částečně elastický (2-směrný)
materiál je použit jako hlavní tkanina.

Poutko pro držák 
kladiva na suchý zip.

Poutka např. na kroužek 
s klíči, karabinu nebo řetěz.

když jsou v kapsách kolenní chrániče.

Odolný částečně elastický (2-směrný)
materiál je použit jako hlavní tkanina.

Úzký střih
Slim - fi t

Kraťasy AllroundWork
Stretch najdete na 
straně 24
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0404
9504

Čtyřsměrně elastická tkanina kalhot Full Stretch na 
dotek nejvíce připomíná softshell a na rozdíl od kalhot 
Stretch je plně elastická na celých kalhotách. Kalhoty 
se skvěle hodí, pokud potřebujete velkou obratnost 
a odolnost materiálu pro vás není prioritou. 
Na exponovaných místech jsou kalhoty 
zesíleny Cordurou Stretch.

6271, 6371 Kalhoty AllroundWork Full Stretch
Praktické pracovní kalhoty pro rozmanité činnosti v průběhu celého roku. 
Jsou vyrobené z odolné, 4-směrně elastické tkaniny, která zajišťuje pohodlí 
a volnost pohybu při plnění každodenních náročných úkolů. 

› 4-směrně elastická tkanina.
› Pouzdrové kapsy z materiálu CORDURA® s oddělením na zip (u modelu 6271)
› Na kolenou je elastická CORDURA®. 
› Úchyty na nářadí z materiálu CORDURA® a úchyt na jmenovku.
› Kapsa na skládací metr s úchytem na nůž a velká kapsa s oddílem na mobil.

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 192 — 212, 250 — 258

Materiál: hlavní tkanina z 91,5 % polyamidu, 8,5 % elastanu, 250 g/m², elastické
zesílení – 100% polyester CORDURA®, 320 g/m², zesílení kapes ze 100% polyesteru 
CORDURA®, 205 g/m².

6371 Kalhoty AllroundWork
Full Stretch

6271 Kalhoty AllroundWork
Full Stretch s PK

Full Stretch

Kalhoty

Plně elastický materiál.
4 - směrný elastický materiál poskytuje maximální 
pružnost do všech směrů zároveň, kalhoty tak můžou
být ušité více na tělo při zachování stejného pohodlí 
pro moderní vzhled a snížení nebezpečí zachycení 
látky za předměty v okolním prostředí.

Doporučujeme tyto chrániče
kolen. Kompletní nabídku 
najdete na konci kapitoly.

9169 Chrániče kolen D3O Ergo

Ergonomicky tvarované chrániče kolen 
poskytují vynikající ochranu při častém 
klečení. Jsou vyrobené z odolného 
materiálu D3O® a jsou určené pro 
každodenní používání. Jsou ergonomicky 
tvarované, aby pevně a bezpečně držely 
v kapsách kalhot se zúženým střihem 
(slim-fi t). 

Obratnost
a styl
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Úzký střih
Slim - fi t
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SG80006 Bezpečnostní obuv Solid Gear Hydra S3, strana 106

Doporučujeme:
Kožený opasek 9034

strana 97

Proužek elastické tkaniny 
Cordura® Stretch v rozkroku 
pro volný pohyb.

Odolné zesílení Cordura®

1000D na nejvíce 
exponovaných místech.

Pruhy látky všité do boků 
přenášejí váhu kapes 

na opasek.

Velká cargo kapsa
má ve verzi + oddíly

na telefon a propisky.

Systém polohování chráničů 
kolen s roztahovacími záhyby 
pro větší pohodlí.

Průduchy v kolenních 
jamkách odvádějí vlhkost

a teplo z nohavic.

Možnost mít pouzdrové 
kapsy s oddílem na zip.

Poutka na kladivo 
pod opaskem.

Šikmá kapsa na cennosti 
umístěná na stehně.

Normální střih
Regular

Kalhoty
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Maximální odolnost
Klíčové vlastnosti

Pro extrémní podmínky jsme vyvinuli řadu 
Ruff Work. Kalhoty z odolných materiálů vhodné 
pro práci na hrubých stavbách, při demolicích 
nebo zemních pracech.

Velikosti:
44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 192 — 212, 250 — 258

Naše nejodolnější kalhoty kombinují pohodlný střih se silnou 
tkaninou, jejich trvanlivost je díky tomu nekompromisní.
Pro maximální pohodlí mají vestavěný systém ventilace 
kolenních jamek, elastický proužek v rozkroku a kolena
jsou chráněna tkaninou Cordura® 1000D.

1 Proužek látky Cordura® Stretch v rozkroku 
a moderní střih pro výjimečnou volnost pohybu.

2 Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical Air Flow™  
složený z otvorů v látce a elastické síťoviny.

3 Vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro
s roztahovacími záhyby, který drží chrániče na nohou 
za všech okolností.

4 Robustní zesílení Cordura® 1000D na kolenou, koncích nohavic 
a kapsách, včetně pouzdrových, prodlužuje životnost.

Materiál:
DobbyPro+
Moderní trvanlivá tkanina, která je zesílená 
polyamidem, přesto je měkká a pohodlná.
53 % polyamidu, 47 % bavlny, 310 g/m²

Cordura® 1000D
Vybraná místa jsou zesílena tkaninou Cordura®

1000D, která je 3x odolnější proti oděru, než síla 
500D na ostatních modelech. Proužek v rozkroku 
je z materiálu Cordura® Stretch s přídavkem 12 % 
elastanu pro pohodlí a volný pohyb. 0404 9504 1204

6303 Kalhoty Ruff Work+

6202 Kalhoty Ruff Work+
s pouzdrovými kapsami

Pouzdrová kapsa
s oddílem na zip

Velká cargo kapsa
s oddílem na mobil

Refl exní
prvky

Kapsa na metr 
a držák nože 

Hultafors

Šikmá kapsa 
na zip na stehně

Odnímatelná 
jmenovka

Poutka na kladivo

1

2
3

4
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6314 Kalhoty Ruff Work+ Canvas+
Naše nejodolnější kalhoty z oblíbené tkaniny Canvas+, která je příjemná 
a odolná zároveň. Tkanina je silná a skvěle se hodí do chladnějšího počasí. 

› Elastický rozkrok Stretch Gusset pro volnost pohybu.
› Systém polohování kolenních chráničů KneeGuard Pro dle EN 14404.
› Zesílení Cordura® 1000D na kolenou a bytelné zipy pro mimořádnou životnost.
› 2-směrně elastická tkanina doplněná 4-směrně elastickými panely vzadu.

Velikosti: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258

Materiál: hlavní tkanina – směs 60 % bavlny a 40 % polyesteru, 340 g/m². 
Zesílení ze 100% polyamidu Cordura®, 315 g/m².

9504

18041204

Velká cargo kapsa
s oddílem na mobil

Praxí ověřený 
střih kalhot řady 6

Volné rohy kapes
usnadňují pohyb

Refl exní
prvky

Šikmá kapsa 
na zip na stehně

Kapsa na metr
s držákem nože

Hultafors

Odvětrání kolenních 
jamek Mechanical

Air Flow

Zesílení z odolné
Cordury 1000D

Poutko pro držák 
kladiva na suchý zip.

Nejodolnější rodina kalhot Snickers Workwear – Ruff Work
je nyní k dispozici také ve variantě Canvas+. Jedná se o tkaninu 
ze směsi bavlny a polyesteru v silné plátěné vazbě, která je 
příjemná na dotek a používáním postupně získá přirozenou 
patinu. Kalhoty jsou na kritických místech zesíleny Cordurou 
1000D, klečení usnadní zvenku přístupné kapsy na chrániče 
kolen s polohováním KneeGuard Pro a oceníte spoustu 
šikovných kapes.

Oblíbená tkanina
Canvas+ je zpět!

Normální střih
Regular

Kalhoty

Šikmá kapsa 
na zip na stehně

Kapsa na metr
s držákem nože

Hultafors

Odvětrání kolenních 
jamek Mechanical

Air Flow

Zesílení z odolné
Cordury 1000D
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Normální střih
Regular

Odvádět profesionální práci je nejlepší způsob, jak dát lidem vědět o vaší fi rmě. 
Umístěním názvu, či loga své fi rmy na pracovních oděvech toto povědomí posílíte. 
Je to známka kvality, která pomáhá vaší fi rmě vyniknout. Je to celkem jednoduché. 

S radostí Vám navrhneme řešení fi remního značení na míru vašim potřebám.

Rádi vám poradíme s umístěním vašeho loga na pracovní oděvy. 
Naši odborníci vám pomohou vybrat správnou technologii 
a navrhnou efektivní řešení přímo na míru.

S naší technikou sublimačního tisku získáte výrazné potisky 
ve velikostech a barvách, jaké si vyberete.

U našich výšivek můžete počítat s kvalitou při každém stehu. 
Budujte svou image v pracovních oděvech a vystupte z řady 
— vydrží vám na dlouho.

Firemní značení oděvů 
již od jednoho kusu
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Kalhoty

Refl exní kraťasy 
LiteWork najdete 
na straně 88

Kraťasy a pirátky
Kalhoty Snickers Workwear nabízíme také ve zkrácených 
verzích do teplého počasí. Pro maximální prodyšnost 
doporučujeme rodinu LiteWork, která má zjednodušený design, 
aby se minimalizoval počet vrstev tkaniny. Rodina FlexiWork 
vám poskytne odolnost a funkčnost při zachování volnosti 
pohybu. Pokud potřebujete nosit chrániče kolen, doporučujeme 
výběr kalhot Pirate. Nové kraťasy AllroundWork se vyznačují 
těsnějším střihem v kombinaci s elastickou tkaninou.

0404 95045604

3904

6143 Kraťasy AllroundWork Stretch
Krátké šortky navržené pro maximální volnost pohybu. Ušité 
z elastické tkaniny se zúženým střihem. Čistý elegantním vzhled.

› Zesílení z elastické verze Cordury®.
› Tvarované nohavice s úzkým střihem slim - fi t.
› Držák nože Hultafors s kapsou na metr.
› Poutka na nářadí, očko na klíče.
› Cargo kapsa s odnímatelným rámečkem na ID - kartu.

Velikosti: 44 — 64

Materiál: 2 - směrně elastický kepr ze 47 % bavlny, 31 % polyesteru, 22 % elastanu, 237 g/m². 
4 - směrně elastický kepr z 92 % polyamidu, 8 % elastanu. Zesílení z Cordura® Stretch, 
100 % polyester a 100 % polyamid Cordura®.

2004
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6103 Kalhoty ¾ Pirate LiteWork 37.5® s pouzdrovými kapsami
Superlehké „pirátky“ z funkční tkaniny s příměsí aktivních látek přírodního původu 37.5®, 
díky kterému rychle usychají a tím vás v horkém počasí udržují svěží. 

› Moderní střih s tvarovanými koleny pro výjimečně volný pohyb.
› Extrémně rychleschnoucí tkanina s technologií 37.5®.
› Vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro. 

Certifi kováno dle normy EN 14404.
› Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddílem na zip, postranní kapsa na metr

s držákem na nůž a stehenní kapsa na zip s oddíly na propisky.

Velikosti: 44 — 64, 92 — 112

Materiál: Superlehká a odolná tkanina Rip - Stop. 77 % polyesteru, 23 % bavlny, 230 g/m². 
Syceno aktivními částicemi kokosového uhlí technologie 37.5®. Tyto částice se nikdy nevymyjí, ani 
nedegradují. Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.

0404

9504
2004
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6905 Kalhoty ¾ Pirate FlexiWork s pouzdrovými kapsami
Udržte si tempo i ve vedru. Lehké pirátky z elastické tkaniny střižené tak,
aby se přizpůsobily vašim pohybům. Kombinace prodyšné látky a řady praktických
kapes s ochranou kolen pro dlouhodobou odolnost a maximální pohodlí.

› Moderní střih Regular s tvarovanými nohavicemi.
› Moderní systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ s elastickou tkaninou

nad koleny a stahovací šňůrkou na koncích nohavic, který udrží chrániče na místě
za všech okolností. Certifi kováno dle normy EN 14404.

› Robustní zesílení Cordura® na kolenou a kapsách.
› Snadno dostupné kapsy na stranách, jejichž součástí 

je držák na nůž a oddíl na mobilní telefon.
› Integrovaný odolný pásek, který je možné vyměnit.

Velikosti: 44 — 64, 92 — 112

Materiál: Superlehká, přesto odolná tkanina Cordura® Stretch, 88 % Cordura®,
12 % elastanu, 270 g/m² a trvanlivá rip - stopová tkanina z 65 % polyesteru a 35 % bavlny,
200 g/m². Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.

6904 Kraťasy FlexiWork+ s pouzdrovými kapsami
Pro rychlé tempo a maximální pohodlí v horkém počasí noste tyto kraťasy 
z elastické tkaniny, které se přizpůsobí vašim pohybům. Prodyšná látka 
je střižená na tělo a doplněna řadou praktických kapes.

› Moderní střih Regular a lehká prodyšná tkanina.
› Pruhy látky všité do boků přenášejí váhu kapes na opasek.
› Robustní zesílení Cordura® na kapsách pro delší životnost.
› Snadno dostupné kapsy na stranách, jejichž součástí 

je držák na nůž a oddíl na mobilní telefon.
› Integrovaný odolný pásek, který je možné vyměnit.

Velikosti: 44 — 64

Materiál: Superlehká, přesto odolná tkanina Cordura® Stretch, 88 % Cordura®,
12 % elastan, 270 g/m² a trvanlivá rip - stopová tkanina z 65 % polyesteru a 35 % bavlny, 
200 g/m². Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.
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Kalhoty

S hrdostí představujeme nové kalhoty pro podlaháře, které nabízejí rovnováhu 
mezi pohodlím a dlouhou životností. Inspirovali jsme se původními podlahářskými 
kalhotami a přidali prvky kalhot řady FlexiWork. Výsledkem jsou kalhoty stvořené 
pro klečení, ve kterých se budete cítit jako v bavlnce. Kolenní kapsy na chrániče jsou 
z měkkého a elastického materiálu Armortex s obsahem kevlarových vláken. 

9119 Chrániče kolen 
podlahářské D3O Lite

Nejmodernější ochrana pro podlaháře. 
Postup výroby těchto certifi kovaných 
chráničů s použitím 3D modelování 
v kombinaci s pokročilým materiálem 
D30® zajišťuje dlouhodobou ochranu 
kolen při klečení a také vysokou úroveň 
odpružení a tlumení nárazů. Vyrobeno 
v souladu s normou EN 14404. (typ 2, 
úroveň 1).

6923 Kalhoty podlahářské FlexiWork+ s pouzdrovými kapsami
Lehké a fl exibilní, přitom odolné a funkční kalhoty vznikly kombinací toho nejlepšího z kalhot 
FlexiWork a legendárních podlahářských kalhot Snickers Workwear. Přirozeně elastická 
rip - stopová tkanina je na klíčových místech zesílena speciální tkaninou Armortex® s obsahem 
kevlarových vláken. Kalhoty, stvořené pro klečení, poskytnou podlahářům pohodlí, volnost 
pohybu a snadný přístup ke spoustě praktických kapes a poutek. 

› Pro klečení na plný úvazek jsou kolena zesílena elastickou tkaninou Armortex®

 s příměsí aramidových vláken DuPont™ Kevlar®. 
› Na koncích nohavic jsou poutka pro ochranu před nečistotami.
› Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddílem na zip, kapsy na stehnech 
 doplněné držákem na nůž Hultafors, oddílem na mobilní telefon a skrytým 
 odnímatelným rámečkem na průkazku. 
› Přirozeně elastická hlavní tkanina s moderním střihem a tvarované nohavice 
 pro pohodlí v každé pozici. 
› Tkanina Cordura® pro zvýšení odolnosti na exponovaných místech, 
 jako konce nohavic a kapsy, včetně těch pouzdrových. 
› Integrovaný odolný pásek se snadno uzavíratelnou přezkou z polyamidu, který je možné 
vyjmout.

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 192 — 212, 250 — 258

Materiál: Lehká pružná tkanina Rip - stop ze 65 % polyesteru a 35 % bavlny, 225 g/m². 
Zesílení kolen z elastické tkaniny Armortex z 56 % polyamidu, 26 % elastanu a 18 % aramidových vláken 
DuPont™ Kevlar®. Doplněno zesíleními ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.

Na podlahu v Kevlaru® Doporučujeme tyto chrániče
kolen. Kompletní nabídku 
najdete na konci kapitoly.

5804 0404
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9119 Chrániče kolen 
podlahářské D3O Lite

Přirozeně elastická tkanina 
Rip - stop, která se při 
proříznutí dál netrhá.

Zapínání na knofl íky 
pro delší životnost.

Kapsa na nářadí 
s držákem nože 
Hultafors.

Konce nohavic 
nastavitelné 
elastickou šňůrkou.

Střih přizpůsobený 
pro klečení.

Klopu na kapse nad kolenem 
můžete otočit a přichytit, 
aby nepřekážela. 

Kolena zesílená 
kevlarovými vlákny.

Zevnitř přístupné kapsy 
na chrániče kolen jsou pro 
časté klečení praktičtější. 
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Ochrana kolen při klečení

Šetřete si svá kolena
Řada chráničů KneeGuard
Kolena řemeslníků musí mnohdy vydržet větší nápor, 
než na ně kladou vrcholoví sportovci. Chraňte si svá 
kolena dnes a šetřete je na zítra. Seznamte se s naší 
řadou špičkových chráničů kolen, které jsou navrženy 
pro polohovací systém Snickers Workwear KneeGuard™

a spolehněte se na ochranu kolen dle normy EN 14404.

Vyměňte si opotřebované 
chrániče dřív, než bude pozdě!
Měňte chrániče častěji a ochraňte svá kolena. 
Obecné pravidlo říká, že byste měli opotřebovat 
dva páry chráničů na jedny kalhoty.

Norma pro ochranu kolen EN 14404
Tato norma uvádí velikost, rozložení síly, 
odolnost proti penetraci a testování 
chráničů kolen uživateli.

Typ 2, úroveň 1
Spolehlivá ochrana kolen řemeslníků, kteří se pohybují v různém 
prostředí, a kteří pracují pravidelně v kleku. Tento typ chrání 
kolena před proniknutím kamínků, hřebíků a dalších drobných 
předmětů do velikosti 1 cm na tvrdém rovném povrchu.

Typ 2, úroveň 0
Účinná ochrana kolen pro řemeslníky, kteří potřebují příležitostně 
pracovat na kolenou, a to převážně ve vnitřním prostředí. Jsou 
navrženy pro ochranu kolen na tvrdém rovném povrchu.

Chrániče kolen Snickers Workwear jsou navrženy a certifi kovány 
pro použití s kalhotami Snickers Workwear, a to do kapes pro ně 
určené dle EN 14404:2010, Typ 2. Tyto kolenní chrániče nejsou 
certifi kovány pro použití v kalhotách jiných značek.

KneeGuard™ a KneeGuard™ Pro 
Efektivní chrániče drží pevně na koleni a zajišťují jeho dokonalou 
ochranu. Přesně takové jsou chrániče kolen Snickers Workwear 
v kombinaci se systémy kapes KneeGuard™ a KneeGuard™ Pro, 
které umožňují precizní polohování chráničů do různých výšek, 
aby chránič seděl přesně tam, kde je třeba. Novější systém 
KneeGuard™ Pro je doplněn nařasenou tkaninou nad kapsami, 
která snižuje napínání kalhot s vloženými chrániči kolen.

Vyberte si správné chrániče
Klečíte jen občas nebo trávíte hodně času prací 
na kolenou? Nebo si klekáte a vstáváte mnohokrát 
za den? Zvolte si chránič, který nejlépe odpovídá 
vaší pracovní situaci.

Četnost klekání a vstávání

Ča
s s

tr
áv

en
ý 

na
 k

ol
en

ou

9191 / 9169

9119

9110

9112

Ergonomický design
Kolena nejsou plochá. Proto jsou kolenní chrániče XTR D3O® 
pružné a vytvarované, aby přesně obepínaly koleno
v jakékoli poloze, zejména při klečení.
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9112 Chrániče kolen D3O® Lite™

To nejlepší pro vaše kolena, když jde o komfort, odpružení a ochranu. Pokročilé 
chrániče z high - tech materiálu D30, které mají větrací kanálky pro pohodlné klečení.
Jsou připravené pro polohovací systém Snickers Workwear KneeGuard™.
Splňují normu EN 14404 (typ 2, úroveň 1).

› Extrémně pohodlný, přesto odolný materiál D30 Lite™ pro maximální komfort, 
rozložení tlaku a odolnost proti proříznutí.

› Ergonomicky tvarováno s větracími kanálky, aby chránič pohodlně obepnul
koleno a zajistil dobré odvětrání a spolehlivou ochranu.

› Pokročilá technologie výroby chráničů vstřikováním.
› V kapse je možné je umístit do různých výšek tak, aby měly správnou polohu.
› Padnou do všech kolenních kapes kalhot Snickers Workwear.

Velikost: Univerzální

Materiál: 100 % směs polyolefi nů

9110 Chrániče kolen základní
Chraňte svá kolena pomocí spolehlivé certifi kované ochrany kolen. 
Mimořádně účinné a pohodlné kolenní chrániče jsou vhodné do systému 
polohování KneeGuard™. Splňují normu EN 14404 (typ 2, úroveň 1).

› Odolné a trvanlivé z vnější strany a měkčí z vnitřní strany pro maximální komfort,
umožňují rozdělení hmotnosti a ochranu před prořezáním.

› Díky modernímu designu jsou mimořádně fl exibilní při chůzi,
přesto v kleku pevně obepínají koleno.

› V kapse je možné je umístit do různých výšek tak, aby měly správnou polohu.
› Vždy drží na místě — vysoké postranní části zabraňují vyklouznutí chráničů.
› Padnou do kapes všech typů kalhot Snickers Workwear.

Velikost: univerzální

Materiál: 50 % EVA, 50 % polyetylen

9169 Chrániče kolen D3O® Ergo™

Ergonomicky tvarované chrániče kolen poskytují vynikající ochranu při 
častém klečení. Jsou vyrobené z odolného materiálu D3O® a jsou určené pro 
každodenní používání. 

› Materiál D3O® poskytuje vynikající ochranu kolen, mimo jiné i proti nárazu. 
› Chrániče vyhovují normě EN 14404 Typ 2, úroveň 1.
› Zachovávají svůj tvar i po dlouhém a opakovaném klečení. 
› Jsou ergonomicky tvarované, aby pevně a bezpečně držely 

v kapsách kalhot se zúženým střihem (slim-fi t). 
› Kompatibilní se systémem kapes na chrániče 

KneeGuard™ nebo KneeGuard™ Pro. 
› Pratelné v automatické pračce. 

Velikost: Univerzální

Materiál: 100 % polyuretan 
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Moderní ochrana s D30®

Nejmodernější chrániče v sobě integrují technologii D3O®, chytrý 
materiál, který skvěle chrání před nárazy a pohlcuje energii. 
Molekuly D3O® reagují rozdílně podle situace, takže chrániče 
z něj jsou měkké a pohodlné, ale ztuhnou ve chvílích, 
kdy je to zapotřebí a tím chrání kolena před zraněním.

Chrániče kolen

9191 Chrániče kolen XTR D3O®

Ohebné při práci, pevné při nárazu. Aktivní kolenní chrániče pro aktivní 
řemeslníky obsahují materiál D3O®, který dokáže absorbovat náraz, 
pro extrémní ochranu a životnost. Jsou připraveny pro polohovací systém 
Snickers Workwear KneeGuard™. Splňují normu EN 14404 (typ 2, úroveň 1).

› Robustní vnější skořepina odolná vůči proříznutí s moderním
 materiálem D3O® uvnitř, který ztvrdne při nárazu.
› Drží tvar při těžké práci a vydrží dvojnásobně déle než jiné kolenní chrániče.
› Ergonomicky tvarovaný design, který kopíruje tvar kolena, je ohebný při chůzi,
 přesto obepíná koleno, i když klečíte.
› V kapse je možné je umístit do různých výšek tak, aby měly správnou polohu.
› Padnou do všech kolenních kapes kalhot Snickers Workwear.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % polyolefi n a 100 % D3O®

9119 Chrániče kolen podlahářské D3O® Lite
Nejmodernější ochrana pro podlaháře. Postup výroby těchto certifi kovaných 
chráničů s použitím 3D modelování v kombinaci s pokročilým materiálem 
D3O® zajišťuje dlouhodobou ochranu kolen při klečení a také vysokou úroveň 
odpružení a tlumení nárazů. V souladu s normou EN 14404 (typ 2, úroveň 1).

› Chránič zůstává na svém místě i při pohybu na kolenou.
› Prodyšnost a komfort zajišťují vzduchové kanály.
› Udržují si svůj tvar během práce a vydrží déle.
› Certifi kovaná ochrana kolen v kombinaci s podlahářskými kalhotami 
 FlexiWork 6923 (str. 26) pro častější vstávání při dlouhém klečení.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % polyolefi n a 100 % D3O® Lite
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8041 Mikina FlexiWork Mesh s kapucí, strana 58 
6241 Kalhoty AllroundWork Stretch s pouzdrovými kapsami, strana 16 

SG80006 Bezpečnostní obuv Solid Gear Hydra S3, strana 106
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Svářečský komplet

ProtecWork

1566 Bunda svářečská ProtecWork, nehořlavá
Extrémně odolná bunda chránící před žárem, ohněm, obloukovým výbojem 
a statickou elektřinou. Ohebná tkanina spolu s předohnutými rukávy 
a elastickými panely zajišťuje pohodlí a volnost pohybu. Přední část bundy, 
ramena a rukávy bundy jsou navíc podšité ohnivzdorným materiálem pro 
zvýšenou ochranu nejvíce exponovaných míst. Pro rukávy a přední část bundy 
je hodnota ATPV 27,6 cal/cm², třída ochrany je 2 a hodnota HAF je 89,9 %. 

› Předek, ramena, rukávy, konce rukávů a prodloužená záda podšitá
 ohnivzdorným materiálem pro zvýšenou ochranu. 
› Tvarované rukávy a elastické panely na zádech 
 umožňují volný pohyb a zvyšují komfort. 
› Zvýšený límec chrání před větrem a udržuje v teple. 
› Prostorná náprsní kapsa s odnímatelnou jmenovkou, velké boční patkové 
 kapsy a kapsa na tužku na levém rukávu, vpředu napoleonská kapsa 
 na dokumenty velikosti A4. 

Velikosti: XS-4XL, Prodložené M-2XL

Materiál: 49 % nehořlavý modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 1 % antistatické vlákno, 
300 g/m². Podšití: 50 % meta-aramid, 50 % nehořlavá viskóza, 120 g/m². 

9500

Certifi kace: 
CE: Osobní ochranný prostředek (OOP) Kategorie III 

EN 1149-5 – Oblečení s elektrostatickou ochranou: Schváleno

EN ISO 11611 – Ochranné oblečení pro sváření a podobné práce: Třída 1 

EN ISO 11612 – Ochranné oblečení proti ohni a žáru: Nerozšiřování hoření 
A1+A2; Ochrana před teplenou konvekcí B1; Ochrana před sálavým 
teplem C1; Ochrana před kapkami roztaveného železa E2; Ochrana před 
kontaktním teplem F1

EN 13034 – Ochranné oblečení proti kapalným chemikáliím: Typ PB (6) 

IEC 61482-1-2 – Ochranné oblečení proti popálení při svařování 
elektrickým obloukem – zkouška v boxu: Třída 1 (4kA) 

IEC 61482-1-1 – Ochranné oblečení proti popálení při svařování 
elektrickým obloukem – zkouška při otevřeném oblouku:
12 ATPV (cal/cm²), 81 HAF (%)

Delší zadní strana bundy 
chrání záda i v pokleku.

Spodní lem bundy je 
nastavitelný dvěma 

elastickými šňůrkami.

Rukávy s manžetami 
na suchý zip jsou 

delší přes hřbet ruky.

Rip-stopová tkanina
se při protržení

nebude dále trhat.

Vnější náprsní kapsa 
s držákem jmenovky 
a systémem vedení 
sluchátek

Přední část bundy
je podšitá nehořlavou
tkaninou.

Velká napoleonská
kapsa na dokumenty A4
na zip schovaný v klopě.

Obousměrný zip YKK Vislon.

Dvojitá klopa
na patenty 
uzavírá zip.

Elastické panely umožňují 
volný pohyb rukama.

Vysoký límec 
chrání krk před větrem 
a dalšími nástrahami.

Osobní ochranné prostředky kategorie III.
OOP Kategorie III. jsou určeny k ochraně 
života či k ochraně proti rizikům, která 
mohou vážně a trvale poškodit zdraví, 
a u kterých může výrobce nebo dovozce 
předpokládat, že tato nebezpečí není 
uživatel schopen včas rozpoznat

Tento typ oděvu musí splňovat přísné 
požadavky norem na OOP. Shodu 
s těmito normami výrobce dokládá 
ES Prohlášením o shodě.

Čím se liší od oděvů kategorie II.
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9500

Certifi kace: 
CE: Osobní ochranný prostředek (OOP) Kategorie III 

EN 1149-5 – Oblečení s elektrostatickou ochranou: Schváleno

EN ISO 11611 – Ochranné oblečení pro sváření a podobné práce: Třída 1 

EN ISO 11612 – Ochranné oblečení proti ohni a žáru: Nerozšiřování hoření 
A1+A2; Ochrana před teplenou konvekcí B1; Ochrana před sálavým 
teplem C1; Ochrana před kapkami roztaveného železa E2; Ochrana před 
kontaktním teplem F1

EN 13034 – Ochranné oblečení proti kapalným chemikáliím: Typ PB (6) 

IEC 61482-1-2 – Ochranné oblečení proti popálení při svařování 
elektrickým obloukem – zkouška v boxu: Třída 1 (4kA) 

IEC 61482-1-1 – Ochranné oblečení proti popálení při svařování 
elektrickým obloukem – zkouška při otevřeném oblouku:
12 ATPV (cal/cm²), 81 HAF (%)

Dvě stejné multifunkční
kapsy na stehnech s držákem 
nože Hultafors, oddílem na 
mobil, kapsou na propisky 
a velkou hlavní kapsou.

Boční kapsa na nářadí
jako je např. skládací metr.

Panely na bocích přenášejí 
váhu kapes na opasek.

Kapsa neomezuje při klečení 
díky volnému rohu.

Kolena jsou chráněna 
Kevlarem a umožňují nošení

chráničů kolen KneeGuard. 

Nohavice zakončené
Kevlarem pro odolnost.

Jasně vyznačené normy,
které kalhoty splňují.

Poutka na zavěšení nářadí 
pod opaskem.

6362 Kalhoty svářečské ProtecWork, nehořlavé
Tyto kalhoty poskytují spolehlivou ochranu zejména v rizikových pracovních 
podmínkách. Jsou certifi kované na ochranu při sváření, proti statické elektřině 
a proti teplu a ohni ze sváření elektrickým obloukem. Kalhoty střihu „regular“ 
mají tvarované nohavice a systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ 
podpořeným zesílením z aramidu, aby byla kolena co nejvíce chráněna. Na obou 
nohavicích jsou kapsy zesílené DuPont™ Kevlarem®, takže jsou velmi odolné. 

› Certifi kovaná ochrana při sváření.
› Kapsy na nohavicích zesílené DuPont™ Kevlarem®.
› Systém polohování chráničů kolen KneeGuard 

certifi kovaný dle normy EN 14404.
› Zesílení z Kevlaru na exponovaných místech.
› Tvarované nohavice a vsazený klín v rozkroku pro optimální volnost pohybu. 

Velikosti: 88-128; 44-64; 144-164

Materiál: Hlavní: 49 % nehořlavý modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 1 % 
antistatické vlákno, 300 g/m². Zesílení: 39 % modakryl, 28 % Cordura®, 17 % bavlna, 15 % 
aramid, 1 % antistatické vlákno, 270 g/m². 

Svářečskou obuv
Emma Vulcanus XD S3

najdete na straně 119
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Vyberte si svou velikost

Bezpečnost a efektivita

Aby pásy na nářadí seděly opravdu každému, 
dodávají se ve třech délkách. Všechna pouzdra 
se dají na pásu posunout nebo přeskládat.

Používáním pásu na nářadí se snižuje námaha 
zad a také se méně naběháte. Prospíváte tak 
vašemu zdraví a snižujete nebezpečí úrazu.

Nářadí neustále 
na dosah ruky
Pás na nářadí je elegantní „vychytávka“, 
díky které můžete mít důležité nářadí stále 
při sobě, kamkoli jdete. Není třeba nosit 
všude celou brašnu, na pás přichytíte většinu 
nástrojů, které často používáte. Odpadne 
zbytečné chození a také ušetříte svoji páteř 
od nadměrného předklánění.

6902 Kalhoty FlexiWork+ s pouzd. kapsami, strana 11
2519 Triko FlexiWork 37.5®, strana 66

Nošení nářadí
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9772 Pás na nářadí řemeslnický
Silný a odolný pás na nářadí navržený pro řemeslníky. 
Součástí fl exibilního systému jsou dvě multifunkční pouzdra 
a jedno řemeslnické pouzdro.

› Zesílený ergonomický opasek s fl exibilním systémem zavěšení pouzder.
› Na pásu je měkké polstrování pro maximální pohodlí.
› Speciální pouzdro na nářadí pro řemeslníky, jehož součástí jsou kapsy

a poutka, držák kladiva, knofl íky pro nože Hultafors a kapsy na tužky.
› Dvě široce otevřená a zešikmená pouzdra na hřebíky či vruty.
› Robustní moderní hliníková přezka navržená pro snadné zapínání.

Velikosti: S (44 — 48 ), M (48 — 54), L (54 — 60)
Materiál: Opasek — 100 % nylon, Pouzdra — 100 % polyamid

9082 Držák kladiva Flexi, kovový
Populární standard. Kovový držák kladiva v šikovném
a bezpečném designu. Připraven k pracovní akci.

› Hodí se do úchytů na nářadí — ať už na kalhotách
Snickers Workwear, u vesty nebo do systému Flexi®Pocket.

Velikost: Univerzální
Materiál: Kov

9794 Kapsy pouzdrové Flexi
Dvě připevnitelné pouzdrové kapsy v šikovném designu. Dají se upevnit do 
úchytů na vestě či kalhotách Snickers Workwear a do systému Flexi Pocket. 
Jsou vyrobeny z mimořádně odolného materiálu Cordura® 500D pro dlouhou 
životnost.

› Pouzdrové kapsy mohou být připevněny buď pomocí úchytů
se suchým zipem nebo na obyčejný opasek.

› Jsou z velmi pevného materiálu Cordura® pro dlouhou životnost.
› Mají jeden hlavní oddíl s menšími vnějšími přihrádkami.
› Zesílené prošívání na kritických místech pro zajištění maximální životnosti.

Velikost: Univerzální

Materiál: 100 % polyamidu Cordura® 500D, 300 g/m².

9700 Úchyt na suchý zip Flexi
Připne vše a usnadní vám život. Lze připevnit k opasku.

› Je fl exibilní, můžete si vybrat mezi různými doplňky
a kombinovat je dle vašich konkrétních potřeb.

Velikost: Univerzální
Materiál: 100 % polyester
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4250 Vesta na nářadí AllroundWork
Při nošení této odolné vesty máte okamžitý přístup ke svému nářadí, aniž byste museli udělat jediný 
krok nebo se jen předklonit. Vesta je všestranně nastavitelná, což zajišťuje pohodlí a fl exibilitu.

› Široké ramenní pásy a elastický materiál v oblasti zad pro větší pohodlí a volnost pohybu.
› Zesílení předních pouzdrových kapes z materiálu Cordura® 500D 
 s úchyty na nářadí pro větší odolnost.
› Snadno dostupné zadní zešikmené pouzdrové kapsy.
› Náprsní kapsy zesílené polyamidem Cordura® 500D včetně držáku na nůž Hultafors,
 snadno přístupný oddíl na mobilní telefon a odnímatelná jmenovka.
› Zabudovaný vnitřní expandér, který umožní rozšíření vesty a její nošení přes bundu.
› Nastavitelný ergonomický pás, který odvádí tlak z ramenou.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: DobbyPro, velmi odolný a příjemný materiál ze 69 % polyamidu a 31 % bavlny, 250 g/m².
Obsahuje zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.

Nošení nářadí

Odolné a trvanlivé ruční nářadí 
ze Švédska s tradicí od roku 1883 

Vybavení pro přesné měření, řezání, sekání, zatloukání 
nebo páčení najdete u svého dealera Snickers Workwear, 

nebo na webu www.profi -odevy.cz/naradi.

Méně běhání pro správné nářadí
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Nastavitelný 
ergonomický opasek 
odvádí tlak z ramenou.

Zabudovaný expandér 
rozšíří vestu, pak je možné 
ji nosit přes bundu. 

Zesílené pouzdrové 
kapsy s úchyty na nářadí. 

Široké ramenní pásy 
pohodlně rozloží zátěž.

Polstrovaná kapsa 
na mobilní telefon.

Odnímatelná jmenovka.

Držák nože Hultafors.

Kapsy na spojovací 
materiál a nářadí. 

Elastický materiál
v oblasti lopatek

pro větší pohodlí.

Praktické poutko 
k zavěšení vesty 

plné nářadí.

Síťovina na zádech 
a bocích pro maximální 

odvětrání vlhkosti.

Vestu je možné 
díky expandéru 

nosit i přes bundu
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Norma pro ochranu 
před nepříznivým počasím
Tato norma řeší vlastnosti materiálu, prošití 
a je rozdělena do 2 oddílů: Propustnost vody 
a odolnost vůči vodním parám.

Existují 3 třídy propustnosti vody, kde třída 2 
vyžaduje odolnost tlaku vody Vp ≥ 8 000 Pa a třída 
3 Vp ≥ 13 000 Pa. Třída 1 vyžaduje stejnou odolnost 
tlaku jako třída 2, ale pouze než materiál projde 
procesem předúpravy. 

Pro odolnost vůči vodním parám, tzv. RET, (čím nižší 
třída, tím větší propustnost) existují 3 třídy: 

Třída 1: RET ≥ 40 

Třída 2: 20 < RET ≤ 40 

Třída 3: RET ≤ 20 

Detaily k normě EN 343 najdete v brožurce 
u každého certifi kovaného oděvu.

EN 343
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Bundy a vesty 
pro nepříznivé počasí
Zůstaňte v suchu a teple po celý den

Jak vybírat nepromokavé oděvy Vodní sloupec neboli stupeň nepromokavosti

Další způsoby ochrany před deštěm

Prodyšnost, schopnost oděvu dýchat

Funkce a chytrá řešení

Bundy a vesty Snickers Workwear jsou zárukou 
dlouhodobé ochrany před přírodními živly nebo 
nástrahami betonové džungle. V přehledné nabídce 
najdete tu správnou bundu nebo vestu pro konkrétní 
použití anebo univerzální model, který využijete 
po většinu roku. 

Všechny bundy jsou ušity dle stejné fi lozofi e a jsou 
tak maximálně odolné, chrání svého nositele v každé 
poloze a doslova přirostou na tělo jako „druhá kůže“, 
takže se v nich můžete přirozeně pohybovat. To platí 
dvojnásobně pro nové bundy rodin AllroundWork, 
LiteWork a FlexiWork.

Nepromokavé oděvy vybírejte podle délky pobytu na dešti, 
jeho předpokládané intenzitě a požadované prodyšnosti oděvu 
v návaznosti na teplotu okolního vzduchu a úroveň fyzické 
aktivity, kterou budete vykonávat. Pokud se hodně hýbete, 
potřebujete velkou prodyšnost. 

Oděvy do deště jsou vždy kompromisem odolnosti srážkám 
a prodyšnosti tkaniny. Pokud oděv není prodyšný, namočíte 
se zevnitř vlastním potem, který nemá kam uniknout. Když je 
oděv hodně prodyšný, zpravidla neodolá moc silnému dešti.

Vyjímkou potvrzující pravidlo jsou oděvy s membránou 
GORE-TEX, která využívá rozdílu ve velikosti vodních kapek 
a molekul vodní páry. Membrána propustí tělesnou vlhkost, 
kapky deště jí ale neprojdou.

Naše promyšlené bundy a vesty jsou vybaveny řadou 
„vychytávek“, které Vám usnadní den. Vysoce trvanlivé 
materiály, které odpuzují nečistoty, zesílení z materiálu 
Cordura®, snadno přístupné kapsy s oddíly na telefon. 
To je jen několik příkladů.

1200 Bunda softshell AllroundWork pánská, strana 40

Odolnost dešti se udává výškou vodního sloupce (v mm, vyšší je lepší). 
Číslo udává tlak vody, při kterém voda pronikne tkaninou. Proto je důležité 
myslet na intenzitu deště. V silném dešti se oděv může namočit za pár minut, 
mírný déšť může tkanina vydržet celý den.

Vybrané oděvy mají povrchovou hydrofobní úpravu, tzv. DWR. Úprava funguje 
na principu impregnace, vodu nutí stékat z tkaniny ještě než ji stihne namočit 
a znesnadňuje usazování nečistot. Funguje jako první bariéra prvních pár minut 
deště. Tuto úpravu lze až 10x reaktivovat teplem, např. vyžehlením, případně 
v sušičce. Podrobnosti o údržbě najdete v brožurce u konkrétního oděvu. 
U nepromokavých oděvů je DWR úprava samozřejmostí, vedle podlepených, 
případně svařovaných švů a vodotěsných zipů. 

Prodyšnost se udává číslem RET (0–40, nižší je lepší). Jedná se o schopnost 
tkaniny propustit tělesnou vlhkost a udržet vás tak v suchu. S klesající venkovní 
teplotou se nutnost velké prodyšnosti oděvu snižuje, protože se méně potíme. 

RET 0–6 Extrémně prodyšné Pohodlné při vyšší tělesné aktivitě

RET 6–13 Velmi prodyšné Pohodlné při střední tělesné aktivitě

RET 13–20 Prodyšné Nepohodlné při vyšší tělesné aktivitě

RET 20–30 Mírně prodyšné Středně pohodlné při nízké aktivitě

RET 30+ Neprodyšné Vhodné pro krátký pobyt na dešti.
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Bundy a vesty pro nepříznivé počasí

1229 Bunda softshell 
AllroundWork s kapucí pánská
Trendy softshellová bunda ve verzi s kapucí se bude hodit po celý rok.
Odpuzuje vodu a je větruodolná, spolehlivě vás tak udrží v pohodlí 
při náhlé změně počasí. Spousta místa na aplikaci výšivek 
a skvěle padnoucí střih neomezující pohyb.

› Tvarované rukávy a ergonomický střih pro volnost pohybu.
› Delší záda a vnější strany rukávů pro ochranu před větrem.
› Větruodolná nastavitelná kapuce podšitá síťovinou.
› Spodní strany rukávů jsou až nad lokty zesílené Cordurou.
› Přední kapsy na zip a náprsní kapsa s poutkem na jmenovku.
› Velká vnitřní kapsa, oddíl na propisky a refl exní detaily.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Prodyšná, větruodolná a vodu odpuzující softshelová tkanina 
ze 100 % polyesteru, 265 g/m². Zesílení Cordura® ze 100 % polyamidu, 205 g/m².

Softshellové a lehké bundy

0404 1604 9504

3904

1200 Bunda softshell AllroundWork pánská
Skvěle padnoucí softshellová bunda, která spojuje moderní střih, trvanlivé 
materiály a chytré funkce. Jedná se o ideální volbu pro každý úkol. 
Bunda je větruodolná a vodoodpudivá.

› Přesně padnoucí moderní střih s tvarovanými rukávy,
 které jsou delší přes hřbet dlaně, spodní strana předloktí
 je ušita z odolné tkaniny Cordura® 500D.
› Prodloužená zadní část chrání záda v každé pozici a neomezuje pohyb.
› Fleecem podšitý vysoký límec spolehlivě chrání před větrem.
› Mnoho místa pro aplikaci fi remních symbolů.
› Refl exní detaily na ramenou a zádech pro lepší viditelnost.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Větruodolná, prodyšná a vodoodpudivá softshellová
tkanina, 100 % polyester, 265 g/m². Zesílení z tkaniny Cordura®

500D, 100 % polyamid, 205 g/m².

0404 1604 5804 9504

5804
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1940 Bunda softshell FlexiWork Stretch
Tato bunda z elastického softshellového materiálu Schoeller® je navržena 
pro uživatele, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším. Čistý střih a funkce 
jako jsou větrací zipy na hrudi zajistí nositeli neotřelou moderní vizáž.

› Větruodolný, voděodolný a elastický softshellový materiál Schoeller®.
› Velké přední kapsy s větrací funkcí a vysoký límec pro ochranu krku.
› Obousměrný vodotěsný zip YKK Aquaguard® Vislon® a kapsa na zip na rukávu.
› Delší záda a vnější strany rukávů pro ochranu před větrem.
› Zesílení na loktech z elastického Armortexu®.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 4 - směrně elastická tkanina Schoeller® softshell ze 73 % polyamidu, 20 % polyuretanu,
7 % elastanu. Kontrastní 4 - směrně elastická tkanina z 84 % polyamidu a 16 % elastanu.
Elastické zesílení Armortex® z 56 % polyamidu, 26 % elastanu
a 18 % aramidových vláken DuPont™ Kevlar®.

0467

3739

5695

5804

1549 Bunda AllroundWork Stretch
Elastická bunda bez podšívky z pohodlné a odolné tkaniny. 
Byla navržena pro maximální pohyblivost během každodenního nošení.

› Vysoký límec chrání před větrem.
› Tvarované rukávy a delší zadní strana bundy.
› Obousměrný zip a 3 kapsy.
› Elastické manžety.
› Vnitřní kapsy na blok s oddíly na propisky.
› Bunda k elastickým kalhotám AllroundWork.

Velikosti: XS-XXXL

Materiál: hlavní tkanina ze směsi 47 % bavlny, 31 % polyesteru a 22% elastanu. 
Kontrastní tkanina z 92 % polyamidu a 8 % elastanu. Zesílení ze 100% polyesteru. 5804
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Bundy a vesty pro nepříznivé počasí

0404

6619 Kalhoty zimní AllroundWork 37.5®

Kalhoty, které vás udrží v teple, když je potřeba zůstat dlouho v mrazu.
Jsou ušité z odolného polyamidu se zateplením 37.5® pro optimální pohodlí
a odvětrání.

› Cordurou® 500D zesílené kolenní kapsy a konce nohavic.
› Systém polohování chráničů KneeGuard™ Pro dle normy EN 14404.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti.
› Kapsa na metr a velká cargo kapsa na stehně s oddílem na mobilní telefon.
› Držák jmenovky na stehenní kapse a poutka na nářadí u pasu.
› Dlouhé zipy na koncích nohavic pro pohodlné oblékání.
› Konce nohavic, nastavitelné šňůrkou, lze přichytit na obuv.

Velikosti: Zkrácené XS – Zkrácené XL, XS – XXL, Prodloužené XS – Prodloužené XL

Materiál: Vnější tkanina ze 100 % polyamidu, 220 g/m². Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura®

500D, 205 g/m². Zateplení ze 100 % polyesteru 37.5®, 60 g/m² s prošívanou podšívkou.

4512 Vesta prošívaná AllroundWork 37.5®

S vestou se udržíte v teple bez omezení volnosti pohybu. Můžete ji nosit 
jak samostatně, tak pod nepromokavou bundu. Postranní panely jsou elastické 
a vesta je zateplená vlákny 37.5®. Vesta je vždy při ruce, když vám začne být zima.

› Zateplení polyesterem 37.5®.
› Postranní panely jsou ušity z elastické tkaniny.
› Refl exní detaily, abyste byli dobře vidět ve tmě.
› Náprsní kapsa s prostorem pro nášivky.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Vnější tkanina z odolného 100 % polyamidu s vatováním ze 100 % polyesteru 37.5®. 
Postranní elastické panely jsou vyrobeny z 90 % polyesteru a 10 % elastanu.

8101 Bunda prošívaná AllroundWork 37.5®

Prošívaná bunda se zateplením 37.5® vás zahřeje během chladných dnů. 
Díky vnější impregnaci ji můžete nosit samostatně nebo jako mikinu 
pod nepromokavou bundou. Vysoký límec chrání před větrem 
a manžety s otvory na palce vám pomůžou udržet teplo uvnitř.

› Zateplení polyesterem 37.5®.
› Postranní panely jsou ušity z elastické tkaniny.
› Zesílení Cordura® na loktech zvyšuje odolnost.
› Refl exní detaily, abyste byli dobře vidět ve tmě.
› Náprsní kapsa s prostorem pro nášivky.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Vnější tkanina z odolného 100 % polyamidu s vatováním ze 100 % polyesteru 37.5®. 
Postranní elastické panely jsou vyrobeny z 90 % polyesteru a 10 % elastanu.

95040404 04049504
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4548 Vesta zimní AllroundWork
Vesta je ideálním oděvem pro zahřátí, 
když potřebujete mít volné ruce.

› Větruvzdorná membrána. 
› Zateplení a voděodolná vnější tkanina.
› Delší zadní strana a vysoký límec.
› Refl exní prvky.

Velikosti: XS–XXXL

Materiál: hlavní tkanina – 100% polyester, 175 g/m², 
kontrastní tkanina – 100% polyamid, 220 g/m². 
Podšívka ze 100% polyesteru, 65 g/m².

1804
9504

0404

1148 Bunda zimní AllroundWork
Jednoduchá zimní bunda se spoustou místa na loga a výšivky. 
Pohodlně střižená bunda vhodná do každého prostředí.

› Větruvzdorná membrána. 
› Zateplení a voděodolná vnější tkanina.
› Delší zadní strana a vysoký límec.
› Refl exní prvky.

Velikosti: XS–XXXL

Materiál: hlavní tkanina – 100% polyester, 175 g/m², 
kontrastní tkanina – 100% polyamid, 220 g/m². 
Podšívka ze 100% polyesteru, 120 g/m².

1804
9504

0404

Lehce zateplené bundy můžete 
nosit od podzimu do jara! 

Zimní oděvy

V lehké zimní bundě se nebudete potit při práci 
a můžete ji vytáhnout hned, jakmile ze stromů začne 
opadávat listí. Přinese Vám tak více užitku. Pokud je 
Vám zima, jednoduše si pod bundu oblečete něco navíc. 
Doporučujeme spodní prádlo nebo fl eecovou mikinu.
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Bundy a vesty pro nepříznivé počasí

1102 Bunda zimní AllroundWork 37.5® nepromokavá
Oblíbená klasika v nepromokavé verzi s odnímatelnou kapucí vás ochrání před
všemi nástrahami středoevropské zimy. Spolehlivě ochrání před lehkým deštěm.
Spousta místa na aplikaci potisku. V souladu s normou EN 343 (třídy 3/3).

› Silná 3D síťovina na zádech zadržuje teplo.
› Tvarované rukávy a elastické části na ramenou pro volnost pohybu.
› Spodní strany rukávů jsou až nad lokty zesílené Cordurou®.
› Delší záda a vnější strany rukávů pro ochranu před větrem.
› Vnitřní manžety s dírou na palec a vysoký límec podšitý fl eecem.
› Přední kapsy a náprsní kapsa na zip, refl exní prvky pro bezpečnost.
› Podlepené švy, nepromokavá tkanina a odnímatelná kapuce.

Velikosti: XS – XXXL
Vodní sloupec: 10.000 mm
Prodyšnost: RET 13–20

Materiál: vnější tkanina ze 100 % polyamidu Power, 220 g/m², zateplení
ze 100 % polyesteru 37.5®, 120 g/m², zesílení ze 100 % polyamidu Cordura®,
205 g/m² a podšívka ze 100 % polyamidu, 65 g/m².

16045804

0404 9504

Vnitřní manžety 
s otvorem na palec.

Refl exní logo 
Snickers Workwear.

Kapuce je odnímatelná, 
k bundě ji fi xují patenty.

Spodní strana 
rukávů zesílená 

polyamidem 
Cordura®.

Refl exní prvky 
na rukávech.Vnější a vnitřní 

náprsní kapsy 
na zip.

Vodotěsné zipy
YKK AquaGuard®

Odolný zip je krytý 
klopou na patenty. 

Elastické panely umožňují 
volný pohyb rukama.

Vysoký límec 
chrání před větrem.

Nepromokavá tkanina s podlepenými švy 
s 10.000mm vodního sloupce.

Lehké zateplení 37.5®, 120 g/m² umožňuje 
bundu nosit od podzimu do jara. 

Kapuci lze utáhnout pomocí 
elastické šňůrky u krku.

Kapuce je vzadu nastavitelná 
elastickou šňůrkou.

Co o oděvu říká 
vodní sloupec
a co číslo RET?
Více informací najdete
na straně 39.
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Firemní značení 
oděvů již od 
jednoho kusu!
Prezentujte svoji fi rmu
na každém kroku v oděvech
Snickers Workwear!
Je to snadné a levné. 
Zeptejte se nás na Vaše logo!

Kontakty najdete
na zadní straně katalogu.

9023 Kulich žebrovaný AllroundWork, strana 99
6901 Kalhoty nepromokavé AllroundWork, strana 15
9574 Rukavice Precision Protect, strana 93

1100 Bunda zimní AllroundWork 37.5®

Když venkovní teplota klesá, je tato moderní bunda jasnou volbou. Výborně sedí 
a udrží vás v teple díky zateplení s technologií 37.5®. Voděodolná svrchní tkanina 
je trvanlivá a poskytuje spoustu místa pro aplikaci loga nebo nápisu.

› Silná podšívka ze síťoviny v sobě zadržuje vzduch a zlepšuje tak tepelné pohodlí.
› Tvarované rukávy jsou doplněny elastickými panely na ramenou, 

díky kterým neomezují váš pohyb.
› Rukávy jsou delší přes hřbet dlaně, spodní strana předloktí 

je ušita z odolné tkaniny Cordura® 500D. 
› Prodloužená zadní část chrání záda v každé pozici.
› Fleecem podšitý vysoký límec a vnitřní elastické manžety s otvorem 

pro palec spolehlivě chrání před větrem.
› Refl exní detaily na ramenou a zádech pro lepší viditelnost.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Voděodolný a velice trvanlivý svrchní materiál ze 100 % polyamidu 
Power, 220 g/m², zateplení ze 100 % polyesteru 37.5®, 120 g/m², zesílení 
ze 100 % polyamidu Cordura® 500D, 205 g/m².

0404

1604

9504
39043904
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8200 Bunda do deště PU
Vyzrajte nad deštěm. Pro 100 % pocit sucha v celém pracovním dni si oblékněte
tuto voděodolnou, polyuretanem potaženou bundu do deště se svařenými švy.
Je ušita z měkkého elastického materiálu pro vaše pohodlí.
Splňuje normu EN 343 (třídy 3/1)

› Nejmodernější voděodolná technologie — splňuje normu EN 343 se zcela
 voděodolnými švy, které zabrání prosakování vody. Pro 100 % ochranu.
› Jemné 3M refl exní proužky pro větší viditelnost (tepelný transfer).
› Nastavitelná kapuce pro spolehlivou ochranu.
› Obrácený voděodolný zip YKK pro mimořádnou ochranu.
› Dvě velké přední kapsy 
› Suché zipy k upravení manžet.

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 10.000 mm
Prodyšnost: RET 40

Materiál: Lehkým a měkkým voděodolným polyuretanem potažený
100 % polyesterový trikot, 190 g/m².

8201 Kalhoty do deště PU
Vyzrajte nad deštěm. Pro 100 % pocit sucha v celém pracovním dni si oblékněte
tyto voděodolné, polyuretanem potažené kalhoty do deště se svařenými švy.
Jsou ušity z měkkého elastického materiálu pro vaše pohodlí.
Splňuje normu EN 343 (třídy 3/1)

› Nejmodernější voděodolná technologie — splňuje normu EN 343 se zcela
 voděodolnými švy, které zabrání prosakování vody. Pro 100 % ochranu.
› Jemné 3M refl exní pásky pro větší viditelnost (tepelný transfer).
› Dvě velké přední kapsy.
› Suché zipy u kotníků k upravení.
› Pohodlný design, díky němuž se kalhoty snadno oblékají.

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 10.000 mm
Prodyšnost: RET 40

Materiál: Lehkým a měkkým voděodolným polyuretanem potažený
100 % polyesterový trikot, 190 g/m².

0404

0400 0400

1800 Parka zimní AllroundWork 37.5® nepromokavá
Potřebujete být venku za každého počasí? Parka výborně kryje tělo až pod boky,
je nepromokavá a střižená na tělo, aby vás co nejméně omezovala. Okamžitě 
si zamilujete velké kapsy, obousměrný zip a vysoký límec. Spousta místa 
na fi remní potisk, odpovídá normě EN 343 (třídy 3/3).

› Silná 3D síťovina na zádech zadržuje teplo.
› Tvarované rukávy a elastické panely na ramenou pro volnost pohybu.
› Spodní strany rukávů jsou až nad lokty zesílené Cordurou.
› Delší záda a vnější strany rukávů pro ochranu před větrem.
› Vnitřní manžety s dírou na palec a vysoký límec podšitý fl eecem.
› Přední kapsy a náprsní kapsa na zip, refl exní prvky pro bezpečnost.
› Podlepené švy, nepromokavá tkanina a odnímatelná kapuce.

Velikosti: XS - XXXL
Vodní sloupec: 10.000mm
Prodyšnost: RET 13–20

Materiál: vnější tkanina ze 100 % polyamidu Power, 220 g/m², zateplení ze 100 % polyesteru 37.5®,
120 g/m², zesílení ze 100 % polyamidu Cordura®, 205 g/m² a podšívka ze 100 % polyamidu, 65 g/m².

Bundy a vesty pro nepříznivé počasí

Co o oděvu říká 
vodní sloupec
a co číslo RET?
Více informací najdete
na straně 39.
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1981 Bunda nepromokavá FlexiWork GORE–TEX®

Lehká zimní bunda, která chrání před deštěm zatímco je překvapivě prodyšná. 
Díky GORE–TEXu a technologii 37.5® se jedná o nejlepší bundu pro středoevropské zimy.

› 2-vrstvá membrána GORE–TEX®

› Nepromokavost dle normy EN 343 (třídy 3/3)
› Technologie 37.5® pro ventilaci a zateplení.
› 4-směrně elastické panely GORE–TEX® na zádech.
› Odnímatelná nastavitelná kapuce.
› Rukávy delší přes hřbet ruky, delší zadní strana bundy.

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 28.000 mm
Prodyšnost: RET 5,6

Materiál: hlavní tkanina – 100% GORE–TEX® polyester, 140 g/m². 
Elastická tkanina – GORE–TEX® 44 % polyesteru, 37 % polyamidu, 
19 % elastanu, 215 g/m². Zateplení – 100% polyester 37.5®, 120 g/m².

0404

Potisk na spodku
předloktí chrání

tkaninu a skvěle 
vypadá.

Snadný pohyb rukou 
do všech směrů je 

potřeba vyzkoušet 
na vlastní kůži.

Dvouvrstvá membrána GORE–TEX®

s podlepenými švy pro prodyšnost
a odolnost vodě dle normy EN 343.

Lehké zateplení umožňuje bundu 
používat od podzimu do jara.

Vodotěsné zipy 
a pár prostorných 
kapes na prsou.

Vysoký límec chrání 
krk před větrem 

i s kapucí dole.

Široce nastavitelná kapuce 
se pohybuje spolu s hlavou.

Kapuce drží tvar díky 
zpevněnému kšiltu.

Vnitřní manžety 
s otvorem na palec, 
vnější prodloužené 

přes hřbet ruky.

Zadní strana je delší, aby vám 
nefoukalo na záda ani v pokleku.
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Bundy a vesty pro nepříznivé počasí

1303 Bunda nepromokavá AllroundWork pánská
Šikovná voděodolná bunda vyrobená z dvouvrstvého materiálu s moderním střihem,
který výborně sedí. Tato bunda je ideální pro dlouhé aktivity na větru a dešti,
před kterými vás spolehlivě ochrání. Splňuje normu EN 343 (třídy 3/3) a díky
velkým plochám je snadné ji opatřit symboly vaší fi rmy.

› Díky ergonomickému střihu a tvarovaným rukávům neomezuje pohyb a skvěle sedí.
› V jakékoli poloze chrání spodní část vašich zad.
› Odolnost proti libovolnému počasí zajišťují podlepené švy
 a moderní vodotěsný zip YKK AquaGuard® Coil.
› Bunda má tři praktické kapsy a nastavitelnou kapuci.
› Refl exní prvky zajišťují viditelnost a bezpečí.

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 5.000 mm
Prodyšnost: RET 11,3

Materiál: Voděodolný a prodyšný dvouvrstvý svrchní materiál ze 100 % polyamidu,
145 g/m², Rip - Stopová podšívka ze 100 % polyamidu, 70 g/m² 
a podšívka ze 100 % polyesterové síťoviny, 70 g/m².

0400

0404

8005 Bunda větrovka AllroundWork fl eece
Buďte v teple a pohodlí, až přijde podzim. V šikovné větrovce vás 
vítr nerozhodí a ještě budete dobře vypadat. Bunda je trvanlivá 
díky zesílením Cordura® na kritických místech a udržuje teplo 
uvnitř s pomocí stahovacího pasu a vysokého límce.

› Měkký fl eece s prodyšnou laminací.
› Zesílení Cordura® na loktech zvyšuje odolnost.
› Refl exní detaily, abyste byli dobře vidět ve tmě.
› Postranní a náprsní kapsy na zip.
› Celá záda jsou vhodná pro aplikaci výšivek.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Vnější fl eece ze 100 % polyesteru, 300 g/m², 
zesíleno 100 % polyamidem Cordura®.

1908 Bunda LiteWork Windbreaker
Skladná bunda ideální do větrného počasí. Hodí se, když je teplo, 
v kombinaci s mikinou zvládne i chladnější teploty. 

› Lehounký větruvzdorný materiál.
› Kapuce spolehlivě ochrání hlavu a krk.
› Refl exní detaily zvyšují viditelnost.
› Kapsy na drobnosti na zip.
› Elastické manžety.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 100% polyamid s podšívkou ze směsi 90 % polyesteru a 10 % elastanu.

1604

0404

390439040404
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6901 Kalhoty nepromokavé AllroundWork
Zůstaňte v suchu v jakémkoli počasí v kalhotách z dvouvrstvé nepromokavé tkaniny.
Dají se nosit jak samostatně, tak přes jiné kalhoty. Mají podlepené švy a ergonomický 
střih s tvarovanými nohavicemi, které jsou na koncích zesíleny polyamidem Cordura®. 
Nepromokavé dle normy EN 343 (třídy 3/3).

› Konce nohavic zesíleny třívrstvou Cordurou.
› Nohavice se od konce rozepínají zipem až ke kolenům.
› Konce nohavic mají očka pro přivázání šňůrkou kolem boty.
› Další možností fi xace je pásek s patentem, který si zacvaknete na tkaničku boty.
› Refl exní detaily zajistí, že budete dobře vidět za každého počasí.
› Kapsa na zip vzadu.

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 5.000 mm
Prodyšnost: RET 11,3

Materiál: Voděodolný a prodyšný dvouvrstvý svrchní materiál ze 100 % polyamidu, 145 g/m², 
zesílení z třívrstvého 100 % polyamidu Cordura®, 315 g/m². 
Podšívka ze 100 % polyesteru 67 g/m².0404

SG80006 Bezpečnostní obuv Solid Gear 
Hydra GTX S3, strana 106

Refl exní bundu
 1330 AllroundWork
najdete na straně 87

Kapuce s refl exním logem 
je vpředu elastická, 

aby dobře držela tvar.

Vodotěsná náprsní kapsa 
skrývá odnímatelný rámeček na 

identifi kační kartu.

Rukávy přetažené přes hřbet 
dlaně jsou nastavitelné páskem 

na suchý zip.

Nohavice se rozepínají zipem až ke 
kolenům pro snadné navléknutí přes 

obuv a jiné kalhoty.

Konce nohavic jsou 
zesílené a mají očka 
pro přivázání nohavice 
tkaničkou pod botou.

Delší zadní část 
bundy chrání záda.

Kalhoty mají vzadu 
kapsu na zip.

Co o oděvu říká 
vodní sloupec
a co číslo RET?
Více informací najdete
na straně 39.
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Mikiny, košile a trika
Zůstaňte celý den svěží

Klima pod kontrolou s 37.5® Odolná tkanina Polartec 2.0

Široká paleta možností

Vysoce kvalitní materiály

Více než moderní vzhled

Volnost pohybu

Zůstat svěží při zvýšené aktivitě nebo během horkého 
počasí není jen otázkou pohodlí, jde také o bezpečnost. 
Pocit svěžesti pomůže udržet pozornost a sníží se 
riziko špatných rozhodnutí. 

Pokud je horké a vlhké počasí, spolehněte se 
na naše moderní funkční oblečení, které je prodyšné, 
extrémně rychle usychá a udržuje vás tak svěží po celý 
den! Doporučujeme oděvy A.I.S. nebo 37.5®.

Abychom poskytli nejlepší kontrolu klimatu a pohodlí, používáme 
na mnoha modelech oblečení technologii 37.5®. Technologie 
aktivních částic kokosového uhlí vyniká v přenosu vlhkosti, 
tím vás udržuje v suchu během horkého počasí a hřeje, když 
je chladno. Tkaniny s touto technologií vysychají až 5× rychleji, 
než srovnatelné funkční látky.

Polartec je přední výrobce inovativních textilií, které obvykle 
představují průlomové řešení zdánlivě neřešitelných problémů. 
Proto jeho materiály používají i výrobci špičkového oblečení pro 
extrémní sporty či armádního vybavení, a samozřejmě i výrobci 
moderního pracovního oblečení, mezi nimiž udává trendy 
Snickers Workwear.

V nabídce oděvů pro horní část těla najdete široký 
výběr mikin, triček a košil vhodných do různých prostředí, 
situací a klimatických podmínek. Počítá se také s aplikací 
fi remních symbolů.

Všechny naše oděvy jsou ušity z odolných materiálů. 
Každý oděv má svoje kvality, ať už se jedná o pohodlnou 
tkaninu, snadnou údržbu, ochranu před UV zářením 
nebo moderní prodyšné a funkční materiály. 

Moderní design je jen začátek, s pokročilými střihy, 
kvalitními materiály a výběrem barev dostanete oblečení, 
které se opravdu osvědčí při jakékoliv fyzické aktivitě. 

Vyzkoušejte oděvy, které fungují a kopírují váš pohyb. 
Řada oděvů Snickers Workwear, ať už triček, polokošil 
nebo mikin, má ergonomický střih pro opravdovou volnost 
pohybu a vynikající pohodlí.

8002 Mikina FlexiWork POLARTEC® 2.0 s kapucí, strana 52
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Mikiny, košile a trika

0400 0400

8002 Mikina FlexiWork POLARTEC® 2.0 s kapucí
Fleecová mikina z elastického materiálu v přiléhavém střihu s kapucí poskytuje 
pohodlí a ideální volnost pohybu při každodenním používání. Tkanina je uvnitř 
kartáčovaná, takže v chladu příjemně hřeje. 

› 4-směrně elastická tkanina Polartec® Power Stretch® je větruvzdorná 
 a prodyšná, dobře odvádí vlhkost a má dlouhou životnost.
› Vpředu zapínání a kapsy na zip. 
› Zatahovací šňůrky na kapuci a ve spodním lemu mikiny spolu 
 s elastickým zakončením rukávů zajišťují optimální přizpůsobení. 
› Refl exní prvky pro zvýšenou viditelnost. 

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 84 % polyester, 16 % elastan, 224 g/m².

8003 Mikina FlexiWork POLARTEC® 2.0
Fleecová mikina z elastického materiálu v přiléhavém střihu poskytuje pohodlí 
a ideální volnost pohybu při každodenním používání. Tkanina je uvnitř kartáčovaná, 
takže v chladu příjemně hřeje. 

› 4-směrně elastická tkanina Polartec® Power Stretch® je větruvzdorná 
 a prodyšná, dobře odvádí vlhkost a má dlouhou životnost.
› Vpředu zapínání a kapsy na zip. 
› Zatahovací šňůrky ve spodním lemu mikiny spolu 
 s elastickým zakončením rukávů zajišťují optimální přizpůsobení. 
› Refl exní prvky pro zvýšenou viditelnost. 

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 84 % polyester, 16 % elastan, 224 g/m².

0400 0400

V poslední kolekci Snickers narazíme na materiál Polartec® Power 
Stretch®, který má silná elastická vlákna tvořící 4-směrně elastickou 
tkaninu, jež dokonale kopíruje pohyby těla při různých aktivitách. 
Tato pružná dvouvrstvá tkanina výborně absorbuje vlhkost jdoucí 
od pokožky a průběžně ji přenáší k vnější vrstvě materiálu, kde se 
rychle odpaří. Vnější povrch této mnohostranně použitelné tkaniny je 
poměrně hladký, takže se dá výborně vrstvit s dalšími, přičemž sama 
o sobě dobře odolává oděru.

Za zmínku rovněž stojí recyklovaná tkanina POLARTEC® vyrobená 
téměř výhradně z recyklovaných materiálů, zejména PET lahví, takže 
oděvy vyrobené z této tkaniny šetří zdroje a zátěž na životní prostředí. 
Výrobce pracovního oblečení Snickers Workwear se snaží držet tohoto 
přístupu všude, kde je to jen možné. 

• Dvouvrstvá technologie

• Odvod vlhkosti

• Velká prodyšnost

• Výborně drží původní tvar

• 4-směrně elastický

• Rychleschnoucí

• Velmi odolný

Polartec 2.0 Klíčové vlastnosti
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8022 Bunda fl eecová AllroundWork POLARTEC®
Hřejivá a lehká fl eecová bunda vyrobená z recyklované tkaniny POLARTEC®. 
Tuto víceúčelovou měkkou bundu můžete nosit samostatně nebo pod bundou, 
když je velmi chladno. 

› Recyklovaný polyester POLARTEC®. 
› Přední kapsy a náprsní kapsa na zip. 
› Stahovací šňůrka ve spodním lemu. 
› Otvory na palce v zakončení rukávů. 
› Kontrastní černé zipy. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100% polyester POLARTEC®, 195 g/m².

8024 Vesta fl eecová AllroundWork POLARTEC®
Víceúčelová fl eecová vesta vyrobená z recyklované tkaniny POLARTEC®, 
která výborně izoluje. Tuto víceúčelovou měkkou vestu můžete nosit 
samostatně nebo pod bundou, když je velmi chladno. 

› Recyklovaný polyester POLARTEC®. 
› Přední kapsy a náprsní kapsa na zip. 
› Stahovací šňůrka ve spodním lemu. 
› Otvory na ruce jsou z elastického materiálu. 
› Kontrastní černé zipy. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100% polyester POLARTEC®, 195 g/m².
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Bunda fl eecová AllroundWork POLARTEC®
Hřejivá a lehká fl eecová bunda vyrobená z recyklované tkaniny POLARTEC®. 
Tuto víceúčelovou měkkou bundu můžete nosit samostatně nebo pod bundou, 

Vesta fl eecová AllroundWork POLARTEC®
Víceúčelová fl eecová vesta vyrobená z recyklované tkaniny POLARTEC®, 
která výborně izoluje. Tuto víceúčelovou měkkou vestu můžete nosit 

• Dvouvrstvá technologie

• Odvod vlhkosti

• Velká prodyšnost

• Výborně drží původní tvar

• 4-směrně elastický

• Rychleschnoucí

• Velmi odolný
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8004 Bunda fl eecová AllroundWork 37.5®

Fleecová bunda vyrobená s použitím technologie 37.5®, která zahřeje 
a odvede pot od těla. V teplém počasí ji můžete nosit přes triko, 
když teplota klesne, přidáte ještě mikinu. 

› Technologie 37.5® odvádí vlhkost od těla.
› Vnitřně česaný materiál zadržuje teplo.
› Refl exní detaily pro dobrou viditelnost.
› Boční kapsy a kapsa na rukávu.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 100 % polyester 37.5®, 240 g/m²

9438 Mikina Mikrofl eece na zip
Tato mikrofl eecová bunda se zipem s moderním střihem „na tělo“. 
Lze nosit přímo na těle nebo přes triko, případně spodní prádlo.

› Inovativní, přírodně upravená a rychleschnoucí tkanina odpuzující zápach.
› Mikrofl eecová tkanina s kostkovanou strukturou uvnitř pro lepší prodyšnost
 a síťovaná tkanina v podpaží pro ještě větší ventilaci.
› Kapsa na paži se zipem pro větší pohodlí.
› Vysoký límec pro zadržení tepla.
› Poutko na palec v manžetě udrží rukáv na místě.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Rychleschnoucí AIS, prodyšný s úpravou proti zápachu, 95 % polyesteru 
s bambusovým uhlím, 5 % elastanu, 285 g/m².Polyesterová síťovina, 120 g/m².
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Vlastní logo na oděvech
Snickers Workwear

Firemní značení

Na Vaše nové oděvy si můžete nechat natisknout nebo 
vyšít libovolnou grafi ku a text. Službu poskytujeme již 
od jednoho kusu. Je to snadné a levné. Zeptejte se nás 
na svoje logo. Kontakty na prodejny a obchodní zástupce 
najdete na zadní straně katalogu. Jsme Vám k dispozici.

2810 Mikina Classic
Poctivá a odolná mikina v mnoha barevných provedeních.
Pohodlná a ideální pro aplikaci symbolů vaší fi rmy.

› Česaná uvnitř pro větší komfort.
› Žebrování 2×2 s lycrou pro dlouhou životnost.
› Tištěný štítek, který vás nepoškrábe za krkem.

Velikosti: XS — XXXL 

Materiál: Předepraná tkanina, 80 % polyesteru, 20 % bavlny, 300 g/m².

3900

0400 1700 9500

2886 Mikina Classic na zip
Pohodlná mikina s jednoduchým designem 
se spoustou místa na výšivky.

› Fleecová tkanina ze směsi bavlny a polyesteru.
› Vysoký límec a žebrované lemy drží teplo uvnitř.
› Raglánové rukávy a volný střih.

Velikosti: XS — XXXL 

Materiál: barvy 0400, 1600, 3900, 9500: 60 % bavlny a 40 % polyesteru, 
barva 2800: 55 % bavlny a 45 % polyesteru, 400 g/m².

1600

39000400 2800 9500

Vlastní logo na oděvech

Firemní značení

Na Vaše nové oděvy si můžete nechat natisknout nebo 
vyšít libovolnou grafi ku a text. Službu poskytujeme již 
od jednoho kusu. Je to snadné a levné. Zeptejte se nás 
na svoje logo. Kontakty na prodejny a obchodní zástupce 
najdete na zadní straně katalogu. Jsme Vám k dispozici.
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2887 Mikina na zip Snickers Workwear
Pohodlná mikina v dvoubarevných kombinacích doplněná 
výšivkou Snickers Workwear.

› Fleecová tkanina ze směsi bavlny a polyesteru.
› Vysoký límec a žebrované lemy drží teplo uvnitř.
› Raglánové rukávy a volný střih.

Velikosti: XS — XXXL 

Materiál: (směs bavlna / polyester) barvy 0400, 1604, 3904, 
9504: 60 % / 40 %; barva 2804 – tělo: 55 % / 45 %, 
rukávy: 60 % / 40 %, 400 g/m².

2888 Mikina na zip
Snickers Workwear s kapucí
Pohodlná tepláková mikina s raglánovými rukávy
s velkou kapucí a dvěma kapsami na zahřátí rukou.

› Fleecová tkanina ze směsi bavlny a polyesteru.
› Vysoký límec a žebrované lemy drží teplo uvnitř.
› Raglánové rukávy a volný střih.

Velikosti: XS — XXXL 

Materiál: (směs bavlna / polyester) barvy 0400, 3904, 
9504: 60 % / 40 %; barva 2804 – tělo: 55 % / 45 %, 
rukávy: 60 % / 40 %, 400 g/m².
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2882 Mikina Snickers Workwear
Klasická jednoduchá mikina z pohodlné tkaniny je na hrudi doplněná velkým 
logem Snickers Workwear ze 3D tiskárny. Moderní čisté linie jsou podtržené 
originálním odznáčkem na rukávu. Odolné žebrování kolem krku, pasu 
a na koncích rukávů udrží teplo uvnitř.

› Ploché švy a raglánové rukávy pro maximální pohodlí. 
› 3D tišněné logo Snickers Workwear na hrudi. 
› Ideální pro aplikaci výšivek nebo potisku. 

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Barvy 0400 a 0600: 82 % bavlny, 18 % polyesteru, 280 g/m².
Barva 3400: 64 % bavlny, 36 % polyesteru, 280 g/m².

2880 Mikina s kapucí Snickers Workwear na zip
Mikina s kapucí je klasika doplněná dlouhým zipem, který usnadní oblékání 
a umožňuje větší kontrolu nad tělesnou teplotou. Mikina má čistý a jednoduchý 
střih, na hrudi je doplněná moderním logem ze 3D tiskárny. 

› Kapuce nastavitelná žlutými gumičkami. 
› Čisté linie a moderní vzhled. 
› Ideální pro aplikaci výšivek nebo potisku. 
› Dlouhý zip má jezdec s gumovou úchytkou, která neklouže mezi prsty. 

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Barvy 0400 a 0600: 82 % bavlny, 18 % polyesteru, 280 g/m².
Barva 3400: 64 % bavlny, 36 % polyesteru, 280 g/m².

0400 0400

8028 Mikina FlexiWork Neon
Teplá a pohodlná bunda s neonovými panely a refl exními prvky 
pro zvýšenou viditelnost. Je vyrobená z funkční elastické tkaniny 
ve sportovním střihu, který bude skvěle vyhovovat 
vašim každodenním aktivitám. 

› Funkční elastická tkanina s efektivním odvodem vlhkosti. 
› Tkanina je zevnitř česaná pro výbornou izolaci a pohodlí. 
› Neonové panely a refl exní prvky zvyšují viditelnost uživatele. 
› Dvojsměrný zip vpředu bundy a za tepla lepené refl exní zipy na předních kapsách. 
› Zatahovací šňůrka ve spodním lemu bundy a elastické zakončení rukávů. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 91 % polyester, 9 % elastan. 

8029 Vesta FlexiWork Neon
Víceúčelová neonová vesta z hladké 4směrně elastické tkaniny 
zajistí pohodlí a tepelnou izolaci při každodenních aktivitách. 
Neonové panely a refl exní prvky zajišťují zvýšenou viditelnost. 

› Funkční elastická tkanina s efektivním odvodem vlhkosti. 
› Tkanina je zevnitř česaná pro výbornou izolaci a pohodlí. 
› Neonové panely a refl exní prvky zvyšují viditelnost uživatele. 
› Dvojsměrný zip vpředu a za tepla lepené refl exní zipy na předních kapsách. 
› Zatahovací šňůrka ve spodním lemu umožňuje přizpůsobení vesty. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 91 % polyester, 9 % elastan. 

9567 95670467 0467
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8041 Mikina FlexiWork Mesh s kapucí
Moderní strukturovaný materiál dodává mikině prodyšnost a zajímavý vzhled. 
Skvěle padne díky elastické tkanině a ergonomickému střihu.

› Extra prodyšný strukturovaný fl eece.
› Vhodné jako mikina i jako bunda.
› Zevnitř kartáčovaná tkanina.
› Poutka na palce v manžetách.
› Nastavitelná kapuce a postranní kapsy na zip.
› Voděodolná náprsní kapsa na zip.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: strukturovaný fl eece Mesh ze 100% polyesteru, 210 g/m².
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8042 Mikina FlexiWork Mesh
Moderní mikina z příjemného prodyšného materiálu. Verze bez kapuce 
skvěle padne díky elastické tkanině a ergonomickému střihu.

› Extra prodyšný strukturovaný fl eece.
› Vhodná jako mikina i jako bunda.
› Zevnitř kartáčovaná tkanina.
› Poutka na palce v manžetách.
› Postranní kapsy na zip.
› Voděodolná náprsní kapsa na zip.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: strukturovaný fl eece Mesh ze 100% polyesteru, 210 g/m².
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7508 Mikina dětská Snickers Workwear s kapucí
Mikina pro juniory s pohodlným širokým střihem 
je ideální pro každodenní hraní.

› Kontrasní tištěné logo na hrudi.
› Šňůrky k nastavení kapuce.
› Extra dlouhé rukávy pro nastavení délky.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: 98/104-154/164

Materiál: 82 % bavlny, 18 % polyesteru

7509 Mikina dětská Snickers Workwear
Pulovr pro děti odolný každodennímu hraní. Pohodlný střih 
a pěkné kontrastní logo na prsou.

› Odolná a trvanlivá tkanina.
› Nastavitelné manžety rukávů.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: 98/104-154/164

Materiál: 82 % bavlny, 18 % polyesteru 

7510 Triko dětské Snickers Workwear
Triko pro každodenní hraní z odolného materiálu 
s kontrastním logem Snickers Workwear na prsou. 

› Raglánové rukávy.
› Odolná a pohodlná tkanina.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: 98/104-154/164

Materiál: 100% bavlna

Triko dětské Snickers Workwear

0400

04000400

Pro děti
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8520 Košile funkční LiteWork s krátkým rukávem
Košile navržená pro dlouhodobý pobyt na slunci, před kterým chrání díky 
faktoru UPF 50+. Pohodlná elastická tkanina spolehlivě větrá také skrze 
síťovinu kolem ramen.

› Trvale chrání před škodlivým UV světlem, na rozdíl od opalovacího krému.
› 3D síťovina kolem krku a přes ramena pro maximální prodyšnost.
› Dvě vnější náprsní kapsy s klopou, skrytá kapsa na zip a oddíl na propisku.
› Vnitřní poutka na rukávu pro snadné vykasání. 
› Patenty s logem Snickers z patinované mosazi.

Velikosti: XS—XXXL

Materiál: 74 % nylonu, 22 % recyklovaného nylonu Repreve®, 4 % elastanu, 150 g/m2. 
Síťovina z 90 % polyesteru a 10 % elastanu.

8521 Košile funkční LiteWork s dlouhým rukávem
Elastická a prodyšná, lehká košile s dlouhým rukávem vás spolehlivě ochrání 
přes sluncem díky faktoru UPF 50+. Navrženo pro dlouhodobý pobyt na slunci.

› Trvale chrání před škodlivým UV světlem, na rozdíl od opalovacího krému.
› 3D síťovina kolem krku a přes ramena pro maximální prodyšnost.
› Dvě vnější náprsní kapsy s klopou, skrytá kapsa na zip a oddíl na propisku.
› Vnitřní poutka na rukávu pro snadné vykasání. 
› Patenty s logem Snickers z patinované mosazi.

Velikosti: XS—XXXL

Materiál: 74 % nylonu, 22 % recyklovaného nylonu Repreve®, 4 % elastanu, 150 g/m2. 
Síťovina z 90 % polyesteru a 10 % elastanu.

2905 Svetr vlněný s ½ zipem
Měkký a zesílený pletený svetr se zipem u krku vás spolehlivě zahřeje. 
Přírodní vlna je prodyšná a hřeje, i když se namočí.

› Naprosto přírodní materiál v podobě příjemné a měkké vlny
 spolehlivě zahřeje v opravdu chladných podmínkách.
› Přirozeně potlačuje zápach a je možné ho nosit po delší dobu bez vyprání.
› Absorbuje vlhkost a hřeje, i když je mokrý.
› Pro zvýšenou odolnost jsou lokty a předloktí zesíleny polyamidem.
› Pohodlná poutka na palce a zip u krku.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Čistě přírodní vlna. Zesílení ze 100 % polyamidu, 190 g/m²
2800

9800
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8516 Košile fl anelová AllroundWork
Flanelová košile s klasickým kostkováním a dlouhými 
rukávy pro každodenní nošení. 

› Měkký kartáčovaný fl anel.
› Normální střih – Regular.
› Náprsní kapsa na knofl íky.

Velikosti: XS–XXXL

Materiál: 100% bavlna, 165 g/m².
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2708 Polokošile s náprsní kapsou
Atraktivní polokošile ze silnějšího materiálu, 
ideální pro fi remní značení.

› Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a za krkem.
› Snadná údržba — zachovává barvu a tvar při praní až na 70 °C.
› Náprsní kapsa pro elegantní vzhled.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 220 g/m².

2711 Polokošile A.V.S.
Buďte v suchu i ve vedrech v této lehoučké a elastické polokošili. 
Vysoce funkční prodyšný materiál zajistí spolehlivé odvádění potu, 
abyste se cítili příjemně. Ideální pro umístění loga vaší fi rmy.

› Aktivní odvětrávací systém (AVS) je funkční materiál, 
 který odvádí vlhkost od těla.
› Úprava proti zápachu pro pocit svěžesti a komfortu i při pohybu v horku.
› Elastický materiál a ploché švy, aby triko dokonale sedělo a poskytovalo pohodlí.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % prodyšný polyester AVS s úpravou proti zápachu, 140 g/m².

2715 Polokošile AllroundWork
Moderní klasika pro každodenní nošení. Moderní barevné kontrasty doplněné 
spoustou místa pro vaše fi remní symboly.

› Žebrovaný límec a konce rukávů udrží tvar po mnoho vyprání.
› Zesílený šev za krkem pro dlouhou životnost.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 65 % polyesteru, 35 % bavlny, 220 g/m²
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2724 Polokošile AllroundWork 37.5®

Užijte si svůj den v pohodlí dokonce i v teplém počasí s touto funkční 
polokošilí s technologií 37.5®. Vafl ová struktura vnější strany tkaniny 
zvětšuje plochu pro odpařování vlhkosti a maximalizuje funkčnost.

› Technologie 37.5® pro komfort a tepelnou pohodu po celý den.
› Tkanina s odolnou vafl ovou strukturou zvyšující
 efekt odpaření vlhkosti.
› Žebrovaný límec a konce rukávů.
› Velké plochy pro aplikaci fi remních symbolů.
› Náprsní kapsa.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % polyester (45 % polyesteru 37.5®), 185 g/m².
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2505 Triko Neon s krátkým rukávem
Odlehčené triko s krátkým rukávem vám zajistí skvělou viditelnost 
a pohodlí při pohybu nebo v horkém počasí. Sportovní vzhled 
s neonovými barvami, střih na tělo.

› Lehký a prodyšný materiál.
› Perforovaná tkanina pro odvětrání.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikost: XS—XXXL

Materiál: 100% polyester.

2405 Triko Neon s dlouhým rukávem
V neonovém triku s dlouhým rukávem budete výborně vidět. 
Odlehčený design zajistí pohodlí při pohybu nebo v horkém počasí. 
Střih na tělo a sportovní vzhled.

› Lehký a prodyšný materiál.
› Perforovaná tkanina pro odvětrání.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikost: XS—XXXL

Materiál: 100% polyester.

Triko Neon s krátkým rukávem
Odlehčené triko s krátkým rukávem vám zajistí skvělou viditelnost 
a pohodlí při pohybu nebo v horkém počasí. Sportovní vzhled 

Triko Neon s dlouhým rukávem
V neonovém triku s dlouhým rukávem budete výborně vidět. 
Odlehčený design zajistí pohodlí při pohybu nebo v horkém počasí. 
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2522 Triko s potiskem, 2-balení
Dvojité balení jednoduchých triček z jemné bavlny, 
která jsou ideální pro každodenní nošení.

› Vyrobeno ze 100% bavlny, jednoduchý trikot.
› Jedno triko s potiskem, druhé jednobarevné.
› Decentní jednobarevný potisk.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: XS—XXXL

Materiál: 100% bavlna, 170 g/m²

2529 Triko Classic, 2-balení
Dvojité balení jednoduchých triček z jemné bavlny, 
která jsou ideální pro každodenní nošení.

› Vyrobeno ze 100% bavlny, jednoduchý trikot.
› Kombinace bílé a černé v jednom balení.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: XS—XXXL

Materiál: 100% bavlna, 170 g/m²
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2410 Triko AllroundWork s dlouhým rukávem
Pohodlné triko s dlouhým rukávem pro každodenní nošení 
je vyrobené z příjemné bavlněné pleteniny. 

› Raglánové rukávy pro maximální pohodlí.
› Spousta místa na loga a výšivky.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % bavlna, 200 g/m². Barva 2800 – 95% bavlna, 5% Viscose.

2519 Triko funkční FlexiWork 37.5®

Správné mikroklima se vytváří už na pokožce, to platí pro atlety, stejně jako 
pro řemeslníky. Tohle funkční triko díky technologii 37.5® skvěle odvádí vlhkost 
a udržuje správnou teplotu kůže. 

› Bezešvý design a síťovina v kritických místech 
 z něj dělají pohodlné triko vhodné pro tělesnou aktivitu.
› Díky aktivním částicím technologie 37.5® je rychleschnoucí a nezapáchá.
› V podpaží je síťovina kvůli lepší ventilaci.
› Bezešvý design pro maxilmální pohodlí.

Velikosti: XS — XXL

Materiál: vnější — polyamid (61 %), vnitřní — polyester 37.5® (39 %), 165 g/m²

2508 Triko A.V.S. s krátkým rukávem
Klasika pro komfort a pocit sucha a svěžesti. Lehké a elastické triko
z vysoce funkčního prodyšného materiálu pro spolehlivé odvádění
potu od těla v horku. Ideální pro umístění loga vaší fi rmy.

› Aktivní odvětrávací systém (AVS) je moderní technologie 
 výroby materiálu pro mimořádnou prodyšnost a odvádění 
 vlhkosti od těla, díky níž zůstanete v suchu a svěží.
› Úprava proti zápachu pro pocit svěžesti a komfortu i při pohybu v horku.
› Elastický materiál a ploché švy, aby triko dokonale sedělo a poskytovalo pohodlí.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % prodyšný polyester AVS s úpravou proti zápachu, 140 g/m².
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2518 Triko AllroundWork
Klasické triko kombinující moderní barevné kontrasty s pohodlím 
pravé bavlny. Ideální pro aplikaci vašich fi remních symbolů.

› Zesílený šev za krkem pro dlouhou životnost.
› Lycra v žebrování prodlužuje životnost límce po mnoho vyprání.
› Tištěný štítek, který neškrábe za krkem.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m²

2580 Triko Snickers Workwear
Pohodlné triko z příjemné tkaniny je doplněné nenápadným logem Snickers 
Workwear, které vytiskla 3D tiskárna. Triko můžete doplnit vlastním logem. 

› Ploché švy a raglánové rukávy pro maximální pohodlí. 
› 3D tišněné logo Snickers Workwear na hrudi. 
› Ideální pro aplikaci výšivek nebo potisku. 

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Barvy 0400 a 0600: 100 % bavlna, 200 g/m².
Barva 3400: 64 % bavlny, 36 % polyesteru, 200 g/m².

2502 Triko Classic s krátkým rukávem
Klasické bavlněné tričko s pohodlným střihem, 
ideální pro fi remní značení.

› Pro dlouhou životnost zesílené švy na ramenou a u krku.
› Lycra® v žebrování kolem krku pomáhá udržet tvar po mnoha praních.
› Tištěný štítek, který vás nepoškrábe za krkem.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 100 % česaná bavlna, 160 g/m².
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Spodní prádlo
Pohodlí začíná na pokožce
Když je člověku zima, nejjednodušší je obléci se 
do zateplené bundy. Lepší je ovšem vrstvit oděvy 
na sebe, aby bylo tělo v teple a zároveň se 
zachoval přirozený odvod vlhkosti od pokožky. 

V mokrém oblečení dříve nebo později začne být zima. 
Proto je důležité během tělesné aktivity nosit funkční 
spodní prádlo, které vás udrží v suchu po celý den. 
V nabídce je také teplejší prádlo pro statické aktivity.

Po celý den v suchu a teple

Funkční technologie 37.5®

Všechny oděvy první vrstvy Snickers Workwear obsahují 
vysoce funkční tkaniny, které odvádějí pot a vlhkost od vaší 
pokožky, takže udržují vaše tělo v suchu a v teple. Výběr 
správného typu spodního prádla je otázkou ročního období, 
počasí, aktivity a samozřejmě vkusu.

Bezešvá technologie
Nové spodní prádlo Snickers Workwear je tkané na strojích, 
které produkují jednotlivé kusy prádla vcelku a dokáží měnit typ 
osnovy přímo během výroby. Lze tak vytvořit např. triko, které 
má v podpaží síťovinu a na zádech zateplení. Takto vyrobený 
oděv pak sedí na těle jako druhá kůže. 

Nová řada spodního prádla
Spodní prádlo je nyní rozděleno dle konceptu rodin, 
k dispozici jsou tři varianty prádla pro různé stupně tělesné 
aktivity a podle aktuálního počasí. Inspirovali jsme se staršími 
modely, prádlo FlexiWork tak např. přebírá oblíbené vlastnosti 
prádla XTR. Více na další dvoustraně. 

Moderní ponožky
Rozšířili jsme řadu ponožek, které jsou nyní rozděleny do 
přehledných rodin, podle zaměření a zamýšleného použití. 
Promyšlené střihy a kombinace různých materiálů dohromady 
poskytují vyjímečné pohodlí a ochranu.

Oděvy ze syntetických materiálů s ktivními částicemi přírodního 
původu. Tyto částice jsou permanentní součástí vláken a nikdy 
se nevymyjí nebo nedegradují.

Technologie 37.5® zajišťuje skvělou savost a prodyšnost 
tkaniny, která díky tomu usychá až 5x rychleji, než srovnatelné 
funkční látky. Tento materiál udržuje optimální vlhkost na 
povrchu vaší pokožky a tím vás drží v teple a pohodlí. 
Tkanina má úpravu proti zápachu.

9441 Triko funkční vlněné FlexiWork s dl. rukávem na ½ zip, strana 75
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Spodní prádlo

Teplo
vychází
zevnitř

1Sucho znamená teplo

Oblékaní do zimy můžeme přirovnat ke stavbě 
domu. Začíná se od základů. Naše spodní prádlo 
tvoří základní vrstvu, která vás udržuje v teple, 
odvádí vlhkost od pokožky a umožnuje jí dýchat. 
K jeho výrobě používáme moderní materiály 
a chytré výrobní postupy, novinkou je bezešvá 
technologie tkaní celého oděvu.
K dostání jsou tři varianty spodního prádla 
navržené pro různé prostředí a různou 
intenzitu fyzické aktivity.

LiteWork strana 72

Pro intenzivní tělesnou aktivitu
Spodní prádlo pro aktivní pohyb, kde je prioritou 
prodyšnost a rychlý odvod vlhkosti od těla, je utkané
s využitím kokosového uhlí technologie 37.5®.

FlexiWork strana 74

Vylepšená verze oblíbené klasiky
Reinkarnace populárního prádla XTR v novém designu 
navržená pro maximální funkčnost. Variabilní skladba 
tkaniny tvoří kombinaci zateplení a prodyšnosti.

Když se správně oblečete, půjde vám dílo lépe od ruky. Princip 
oblékání ve vrstvách začíná spodním prádlem, jehož úkolem je 
hlavně odvádět vlhkost od pokožky a udržet vás v pohodlí. 
Naše nové spodní prádlo je bezešvé a skvěle sedí na těle.

FlexiWork Merino strana 75

Když je potřeba extra zateplení
Prádlo z hřejivé přírodní vlny a odolného polyamidu
je prodyšné, pohodlné a zahřeje i když je mokré.
Na kritických místech má vlna froté strukturu.
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2 3Teplo je třeba zadržet Ochranná vrstva
Nadýchané materiály tvoří ideální zateplovací vrstvu. 
Naše oděvy jsou navržené tak, aby zadržovaly teplo uvnitř 
vytvořením vzduchové kapsy kolem vašeho těla. Snickers 
Workwear nabízí širokou škálu takových oděvů.

Úkolem vrchní vrstvy je zejména ochrana před větrem, 
deštěm a špínou. Ideální je nepromokavé oblečení, 
které je dostatečně prodyšné, ale ochrání vás před 
přírodními živly nebo nástrahami betonové džungle.
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Spodní prádlo

9418 Triko funkční LiteWork 37.5® s dl. rukávem
Bezešvé funkční triko s dlouhým rukávem určené pro intenzivní tělesnou aktivitu. 
Tkanina 37.5® vyniká prodyšností a přenosem tělesné vlhkosti. V místech, kde se 
nejvíce potíte, je látka utkána jako síťovina, která plynule navazuje na okolní tkaninu.

› 37.5® je technologie aktivních částic přírodního původu, které pohlcují vlhkost
 a rozkládají ji na větší plochu, čímž se urychluje odpařování.
› Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
› Schne 5x rychleji než podobné tkaniny a přirozeně pohlcuje zápach.
› Moderní střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
 kde se nejvíc potíte - v podpaží, podél zad a za krkem.
› Bezešvá technologie výroby pro maximální pohodlí.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 58 % polyamidu, 42 % polyesteru 37.5®

9409 Spodky funkční LiteWork 37.5®

Bezešvé funkční spodky určené pro intenzivní tělesnou aktivitu. Tkanina 37.5® vyniká 
prodyšností a přenosem tělesné vlhkosti. V místech, kde se nejvíce potíte, je látka utkána 
jako síťovina, která plynule navazuje na okolní tkaninu.

› 37.5® je technologie aktivních částic přírodního původu, které pohlcují vlhkost
 a rozkládají ji na větší plochu, čímž se urychluje odpařování.
› Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
› Schne 5x rychleji než podobné tkaniny a přirozeně pohlcuje zápach.
› Moderní střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
 kde se nejvíc potíte – v rozkroku, v kříži a v kolenních jamkách.
› Bezešvá technologie výroby pro maximální pohodlí.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 58 % polyamidu, 42 % polyesteru 37.5®

9419 Triko funkční LiteWork 37.5® s kr. rukávem
Bezešvé funkční triko s krátkým rukávem určené pro intenzivní tělesnou aktivitu. 
Tkanina 37.5® vyniká prodyšností a přenosem tělesné vlhkosti. V místech, kde se 
nejvíce potíte, je látka utkána jako síťovina, která plynule navazuje na okolní tkaninu.

› 37.5® je technologie aktivních částic přírodního původu, které pohlcují vlhkost
 a rozkládají ji na větší plochu, čímž se urychluje odpařování.
› Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
› Schne 5x rychleji než podobné tkaniny a přirozeně pohlcuje zápach.
› Moderní střih kopírující tělo se síťovinou pro větrání na místech,
 kde se nejvíc potíte – v podpaží, podél zad a za krkem.
› Bezešvá technologie výroby pro maximální pohodlí.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 58 % polyamidu, 42 % polyesteru 37.5®

9429 Boxerky funkční LiteWork 37.5®

Bezešvé funkční boxerky určené pro intenzivní tělesnou aktivitu. Tkanina 37.5®

vyniká prodyšností a přenosem tělesné vlhkosti. V místech, kde se nejvíce potíte, 
je látka utkána jako síťovina, která plynule navazuje na okolní tkaninu.

› 37.5® je technologie aktivních částic přírodního původu, které pohlcují vlhkost
 a rozkládají ji na větší plochu, čímž se urychluje odpařování.
› Extrémně rychle schnoucí tkanina pro prvotřídní komfort.
› Schne 5x rychleji než podobné tkaniny a přirozeně pohlcuje zápach.
› Bezešvá technologie výroby pro maximální pohodlí.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 58 % polyamidu, 42 % polyesteru 37.5®
0418
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Bezešvá technologie
tkaní celého oděvu
v jednom kuse

Bezešvá technologie
tkaní celého oděvu
v jednom kuse

Oděvy ze syntetických materiálů s částicemi 
přírodního původu. Tyto částice jsou perma-
nentní součástí vláken a nikdy se nevymyjí 
nebo nedegradují.

Technologie 37.5® zajišťuje skvělou savost 
a prodyšnost tkaniny, která díky tomu usychá 
až 5x rychleji, než srovnatelné funkční látky.

Tento materiál udržuje optimální vlhkost na 
povrchu vaší pokožky a tím vás drží v teple 
a pohodlí. Tkanina má úpravu proti zápachu.

Technologie 37.5®
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Spodní prádlo

9426 Triko funkční FlexiWork s krátkým rukávem 
Bezešvé funkční triko s krátkým rukávem FlexiWork je klasika ve vylepšeném designu, která vám poskytne 
optimální kombinaci zateplení, ochrany a prodyšnosti, abyste mohli podávat ten nejlepší výkon.

› Vylepšená elastická rychleschnoucí tkanina, která odvádí pot od pokožky.
› Díky síťovině je extra prodyšné v místech, kde se nejvíce potíte.
› Zateplené v místech, která je třeba udržet v teple – na ramenou a ledvinách.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 62 % polyamidu, 36 % polypropylenu a 2 % elastanu.

9428 Spodky funkční FlexiWork
Bezešvé funkční spodky FlexiWork jsou klasika ve vylepšeném designu, která vám poskytne 
optimální kombinaci zateplení, ochrany a prodyšnosti, abyste mohli podávat ten nejlepší výkon.

› Vylepšená elastická rychleschnoucí tkanina, která odvádí pot od pokožky.
› Díky síťovině jsou extra prodyšné v místech, kde se nejvíce potíte.
› Zesílené na kolenou s ventilací v kolenních jamkách a v kříži.
› Kompresní tkanina vzadu, v rozkroku a na stehnech pro podporu důležitých svalů.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 62 % polyamidu, 36 % polypropylenu a 2 % elastanu.

9425 Triko funkční FlexiWork s dlouhým rukávem 
Bezešvé funkční triko s dlouhým rukávem FlexiWork je klasika ve vylepšeném designu, která vám poskytne 
optimální kombinaci zateplení, ochrany a prodyšnosti, abyste mohli podávat ten nejlepší výkon.

› Vylepšená elastická rychleschnoucí tkanina, která odvádí pot od pokožky.
› Díky síťovině je extra prodyšné v místech, kde se nejvíce potíte.
› Zateplené v místech, která je třeba udržet v teple – na ramenou a ledvinách.
› Zesílení na loktech.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 62 % polyamidu, 36 % polypropylenu a 2 % elastanu.

0418

0418

0418

Nová generace 
prádla XTR
má jméno 
FlexiWork

Bezešvá technologie
tkaní celého oděvu
v jednom kuse
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9441 Triko funkční vlněné FlexiWork s dl. rukávem na ½ zip 
Bezešvé funkční triko s dlouhým rukávem navržené pro statické aktivity v chladném počasí 
nebo pohyb v mrazu. Přírodní vlna pohlcuje zápach a poskytuje vyváženou kombinaci zateplení 
a prodyšnosti.

› Vlněné froté na předloktích pro zvýšenou ochranu a pohodlí.
› Moderní výrobní postup s bezešvou síťovinou v podpaží.
› Zateplení na ledvinách.
› Krátký zip u krku pro snadné oblékání a svlékání.
› Přirozeně odolává zápachu a vydrží svěží několik dní bez praní.

Velikosti: XS – XXL

Materiál: 45 % vlny Merino, 29 % polypropylenu, 24 % polyesteru a 2 % elastanu.

9442 Spodky funkční vlněné FlexiWork
Bezešvé funkční spodky navržené pro statické aktivity v chladném počasí 
nebo pohyb v mrazu. Přírodní vlna pohcuje zápach a poskytuje vyváženou 
kombinaci zateplení a prodyšnosti.

› Udrží si formu po mnoha cyklech nošení a praní.
› Elastické manžety na koncích nohavic udrží teplo uvnitř.
› Příjemný měkký materiál a široká guma v pase pro maximální pohodlí.
› Přirozeně odolává zápachu a vydrží svěží několik dní bez praní.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: 45 % vlny Merino, 29 % polypropylenu, 24 % polyesteru a 2 % elastanu.

0439

0418

0418

0458

9436 Boxerky elastické 2 - balení
Noste tyto příjemné bavlněné boxerky z hladkého elastického materiálu
pro pocit pohodlí. Připravte se na to, že výborně padnou na tělo
a jsou příjemné tam, kde je to nejvíce potřeba.

› Boxerky s výborným střihem padnoucím na tělo 
z hladkého elastického materiálu.

› Úžasně příjemná bavlna pro maximální komfort.
› Guma v pase z vnitřní strany z česaného materiálu pro větší pohodlí.
› Ploché švy ze šesti nití pro mimořádnou životnost.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: 95 % bavlny, 5 % elastanu, 210 g/m².

Do mrazu jedině Merino

0439
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Spodní prádlo

9206 Ponožky Cordura®

vlněné Ruff Work 2 - balení
Odolné a trvanlivé vlněné ponožky zesílené tkaninou Cordura®. 
V náročných podmínkách poskytnou skvělý tepelný komfort 
a dlouho vydrží.

› Nohy budou v teple a dlouhodobě bez zápachu,
díky přírodní vlně Merino.

› Špička a pata jsou zesíleny vlákny Cordura®.
› Froté uvnitř zvyšuje pohodlí a tepelnou pohodu.
› Přes nárt je elastické žebrování a ponožky

jsou utkány individuálně pro levou i pravou nohu.
› Vzduchové kanálky a síťovina v kritických

místech zlepšují odvětrání.

Velikosti: 37 — 40, 41 — 44, 45 — 48

Materiál: 36 % polyamidu, 19 % vlny Merino, 19 % akrylu,
15 % polypropylenu, 7 % Cordury® a 4 % elastanu.

Proužky pro lepší
průnik vzduchu

Horní šev
v barvě rodiny

Síťovina pro lepší
průnik vzduchu

Elastická vlákna přes
nárt drží ponožku na noze

Střih optimalizovaný
pro levou a pravou nohu

Symboly
pro praní

Pata zesílená
vlákny Cordura®

Vrchní guma
s žebrováním

Špička zesílená
vlákny Cordura®

9804

2804

9217 Ponožky LiteWork 37.5® střední
Lehounké ponožky, které poskytnou chladivý pocit během fyzicky 
náročných aktivit a v teplém počasí. Moderní design spolu s technologií 
37.5® udrží vaše nohy v suchu a pohodlí.

› Rychleschnoucí tkanina 37.5® v oblasti chodidla,
která odvádí vlhkost od pokožky a udržuje ji suchou.

› Zesílené špičky a paty.
› Froté body na obou kotnících pro zlepšení pohodlí.
› Střih optimalizovaný pro levou a pravou nohu.
› Vzduchové kanálky a síťovina v kritických místech zlepšují odvětrání.

Velikosti: 37 — 40, 41 — 44, 45 — 48

Materiál: 40 % polyamidu, 39 % 37.5®, 19 % polypropylenu a 2 % elastanu. Aktivní 
částice přírodního původu 37.5® se z tkaniny nikdy nevyperou, ani nedegradují.

9218 Ponožky LiteWork 37.5® nízké
Lehké nízké ponožky, které poskytnou chladivý pocit během fyzicky 
náročných aktivit a v teplém počasí. Moderní design spolu s technologií 
37.5® udrží vaše nohy v suchu a pohodlí.

› Rychleschnoucí tkanina 37.5® v oblasti chodidla,
která odvádí vlhkost od pokožky a udržuje ji suchou.

› Zesílené špičky a paty.
› Střih optimalizovaný pro levou a pravou nohu.
› Vzduchové kanálky a síťovina v kritických místech zlepšují odvětrání.

Velikosti: 37 — 40, 41 — 44, 45 — 48

Materiál: 43 % polyamidu, 44 % 37.5®, 11 % polypropylenu a 2 % elastanu. Aktivní 
částice přírodního původu 37.5® se z tkaniny nikdy nevyperou, ani nedegradují.

Ponožky Snickers Workwear

2804
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9211 Ponožky AllroundWork 3 - balení
Měkké, pohodlné a odolné ponožky, navržené pro 
každodenní použití. Ideální pro jakoukoli aktivitu.

› Vzduchové kanálky a síťovina v kritických 
místech zlepšují odvětrání.

› Froté na vnitřní straně chodidla změkčí každý krok.
› Pletenina na nártu drží ponožku na správném místě.

Velikosti: 41 — 44, 45 — 48

Materiál: 73 % bavlny, 26 % polyamidu
a 1 % elastanu.

9213 Ponožky vlněné AllroundWork 2 - balení 
Tenké a pohodlné ponožky s vlnou Merino, které vás udrží v teple při 
jakékoli aktivitě. Pohodlný střih skvěle sedí na noze.

› Přírodní vlna Merino pohlcuje zápach, takže udržuje vaše nohy svěží.
› V ponožkách není zima ani když se namočí.
› Vzduchové kanálky a síťovina v kritických místech zlepšují odvětrání.
› Pletenina na nártu drží ponožku na správném místě.

Velikosti: 41 — 44, 45 — 48

Materiál: 34 % vlny Merino, 34 % akrylu,
31 % polyamidu a 1 % elastanu.

04000400

1804

9210 Ponožky Heavy Wool vysoké
Zapomeňte na studené nohy. V těchto skvělých silných ponožkách z vlny 
budete stále v teple. Vysoké, tlusté, hebké a zesílené kvalitní vlnou
pro maximální tepelný komfort
v chladných podmínkách.

› Vysoké tělo pro mimořádnou izolaci.
› Komfortní hladký šev v oblasti prstů.
› Zesílené na patě a špičce pro lepší životnost a oporu.
› Elastická pletenina v klenbě.

Velikosti: 37 — 39, 40 — 42, 43 — 45, 46 — 48

Materiál: Tlustá a měkká vlněná froté tkanina.
84 % vlny Merino, 12 % Lycry®, 4 % polyamidu.1804
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Bezpečnostní obuv

SG30001 Ponožky kompresní
Podporují krevní oběh během fyzické činnosti a snižují 
únavu svalů. Pohodlná guma drží ponožku tesně pod 
kolenem. Zesílený materiál v oblasti paty, špičky 
a kotníku skvěle tlumí nárazy. Kritická místa jsou 
z prodyšné síťoviny. Komprese: 20—30mm Hg.
Materiál: 93 % nylon, 7 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30004 Ponožky Active 3-balení
Kvalitní ponožky s ergonomickým střihem podporují 
pohyb a minimalizují vznik puchýřů a jiných nepří-
jemností. Odvádějí vlhkost a snižují zápach. Špička 
a pata jsou silnější a tlumí tak nárazy. 
Materiál: 46 % bavlna, 38 % nylon, 
14 % polypropylen, 2 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30006 Ponožky zimní Extreme
Podle nás ty nejlepší podkolenky do pořádné zimy. 
Nejlepší materiály se snoubí s nejmodernějšími 
výrobními postupy. Úzké podkolenky jsou zateplené 
vlnou Merino, která pohlcuje a odvádí vlhkost. 
Jsou silnější na chodidle a přes prsty, střih 
je optimalizovaný pro každou nohu zvlášť.
Materiál: 39 % nylon, 29 % polyester Thermocool, 
13 % vlna Merino, 15 % polypropylen, 2 % měď, 
2 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30008 Ponožky Extreme
Nejlepší materiály se snoubí s nejmodernějšími výrobními 
postupy. Na chodidle jsou bezešvé a na kritických místech 
mají síťovinu, střih je optimalizovaný pro každou nohu 
zvlášť.
Materiál: 48 % Coolmax, 38 % nylon, 10 % nanoglide

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30002 Ponožky teplé Heavy
Velice teplé zimní ponožky vyrobené z vlny ovcí Merino. 
Jejich vlna skvěle pohlcuje vlhkost, nezapáchá a hřeje, i když 
je mokrá. Zesílení na patě a špičce prodlužuje životnost. 

› Materiál: 54 % vlna Merino, 44 % polyamid, 2 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30005 Ponožky zimní 
Performance 2-balení
Ponožky vhodné pro použití s vysokými zimními botami. 
Udržují nohy v teple díky vlně Merino, zejména zespodu, 
kde je silnější vrstva pleteniny. Pohodlné ponožky do zimy. 
Materiál: 33 % vlna Merino, 
33 % akryl, 34 % polyamid

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30007 Ponožky vlněné Ultra tenké
Ponožky stvořené aby byly maximálně prodyšné. 
Jsou velice pohodlné díky síťovině na nártu a měkké 
pletenině na patě. Bezešvá pata neškrábe kůži 
a poskytuje dodatečné odpružení chodidla. 
Díky vlně Merino jsou rychleschnoucí a nezapáchají. 
Materiál: 51 % nylon, 47 % vlna Merino, 2 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

SG30009 Ponožky 
Performance 2-balení
Dvojbalení bílého a černého páru pohodlných tenkých 
ponožek, které mají na kritických místech větrání 
ze síťoviny. Jsou ušity z materiálu Microlon, který 
odvádí vlhkost a pohlcuje pachy. Ponožky jsou měkké 
a pohodlné, předcházejí vzniku puchýřů a jiných poranění. 
Materiál: 98 % nylon, 2 % elastan

Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

Ponožky Solid Gear
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Moderní certifikovaná 
bezpečnostní obuv 
Pořádné oblečení je třeba doplnit odolnou 
a pohodlnou obuví. Značka Solid Gear klade 
stejně jako Snickers Workwear důraz na 
nejkvalitnější materiály a trvanlivost. 

Návrháři používají ty nejlepší dostupné 
technologie a chytrá řešení. Vznikají tak 
unikátní boty, které nemají na trhu obdobu. 

Z řady pracovní obuvi si vybere každý. 
Dostupné jsou různé úrovně ochrany  
proti specifickým rizikům, vše v souladu 
s normou EN 20345. 

Více najdete v tomto katalogu na straně 100, 
na webu www.profi - odevy.cz,  
ve značkové prodejně nebo u svého  
dealera Snickers Workwear.
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Firemní značení 
oděvů umíme 
v libovolném 
množství
Firemní oblečení posiluje 
povědomí o firmě, kdekoli 
se pohybují její zaměstnanci!
Je to snadné a levné.  
Zeptejte se nás na Vaše logo!

Kontakty najdete 
na zadní straně katalogu.
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Reflexní oděvy
Viditelnost znamená bezpečí
Oblečení s vysokou viditelností je důležitou součástí 
osobní ochrany při práci za zhoršených světelných 
podmínek. Naše rozšířená řada reflexních oděvů 
nabízí různé kombinace funkčnosti a pohodlí pro ty, 
kdo pracují za snížené viditelnosti. Vyšli jsme z našich 
nejoblíbenějších modelů a přepracovali jsme tyto 
kalhoty a bundy do reflexních verzí.  

Zároveň jsme přidali prvky, které zákazníci požadovali, 
jako například kapsy na identifikační karty. Věříme, že 
zkušení a věrní uživatelé našich pracovních kalhot ocení 
ochranu kolen, tvarované nohavice a skvěle padnoucí 
střih, na jaký jsou zvyklí – spolu s dobrou viditelností 
a bezpečností při práci v jakémkoli počasí. 

Žlutá nebo oranžová?
Obvykle lze zpozorovat osobu ve žlutém fluorescenčním oděvu 
snáze než v oranžovém. Je tomu tak proto, že žlutá barva má 
oproti oranžové vyšší svítivost a lidskému oku se při pozorování 
z určitého úhlu jeví jako jasnější.

V bílé zimní krajině však platí opak, protože oranžová vytváří 
vyšší kontrast proti bílému pozadí. I když má tedy oranžový 
fluorescenční materiál nižší svítivost než žlutý, je v zimní krajině 
lépe viditelný z důvodu vyššího kontrastu. Kontrast v tomto 
případě vítězí nad svítivostí.

Trvanlivé materiály a barvy
Naše oděvy s vysokou viditelností zajišťují dlouhodobou 
ochranu. Díky optimálnímu množství trvanlivého polyesteru 
v každém oděvu si uchovají tvar i intenzivní barvu s vysokou 
viditelností, odolávají vlhkosti, mastnotě a nečistotám i po 
mnoha pracích cyklech.

Bezpečnost až na prvním místě
Osobní ochranu bereme vážně, a proto neděláme žádné 
kompromisy. Naše reflexní bundy, trika, polokošile a vesty  
tak mají reflexní pásky kolem dokola a na ramenou, abyste  
byli vidět ze všech stran, dokonce i v předklonu.

Běžné oblečení je například při osvětlení dálkovými světly 
automobilu viditelné ze 150 metrů, zatímco jasný a reflexní 
pracovní oděv lze zahlédnout na vzdálenost 450 metrů.

Aplikace výšivek a potisk
Pokud chcete své reflexní oděvy opatřit logem nebo textem, 
platí zde speciální nároky. Příliš velká loga mohou ohrozit 
klasifikaci oděvu. Pro ideální a bezpečné firemní značení svého 
oděvu se nebojte pro více informací obrátit na svého dealera 
Snickers Workwear. Rádi vám pomůžeme najít nejlepší řešení 
na míru vašim potřebám.

Poznámka: Reflexní bundy, oděvy do deště a oděvy pro horní část těla 
jsou k dispozici pouze ve standardní délce. 

Norma pro vysoce viditelné výstražné oděvy.
Tato norma stanovuje požadavky na oděvy se 
schopností vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. 
Její součástí jsou požadavky na barvy a odrazivost, 
na min. plochy a na rozmístění fluorescenčních 
a reflexních materiálů.

Norma EN ISO 20471:2013 definuje tři třídy,  
přičemž třída 3 má nejvyšší viditelnost.

třída 3
Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena  
minimálně plochou 0,8 m² a 0,2 m² reflexního materiálu.

třída 2
Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena  
minimálně  plochou 0,5 m² a 0,13 m² reflexního materiálu.

třída 1
Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena  
minimálně plochou 0,14 m² a 0,10 m² reflexního materiálu.

Části oděvu lze pro dosažení vyšší viditelnosti a třídy vzájemně 
kombinovat. Ne vždy však platí, že 1+2 je rovno 3. Vše závisí na  
velikosti plochy příslušného materiálu (fluorescenčního a reflexního).
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Refl exní oděvy

8035 Mikina refl exní AllroundWork na zip třída 2
Slušivá mikina s moderním designem, která vás spolehlivě zahřeje a za tmy zajistí 
vaši dobrou viditelnost ze všech směrů, dokonce i v předklonu. Oceníte šikovnou 
vnější kapsu na hrudi, která skrývá odnímatelný držák identifi kační karty.

› Praktické umístění tmavé tkaniny na místech, která se obvykle zašpiní. 
› Odnímatelná visačka na ID kartu je bezpečně skrytá uvnitř náprsní kapsy. 
› Velké plochy vhodné pro aplikaci log a výšivek.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Fleecová tkanina ze 100 % polyesteru, 235 g/m².

2730 Polokošile refl exní AllroundWork třída 2
Pokud si ve vedru rádi povolíte límec, pak je tato refl exní polokošile správná 
volba. Je vyrobena z měkké a prodyšné tkaniny s texturou. Dokonalou 
viditelnost nositele ze všech směrů zaručuje norma EN 20471, třída 2.

› Žebrovaný límec a konce rukávů. 
› Velké plochy vhodné pro aplikaci log a výšivek.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Moderní lehká a prodyšná tkanina piké 
ze 100 % polyesteru, 150 g/m².

2530 Triko refl exní AllroundWork třída 2
Ideálním oděvem do parného počasí je prodyšné refl exní tričko vyrobené 
z měkké tkaniny s texturou. Budete v něm dobře vidět, to zaručuje norma 
EN 20471, třída 2. 

› Velké plochy vhodné pro aplikaci log a výšivek.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Moderní lehká a prodyšná tkanina piké 
ze 100 % polyesteru, 150 g/m².

Slušivá mikina s moderním designem, která vás spolehlivě zahřeje a za tmy zajistí 
vaši dobrou viditelnost ze všech směrů, dokonce i v předklonu. Oceníte šikovnou 
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9153 Vesta refl exní třída 2
Zářící design v práci. Lehká, a přesto odolná vesta s vysokou viditelností s předním 
zipem a pohodlím patentovaných kapes MultiPockets™. Splňuje normu EN 20471, tř. 2.

› Refl exní pruhy také na ramenou, zaručená viditelnost i v předklonu.
› Má dvě šikovné boční kapsičky MultiPockets™ dokonalé na mobil, 
 kapesní počítač nebo brýle.
› Střižená tak, aby šla obléknout přes bundu.
› Snadno přístupný držák na jmenovku s plastovým krytem na hrudi.
› Přední zip YKK po celé délce pro maximální pohodlí.

Velikosti: S/M, L/XL, XXL

Materiál: Odolná a pohodlná tkanina ze 100 % polyesteru, 130 g/m².

1633 Bunda refl exní třída 3
Odolný zachránce života. Spolehněte se na tuto refl exní bundu, která byla navržena 
tak, abyste v ní byli vidět z každého směru. Má moderní střih s tvarovanými rukávy 
pro výjimečně volný pohyb. Splňuje EN 20471, třída 3.

› Refl exní pásy kolem dokola, včetně ramen, abyste byli jasně vidět 
 ze všech směrů, dokonce i shora nebo když klečíte.
› Výše střižený přední díl pro snadný přístup do kapes kalhot a delší zadní díl
 pro větší ochranu zad ve všech pracovních pozicích.
› Tvarované rukávy a ergonomický střih, které zajišťují přirozenou
 pracovní polohu a volnost pohybu.
› Prostorné, snadno dostupné náprsní kapsy s ochrannými klopami,
 oddíly na mobilní telefon a tužky, okénko na jmenovku.
› Dvě prostorné boční kapsy pro větší pohodlí.

Velikosti: XS — XXXL

Materiál: Uvnitř pohodlná bavlna a zvenčí nečistoty odpuzující polyester,
40 % bavlny, 60 % polyesteru, 290 g/m², fl uorokarbonová úprava.

5574

6674

5558

6658

1230 Bunda refl exní AllroundWork softshell třída 3
Refl exní bunda v níž se snoubí pohodlí, chytré funkce a odolnost. Skvěle sedí na těle 
a chrání uživatele před větrem a lehkým deštěm, díky vodoodpudivé tkanině.
Skvělá volba pro každodenní nošení. V souladu s normou EN 20471, třída 3.

› Moderní střih s tvarovanými rukávy zesílenými Cordurou.
› Konce rukávů chrání hřbety rukou, ale neomezují pohyblivost.
› Delší zadní strana chrání záda za všech okolností.
› Vysoký límec podšitý fl eecem výborně chrání nositele před větrem.
› Refl exní pásky na rukávech, ramenou a těle zaručují viditelnost z každého úhlu.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Větru odolný třívrstvý softshell/fl eece ze 100 % polysteru, 265 g/m².
Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura®, 205 g/m².
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6639 Kalhoty refl exní AllroundWork zimní třída 2
Zimní refl exní kalhoty, které vás udrží v teple za všech okolností díky zateplení 
z polysteru 37.5®. Jsou pohodlné, prodyšné a střižené tak, aby neomezovaly váš pohyb. 
V souladu s normou EN 20471, třída 2.

› Dva za tepla lepené refl exní pruhy na každé nohavici.
› Šikovné a funkční kapsy: kapsa na skládací metr nebo nářadí, velká kapsa
 na stehně s oddílem na zip a držákem ID karty, kapsa na mobilní telefon,
 prostorné zadní kapsy a poutka na nářadí.
› Kapsy na chrániče kolen systému KneeGuard
 zesílené polyamidem Cordura® dle normy EN 14404.
› Lemy nohavic je možné přichytit na obuv a dlouhé vertikální zipy
 na bocích usnadňují oblékání a svlékání.

Velikosti: XS – XXL, zkrácené XS – zkrácené XL, prodloužené XS – prodloužené XL

Materiál: Hlavní tkanina ze 100 % polyesteru, 230 g/m². 
Zesílení kritických míst ze 100 % polyamidu Cordura®, 205 g/m². 
Prošívané vatování ze 100 % polyesteru 37.5®, 60 g/m².

5558

6658

Refl exní oděvy

1138 Bunda refl exní Rip - stop zimní třída 3
Refl exní bunda s polyesterovým zateplením má vysoký límec podšitý beránkem.
Volnost pohybu zajišťují tvarované rukávy, v náprsní kapse je šikovný rámeček
na ID kartu. V souladu s normou EN 20471, třída 3.

› Refl exní prvky zlepšují viditelnost ze všech směrů.
› Vrchní tkanina Rip - stop je odolná roztržení.
› Dvě otevřené postranní kapsy na ruce a šikovná náprsní kapsa
 s klopou má uvnitř rámeček na ID kartu.
› Pas je nastavitelný šňůrkou, ruce chrání delší vrchní strana rukávů
 a záda jsou chráněna delším zadním dílem i během klečení.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Silný vnější potahovaný Rip - stop ze 100 % polyesteru, 230 g/m²,
prošívaná podšívka s vatováním ze 100 % polyesteru.

6658

5558

1130 Bunda refl exní AllroundWork zimní 37.5® třída 3
Díky chytrému designu tato odolná bunda skvěle sedí na těle a je pohodlná 
při každém pohybu. Spousta místa pro aplikaci fi remních symbolů. 
V souladu s normou EN 20471, třída 3.

› Silná 3D síťovina na zádech zadržuje teplo a zvyšuje tak zateplení bundy.
› Volnost pohybu zajišťují elastické panely na ramenou a tvarované rukávy.
› Ochrana zad i v pokleku díky delší zadní straně a ruce v teple,
 díky rukávům delším přes hřbet ruky.
› Teplo uvnitř bundy udržují vnitřní manžety s otvory na palce
 a zvýšený límec podšitý fl eecem chrání před větrem.
› Refl exní prvky zajišťují viditelnost ze všech směrů, dokonce shora.
› Rámeček na ID kartu uvnitř náprsní kapsy.

Velikosti: XS – XXXL

Materiál: Hlavní tkanina ze 100 % polyesteru, 230 g/m², zesíleno
100 % polyamidem Cordura®, 205 g/m². Prošívaná podšívka s vatováním
ze 100 % polyesteru 37.5®, 120 g/m².

5558

6658
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Refl exní oděvy

1830 Parka refl exní 
AllroundWork nepromokavá třída 3
V zimě přijde vhod delší bunda, která Vás ochrání před živly. 
Tahle navíc splňuje třídu 3 normy EN 20471.

› Silná 3D síťovina na zádech zadržuje teplo.
› Nepromokavá s podlepenými švy dle normy EN 343 (třídy 3/3).
› Teplo uvnitř bundy udržují vnitřní manžety s otvory na palce.
› Zateplená a zesílená Cordurou s elastickými panely.
› Refl exní prvky zajišťují viditelnost ze všech směrů, dokonce shora.
› Odnímatelná a nastavitelná kapuce.
› Spousta kapes a odnímatelný držák ID karty.

Velikosti: XS–XXXL
Vodní sloupec: 10.000 mm
Prodyšnost: RET 13–20

Materiál: hlavní tkanina 100% polyester, 137 g/m². Zateplení 
100% polyester 37.5®, 120 g/m². Podšívka – 100% polyamid, 65 g/m². 
Zesílení 100% polyamid Cordura®, 205 g/m².

66586658

Refl exní oděvy

Nepromokavé
refl exní bundy
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Co o oděvu říká 
vodní sloupec
a co číslo RET?
Více informací najdete
na straně 39.
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6658

5558

Kapuce nastavitelná šnůrkou vzadu.

Kapuce s refl exním logem 
je vpředu elastická, 

aby dobře držela tvar.

Vodotěsná náprsní kapsa 
skrývá odnímatelný rámeček 

na identifi kační kartu.

Na místech, která 
se často zašpiní je

použit šedý materiál.

Rukávy přetažené přes hřbet 
dlaně jsou nastavitelné 

páskem na suchý zip. Delší zadní část bundy chrání záda.

1330 Bunda refl exní AllroundWork 
nepromokavá třída 3
Když je tma a do toho začne pršet, je potřeba mít svítivou bundu, která nepromokne. 
Je vyrobena z dvouvrstvého materiálu s moderním střihem, který výborně sedí. 
Splňuje normy EN 343 (třídy 3/3) a EN 20471 a díky velkým plochám je snadné 
ji opatřit fi remními symboly. 

› Díky ergonomickému střihu a tvarovaným rukávům 
 neomezuje pohyb a skvěle sedí.
› V jakékoli poloze chrání spodní část vašich zad.
› Odolnost proti libovolnému počasí zajišťují podlepené švy
 a moderní vodotěsný zip YKK AquaGuard® Coil.
› Bunda má nastavitelnou kapuci a tři praktické kapsy, 
 v jedné z nich najdete skrytý držák na jmenovku.
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: XS — XXXL
Vodní sloupec: 5.000 mm
Prodyšnost: RET 11,3

Materiál: Voděodolný a prodyšný dvouvrstvý svrchní materiál ze 100 % polyesteru, 137 g/m², 
podšívka ze 100 % polyamidu, 65 g/m² a síťovina ze 100 % polyesteru, 70 g/m².

Nepromokavé
refl exní bundy
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Refl exní oděvy

6331 Kalhoty refl exní AllroundWork+ třída 2
Refl exní kalhoty s moderním střihem, které skvěle sedí, jsou pohodlné a neomezují 
pohyb díky elastickému proužku v rozkroku. Prodyšnosti napomáhá systém odvětrání 
kolenních jamek a s ochranou kolen pomůže systém kapes na chrániče kolen 
KneeGuard. V souladu s normou EN 20471, třída 2.

› Moderní střih s tvarovanými nohavicemi a elastickým 
 rozkrokem pro maximální volnost během pohybu.
› Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical Air Flow™

 složený z otvorů v látce a elastické síťoviny.
› Pohodlnější vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro
 s expanzními záhyby, který drží chrániče na místě za všech okolností.
› Snadno dostupné postranní kapsy, které obsahují oddíl na mobilní telefon,
 držák nože Hultafors a odjímatelný držák jmenovky.
› Za tepla lepené refl exní pruhy na obou nohavicích 
 zajišťují viditelnost ze všech směrů.

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 250 — 258

Materiál: Hlavní refl exní tkanina Dobby X - Pro Hi - Vis z 85 % polyesteru 
a 15 % bavlny, 260 g/m². Zesílenou 100 % polamidem Cordura®

na kritických místech, 205 g/m².

66585558

5504

6132 Kraťasy refl exní LiteWork+ třída 1
Odlehčené a pohodlné kraťasy z prodyšné tkaniny v refl exních barvách, 
které splňují normu EN 20471 třídy 1. Snadno dostupné kapsy a chytrá řešení 
vám usnadní každý letní den. 

› Proužek látky Cordura® Stretch v rozkroku a moderní střih 
 pro volný pohyb a pohodlí.
› Pruhy látky všité do boků přenášejí váhu kapes na opasek. 
› Kapsa na metr doplněná držákem nože Hultafors a stehenní kapsa 
 s oddílem na zip.
› Odnímatelný držák jmenovky a poutka na zavěšení nářadí pod pasem. 
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: 44 — 64

Materiál: Superlehká a odolná tkanina Rip - stop. 100 % polyester, 200 g/m². Zesílení 
ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.
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6332 Kalhoty refl exní LiteWork+ třída 2
Lehké a prodyšné refl exní kalhoty se hodí pro práci v parném počasí, když potřebujete 
být vidět. Odolné zesílení Cordura® zajistí dlouhou životnost a práci vám ulehčí praktické 
vychytávky včetně spousty kapes a systému polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro. 
Splňují normu třídu 2 normy EN 20471.

› Proužek látky Cordura® Stretch v rozkroku a moderní střih
 s tvarovanými koleny pro výjimečně volný pohyb.
› Pruhy látky všité do boků přenášejí váhu kapes na opasek.
› Vylepšený systém polohování chráničů kolen KneeGuard™ Pro 
 s roztahovacími záhyby, který drží chrániče na kolenou za všech okolností. 
 Certifi kováno dle normy EN 14404.
› Snadno dostupné kapsy s oddílem na zip, postranní kapsa na metr
 s držákem na nůž a stehenní kapsa na zip s odnímatelným držákem jmenovky. 
› Za tepla lepené refl exní pruhy pro zvýšení viditelnosti nositele. 

Velikosti: 44 — 64, 88 — 124, 146 — 162, 250 — 258

Materiál: Superlehká a odolná tkanina Rip - stop. 100 % polyester, 200 g/m². 
Zesílení ze 100 % polyamidu Cordura® 500D.

Cargo kapsa na zip 
s ukrytým držákem 

jmenovky.

Pruhy látky všité do 
boků přenášejí váhu 

kapes na opasek.

Zvenku přístupné 
kapsy na kolenní 

chrániče.

Poutka pro zavěšení 
kladiva k pasu.

Kapsa na nářadí 
a držák nože 
Hultafors.

Výšivka deklarující 
třídu 2 normy 
EN 20471.

6604 5504

Firemní značení 
oděvů již od 
jednoho kusu!
Prezentujte svoji fi rmu
na každém kroku v oděvech
Snickers Workwear!
Je to snadné a levné. 
Zeptejte se nás na Vaše logo!

Kontakty najdete
na zadní straně katalogu.

89



Nadpis kapitoly

Rukavice

Tři rodiny — tři charaktery

Ruce jsou vaše nejdůležitější nástroje. Proto jim 
chceme dát to nejlepší. Můžete mít klidný spánek 
s vědomím, že si z naší nabídky rukavic vyberete 
ty správné, šité na míru své potřebě. Dostanete 
vyvážený poměr funkcí, odolnosti a ochrany. 
Bezešvé máčené nebo šité látkové rukavice? 
Ať už preferujete cokoliv, můžete se spolehnout 
na pohodlnou ochranu rukou z moderních 
materiálů. Vaše ruce budou jako v peřince.

Máčené nebo šité

Vyberte si ty správné

Vyberte si ideální rukavice podle toho, co budete dělat. 
Jde o výběr rukavic ze správného materiálu a také s optimální 
kombinací různých vlastností — ochrany, pohodlí, odolnosti, 
fl exibility a citu v prstech. 

Weather
Rukavice pro práci v chladném nepříz  nivém 
počasí. Moderní materiály umožňují větší 
zručnost a úchop dokonce v mokrých 
a chladných podmínkách, kdy vše klouže 
z rukou. Toto jsou rukavice, které udrží 
ruce v teple bez ohledu na počasí, 
ve kterém pracujete.

Power
Tyto rukavice jsou „těžkou váhou“ v naší 
nabídce, ideální rukavice pro náročné úkoly 
jako přenášení, nakládání nebo trhání. 
Unikátní zakřivený tvar rukavic poskytuje 
pevný a jistý stisk. Sofi stikovaný střih 
a odolné materiály přinášejí dosud 
nevídané pohodlí a ochranu.

Precision
Lehké a fl exibilní rukavice s důrazem 
na zručnost. Perfektní pro úkoly, kde 
je třeba být precizní. Elastické materiály 
na hřbetu ruky, ochrana kloubů a funkční 
potisky poskytují optimální cit v prstech 
a celkovou ochranu ruky.

Když si vyberete správně, dostanete rukavice, které ochrání 
vaši ruku a usnadní vám práci. Nevhodný výběr rukavic sníží 
produktivitu práce, ohrozí vaší bezpečnost a zvýši riziko nehody.
Velikostní tabulku najdete na konci katalogu.
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9579 Rukavice Weather Dry
Rukavice do špatného počasí. Odolná polyuretanová dlaň spolu s voděodolnou 
podšívkou tvoří skvělou rukavici pro nepříznivé počasí. Pracujte bezpečněji 
ve tmě s refl exními prvky na kloubech. Splňují normy EN 388, EN 511.

› Polyuretanová tkanina na dlani s nášivkami a polštářky
 zaručuje pevný stisk a velkou odolnost.
› Voděodolná membrána Hipora® od Colon Industries udrží ruce v suchu.
› Švy sešité nití, která nevede vodu a zajišťuje tak jejich maximální vodotěsnost.
› Polstrované a refl exní klouby pro ochranu a dobrou viditelnost.
› Vnitřně kartáčovaná podšívka pro pocit pohodlí.
› Měkká neoprenová manžeta na suchý zip
 zajistí bezpečné usazení a obepnutí ruky.

Velikosti: 7 — 11

Materiál: 35 % polyamidu, 27 % polyesteru, 20 % polyuretanu,
8 % gumy, 5 % refl exní příze, 5 % polyethylen.

Weather: nepromokavé rukavice

Přiléhavé konečky prstů, aby rukavice 
dobře seděla a měli jste cit v prstech.

Gumová úchytka pomůže při 
natahování rukavice.

Nepromokavá polyuretanová 
dlaň pro pevný stisk.

Suchý zip kolem zápěstí,
aby rukavice dobře seděla.

Nepromokavá 
membrána Hipora.

Polstrování 
pro ochranu kloubů.

Tvarování rukavice
do uvolněné polohy dlaně.

9562 Rukavice Weather Flex Dry
Měkké voděodolné rukavice se zateplením poskytují výborný cit v prstech 
pro jemnou práci v mokrém a chladném prostředí. Jsou ušity z dvouvrstvé 
voděodolné tkaniny s fl eecovou podšívkou.

› Silikonový potisk na dlani a prstech pro dobrý úchop.
› Elastická tkanina kolem zápěstí a dlaň tvarovaná do uvolněné pozice ruky.
› Zesílení na palci a strategicky umístěný šev na ukazováku 
 pro pohodlí a cit v prstech.
› Delší manžeta na jedné straně pro snadné natahování. 
› Knofl íková dírka pro připnutí rukavice.
› Certifi kováno dle normy EN 388.

Velikosti: 8—11 

2121Cat. 2

EN 388

Materiál: 100% polyester
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9326 Rukavice Power Flex Cut 5
Udržte svoje ruce v bezpečí. Velká odolnost proti proříznutí (úroveň 5)
spolu s maximálním pohodlím a citem v prstech. Dlaň máčená v polyuretanu
pro pevný a spolehlivý stisk. Splňují normu EN 388.

› Polyuretan je mikroporézní a odolný vůči oděru, poskytuje bezpečný stisk 
 a vysoký stupeň komfortu.
› Těsné elastické manžety drží rukavici na místě.

Velikosti: 7 — 11

Materiál: 40 % HPPE, 31 % polyamidu, 19 % polyuretanu, 10 % skelného vlákna.

9586 Rukavice Power Open
Volnost a ochrana. Zesílená bezprstá rukavice kombinuje spolehlivou ochranu
s absolutní kontrolou nad konečky ukazováku, prostředníku a palce.
Zakřivený střih dlaně pro pevný stisk zajistí pohodlí v každé situaci.

› Ergonomicky tvarovaná dlaň, která neklade odpor a optimalizuje stisk.
› Špičky malíku a prsteníku jsou zúžené pro dobrý cit a pohodlí.
› Elastický hřbet zajistí maximální volnost pohybu a pohodlí.
› Rukavice se snadno natahují díky elastické manžetě a gumové úchytce.
› Vystýlka v dlani a ochrana kloubů pro zvýšenou ochranu.

Velikosti: 7 — 12

Materiál: 50 % polyamidu, 40 % polyuretanu, 3 % polyesteru, 5 % PVC, 2 % silikonu.

Power: nejodolnější rukavice

Dvouvrstvá dlaň
s robustním PVC

pro velkou odolnost
 a pevný stisk.

Zesílený gumový chránič 
zlepšuje ochranu kloubů.

Gumová úchytka pomůže při 
natahování rukavice.
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Rukavice

9574 Rukavice Precision Protect
Přesnost nebo ochrana? Získejte obojí díky této novátorské pracovní rukavici, 
která v sobě spojuje vynikající cit v prstech s působivou úrovní ochrany. 
Pohodlné, fl exibilní a zesílené tam, kde je to potřeba. Splňují normu EN 388.

› Těsně obepínají ruku pro precizní práci.
› Hebké manžety z prodyšného materiálu Airprene pro větší komfort.
› Vodivé špičky prstů pro snadné ovládání dotykového displeje telefonu.
› Froté materiál na palci k otření potu pro ještě větší pohodlí.
› Na dlani prodyšný a odolný materiál Chamude® a elastický hřbet ruky
 pro vynikající komfort a volnost pohybu.
› Polstrování na dlani, pryžové polštářky na palci a zesílené polstrování
 na kloubech a ukazováčku pro větší ochranu.
› Silikonový vzor na dlani pro dokonalý úchop.

Velikosti: 7 — 11

2121Cat. 2

EN 388

Materiál: 66 % polyamidu, 17 % polyesteru, 8 % pryže, 5 % polyuretanu, 4 % bavlny.

Precision:
Důraz na dobrý cit 
v konečcích prstů
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Rukavice

9319 Rukavice Weather Flex Sense
Zateplené pracovní rukavice pro precizní práci. Bezešvé, s česaným 
vnitřkem pro vysoký komfort. Tenčí zimní rukavice s hladkou latexovou 
pěnou pro vynikající obratnost.Splňují normy EN 388 a EN 511.

› Česaná podšívka pro dobrou izolaci.
› Dlaň máčená v latexové pěně pro vynikající jemný stisk.
› Hřbet ruky není máčen pro větší prodyšnost.
› Těsně obepínající elastické manžety.

Velikosti: 9 — 11

Materiál: 53 % latexu, 25 % akrylu, 22 % polyamidu.

9325 Rukavice Weather Flex Guard 
Odolné, ochranné zimní pracovní rukavice. Bezešvé s máčenými dlaněmi 
a klouby prstů. Voděodolná a trvanlivá úprava pěnou PVC chrání ruku v drsných 
podmínkách a v mokru. Umožňuje dokonalý stisk. Splňují normy EN 388 a EN 511.

› Froté podšívka zajistí dobrou izolaci.
› Hřbet ruky není máčený pro větší prodyšnost.
› Voděodolná a oděruvzdorná úprava PVC pěnou účinně odpuzuje mastnotu 
 a umožňuje vynikající stisk.
› Těsně obepínající elastické manžety.

Velikosti: 7 — 11

Materiál: 40 % akrylu, 40 % PVC (obsahuje DEHP), 20 % polyamidu.

9323 Rukavice Precision Flex Comfy
Tato rukavice je tak příjemná a pohodlná, jako vaše „druhá kůže“.
Poskytuje pevný stisk a protiskluznost. Odpovídá normě EN 388.

› Povlak na vodní bázi šetrný k životnímu prostředí.
› Texturovaný povrch pro dobrý grip.
› Prodyšná dvouvrstvá tkanina aktivně odvádí vlhkost díky skladbě
 vláken — uvnitř polyester a zvenku polyamid.
› Trvanlivý povlak, ergonomický tvar a volnost pohybu.

Velikosti: 7 — 11

Materiál: 40 % směs polyuretanu na vodní bázi a nitrilu, 40 % polyamidu,
16 % polyesteru, 4 % spandexu.

9305 Rukavice Precision Flex Duty
Odolné a prodyšné univerzální pracovní rukavice. Bezešvé rukavice 
zachovávají velký cit v prstech pro maximální zručnost. Dlaň máčená 
v nitrilové pěně pro dobrou přilnavost. Splňují normu EN 388.

› Prodyšný elastický polyamid na hřbetu ruky pro pohodlí a volnost pohybu.
› Nitrilový povlak vytváří velké tření a zajišťuje spolehlivý a pevný stisk.
› Těsná elastická manžeta, pro dobré usazení na ruce.

Velikost: 7 — 12

Materiál: 50 % polyamidu, 50 % nitrilu.
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Výkonnostní úroveň 0 1 2 3 4 5

a. Odolnost vůči oděru (cykly) <100 100 500 2000 8000 —

b. Odolnost vůči proříznutí (index) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Odolnost vůči roztržení (Newton) <10 10 25 50 75 —

d. Odolnost vůči propíchnutí (Newton) <20 20 60 100 150 —

Norma pro rukavice poskytující ochranu  
před mechanickými riziky

Tato norma je platná pro všechny druhy 
ochranných rukavic týkajících se fyzických 
a mechanických narušení způsobených 
oděrem, proříznutím, roztržením 
a propíchnutím. Ochranu před mechanickými 

riziky znázorňuje piktogram a 4 čísla pod ním (úrovně 
odolnosti), každé číslo představuje testovanou odolnost 
vůči specifickým rizikům. Úrovně odolnosti jsou 1 — 5, 
kde 4 nebo 5 jsou nejlepší výsledky.

Odolnost vůči oděru (abrazi): 

Je založena na počtu cyklů potřebných na prodření 

vzorku rukavice. Odolnost vůči oděru je měřena počtem 
cyklů potřebných k tomu, aby se vytvořila díra. Nejvyšší 
ochrana je úroveň 4 a odpovídá 8 000 cyklům.

Odolnost vůči proříznutí: 

Je založena na počtu cyklů potřebných k proříznutí 
vzorku kruhovým rotačním nožem při konstantní 
rychlosti. Výsledek se porovnává s referenčním 
materiálem a výsledkem je index. Nejvyšší ochranou je 
úroveň 5 a odpovídá indexu 20.

Odolnost vůči roztržení: 

Je založena na množství síly potřebné k roztržení 
vzorku. Odolnost vůči roztržení je definována jako síla 

potřebná k rozšíření trhliny v obdélníkovém vzorku do 
poloviny jeho délky. Vzorek musí být zcela roztržen. 
Nejvyšší ochrana 
je úroveň 4 a odpovídá síle 75 Newtonů.

Odolnost vůči propíchnutí: 

Je založena na množství síly potřebné k propíchnutí 
vzorku standardním hrotem při standardní rychlosti 
(10 cm/min). Nejlepší ochrana je úroveň 4 
 a rovná se síle 150 Newtonů.

Norma pro rukavice poskytující 
ochranu před teplem a ohněm

Tato norma určuje tepelný výkon  
pro rukavice chránící proti teplu  
a/nebo ohni. Snickers workwear  
má v nabídce nehořlavé rukavice.

Rukavice musí dosáhnout alespoň úrovně  
výkonu 1 pro odolnost proti otěru a trhlinám. 
X=úroveň výkonu nebyla testována.

A: Odolnost proti hoření

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) založena na době, po kterou 
materiál pokračuje v hoření potom, co byl odebrán zdroj 
zapálení. Švy rukavice nesmí povolit po dobu 15 sekund 
od zapálení.

B: Odolnost proti kontaktnímu teplu

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) založena na teplotním 
rozsahu (100 — 500 °c), při němž uživatel nepocítí 
bolest po dobu nejméně 15 sekund. Pokud je získána 
úroveň 3, musí výrobek zároveň získat nejméně 
úroveň 3 odolnosti vůči hoření, jinak musí být odolnost 
kontaktnímu teplu maximálně úroveň 2.

C: Odolnost proti konvekčnímu teplu

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) založena na době, po jakou 
je rukavice schopná oddálit přenost tepla od plamene 
k pokožce. Zmiňuje se pouze v případě, kdy výsledkem 
testu odolnosti vůči hoření je alespoň úroveň 3 nebo 4.

D: Odolnost proti sálavému teplu

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) založena na době po jakou 
je rukavice schopná oddálit přenost tepla od zdroje 

sálavého tepla na pokožku. Zmiňuje se pouze v případě, 
že výsledkem testu odolnosti vůči hoření je alespoň 
úroveň 3 nebo 4.

E: Odolnost proti malým rozstřikům  roztaveného kovu

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) počet částeček roztaveného 
kovu potřebných k zahřátí povrchu rukavice na danou 
úroveň. Zmiňuje se pouze v případě, že výsledkem testu 
odolnosti vůči hoření je alespoň úroveň 3 nebo 4.

F: Odolnost proti velkým rozstřikům roztaveného kovu

(Výkonnostní úroveň 0 — 4) váha roztaveného kovu 
potřebného k popálení nebo propálení simulované 
pokožky umístěné přímo pod materiálem rukavice. 
Výsledek testu je záporný, pokud se kapky roztaveného 
kovu přichytí k materiálu, nebo pokud se vzorek vznítí.

Rukavice značky Snickers Workwear splňují požadavky Evropských směrnic 
na ochranné pracovní pomůcky. Níže se dozvíte o platné klasifikaci našich rukavic.

Více než standard

Toto jsou požadavky pro každou úroveň odolnosti. Úroveň je znázorněna společně s piktogramem.

Norma pro rukavice poskytující  
ochranu před chladem EN 511

Tato norma platí pro kterékoli rukavice chránící 
ruce před konvekčním a kontaktním chladem až 
do −50°C. Ochrana před chladem se znázorňuje 
piktogramem a řadou 3 výkonnostních úrovní, 
které se vztahují k specifickým ochranným 
vlastnostem. Nejvyšší ochrana je 4.

A: Odolnost před konvekčním chladem: 

Výkonnostní úrovně 0 — 4. Jsou založeny na tepel- 
ných izolačních vlastnostech rukavice, které  
se získají měřením přenosu chladu konvekcí.

B: Odolnost vůči kontaktnímu chladu:

Výkonnostní úrovně 0 — 4. Jsou založeny na  
tepelné odolnosti materiálu rukavice, který  
je vystaven kontaktu s chladným objektem.

C: Propustnost vody: Hodnota 0 nebo 1. 

0 = propustnost vody po  
30 minutách od namočení

1 = žádná propustnost vody 

X = úroveň výkonnosti nebyla testována 

Všechny rukavice musejí dle normy EN 388 
dosáhnout minimálně úrovně 1 u oděru a roztržení.
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Doplňky

Firemní značení 
oděvů již od 
jednoho kusu!
Prezentujte svoji fi rmu
na každém kroku v oděvech
Snickers Workwear!
Je to snadné a levné. 
Zeptejte se nás na Vaše logo!

Kontakty najdete
na zadní straně katalogu.
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9018 Opasek LiteWork
Lehounký opasek je ideálním doplňkem
ke kalhotám nebo kraťasům LiteWork. 
Tenký, elastický se sponou z odolného
a lehkého plastu.

› Lehká spona z odolného plastu.
› Elastický popruh.

Velikost: univerzální

Materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

9050 Šle elastické
Tyto spolehlivé šle mají širší popruhy 
k rovnoměrnému rozložení hmotnosti 
a zajištění pohodlí po celý den.

› Mimořádně široké elastické pásy,
 aby šle optimálně seděly.
› Široké a pevné klipsy k připnutí.
› Snadná úprava délky.

Velikost: univerzální
Materiál: 90 % polyesteru, 10 % Lycry®.

9034 Opasek kožený
Připněte si tento odolný, klasický kožený opasek
se zpracováním nejvyšší kvality. Má odolnou přezku 
pro dlouhou životnost.

› Opasek bez přídavku chromu pro ochranu životního  
 prostředí z opracované vysoce kvalitní kůže.
› Je 4 mm silný a 45 mm široký,
 mimořádně pevný a odolný.
› Mohutná přezka s ocelovým
 špendlíkem pro delší životnost.
› Je ideální, pokud pracujete v prostředí
 s vysokým žárem a plameny.

Velikosti: 90, 110 a 130 cm
Materiál: 100 % kůže.

9071 Opasek 
AllroundWork jednobarevný
Odolný textilní opasek s pogumovanou 
kovovou sponou v jednobarevném 
provedení decentně podtrhne tlumené 
barvy oblečení.

› 40 mm široký.
› Pevný a extra odolný popruh.
› Přezka je odnímatelná 
 kvůli nastavení délky.

Velikost: univerzální
Materiál: 100 % polyester, pogumovaná ocel

9004 Opasek s nápisem 
Snickers Workwear
Odolný textilní opasek s pogumovanou kovovou
přezkou a natištěným nápisem Snickers Workwear 
podtrhne vaši celkovou vizáž.

› 40 mm široký.
› Pevný a extra odolný popruh.
› Přezka je odnímatelná kvůli nastavení délky.

Velikost: univerzální
Materiál: 100 % polyester, pogumovaná ocel

9025 Opasek ergonomický 
Vyzkoušejte tento vysoce kvalitní elastický
opasek s charakteristickou stříbrnou přezkou 
s patinovaným vzhledem.

› 40 mm široký elastický pásek,
 který se přizpůsobí tvaru vašeho těla.
› Má snadný a rychle zapínací systém.
› Spona s patinovou úpravou
 nejvyšší kvality s logem Snickers.
› Diskrétní nápis Snickers Workwear na opasku.

Velikost: univerzální

Materiál: Elastický, pohodlný materiál,
95 % polyesteru, 5 % elastanu.
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56040400 0400

9020 Opasek elastický nekovový UNI
Lehký a pohodlný elastický opasek s plastovou přezkou. Přizpůsobí se 
pohybu, a tak nijak nepřekáží. Jelikož je textilní a má plastovou přezku, 
nevadí při procházení kontrolními rámy například na letišti. 

› 40 mm široký elastický opasek, který se přizpůsobí vašemu tělu. 
› Plastová přezka je tenká, lehká a nepoškrábe se. 
› Jednoduché a rychlé zapínání. 

Velikost: univerzální 

Materiál: 95 % polyester, 5 % elastan 

0400

9500
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Doplňky

9054 Čepice / nákrčník 
multifunkční FlexiWork
Ideální doplňek pro chvíle, když začne přituhovat. 
Díky jemné a elastické tkanině můžete šátek nosit 
jak se vám zlíbí – jako čepici, šálu, kuklu nebo 
čelenku.

› Jemná a elastická tkanina příjemně hřeje
 a v kapse nezabírá moc místa.
› Můžete ji nosit pod přilbou místo kulicha.
› Skvělý doplňek na zkrocení dlouhých vlasů.

Velikost: univerzální

Materiál: 92 % polyamidu, 8% elastanu

9751 Klíčenka Snickers kožená
Stylová kroužková klíčenka vyrobená ze zbytků 
nejjakostnější kůže tzv. full grain. Tento nadčasový 
výrobek je navíc ekologicky šetrný. 

› Silná a odolná kůže evropského původu. 
› Zbytková kůže je vedlejší produkt 
 potravinářského průmyslu. 
› Kůže je vyčiněná organickými činidly. 
› Poutko lze snadno nasadit na opasek 
 pro snadný přístup ke klíčům. 
› Vyrobeno ve Švédsku. 

Materiál: 100% kůže.

9754 Pouzdro na karty
Snickers kožené
Stylové pouzdro na karty je vyrobeno 
ze zbytků lícové kůže. Tento nadčasový 
výrobek je tak navíc ekologicky šetrný. 

› Silná a odolná kůže evropského původu. 
› Zbytková kůže je vedlejší produkt
 potravinářského průmyslu. 
› Kůže je vyčiněná organickými činidly. 
› Na občanský průkaz, vizitky, platební karty atd. 
› Vyrobeno ve Švédsku. 

Materiál: 100% kůže. 
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9623 Batoh nepromokavý černý 20l
Voděodolný batoh dobře poslouží například na náhradní oblečení 
a vybavení, když jste na cestách. Je lehký, odolný, zavírá se stočením 
vrchní části, má zatavené švy, polstrovaná záda a nastavitelné popruhy 
přes prsa a na ramenou. 

› Lehký a odolný, vyrobený ze 100% 
 voděodolného rip-stopového polyamidu. 
› Zatavené a voděodolné švy. 
› Polstrovaná záda zvyšují pohodlí a ventilaci. 
› Nastavitelné popruhy přes prsa a na ramenou. 
› Ramenní popruhy jsou polstrované. 
› Voděodolná a průhledná kapsa na vnější části. 
› Vnější síťové poutko pro připevnění další výbavy.

Velikost: 20 litrů

Materiál: 100% rip-stopový polyamid 

0400
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9015 Kulich oboustranný
Měkký a příjemný kulich s moderním
větším střihem horní části.

› Lehká, měkká a elastická tkanina.
› Moderní oboustranný design
 s velkým logem Snickers Workwear.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % akryl
9017 Kulich bavlněný
AllroundWork s logem
Tenký kulich z jemného úpletu 
s potiskem Snickers Workwear, 
který zahřeje, ale nezabere moc 
místa v kapse.

› Měkká a elastická tkanina.
› Moderní střih s logem Snickers.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % bavlna

9084 Kulich Classic
Zahřejte se tam, kde to potřebujete.
80 % tělesného tepla uniká skrze 
hlavu, proto se chraňte touto hebkou
a pohodlnou čepicí.

› Příjemná fl eecová podšívka.
› Hebký a pružný materiál.
› Logo Snickers Workwear.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % akryl se 100 % 
polyesterovou fl eece podšívkou
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9029 Beranice refl exní Ruff Work
Drsná beranice z fl uorescenčního materiálu je ideáním 
doplňkem refl exního oblečení. Zaručeně udrží hlavu 
v teple díky zateplení a syntetickému kožichu.

› Odolná tkanina Oxford Pro+ 
› Klapky přes uši, které lze upevnit na beranici.
› Spousta místa na aplikaci fi remních symbolů.

Velikosti: S/M, L/XL

Materiál: 100 % fl uorescenční polyester Oxford 300D, 
230 g/m². Kožíšek ze 100 % polyamidu, 200 g/m² 
a zateplení 100 % polyesterem.

9800 95002800

9023 Kulich žebrovaný 
AllroundWork
Stylový žebrovaný kulich, který se hodí 
jak na stavbu, tak pro běžné nošení.

› Materiál upletený s použitím 
 50 % vlny skvěle hřeje.
› Retro štítek Snickers vpředu.

Velikost: univerzální

Materiál: 50 % vlny, 50 % akrylu

9014 Kulich AllroundWork
Stylový doplněk oblečení Snickers!
Velice skladná a pohodlná čepice.

› Měkká, elastická a pohodlná tkanina.
› Čistá plocha pro aplikaci symbolů.
› Moderní design.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % bavlny

9041 Kšiltovka s 3D logem 
Snickers Workwear
Klasická 6 ti- dílná kšiltovka se zakulaceným 
kšiltem padne na každý tvar hlavy.

› Tvarovaný kšilt a ventilační dírky.
› Snadné nastavení vzadu.
› Gumové 3D logo Snickers Workwear.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % bavlněný kepr, 260 g/m²

9079 Kšiltovka AllrondWork
Klasická 6ti - dílná kšiltovka se 
zakulaceným kšiltem je ušitá tak, aby 
padla na každý tvar hlavy.

› Tvarovaný kšilt a ventilační dírky.
› Snadné nastavení vzadu.
› Ideální pro aplikaci log a výšivek.

Velikost: univerzální

Materiál: 100 % bavlněný kepr, 340 g/m²
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Bezpečnostní obuv

Normovaná obuv

Testování obuvi

Značení norem obuvi

Musíte nebo chcete mít pro svou práci na nohou 
bezpečnostní obuv? Obáváte se, že bude těžká, 
nevzhledná či nepohodlná? Žádný strach, máme pro 
Vás totiž řešení! Jen si zkuste skutečně uvědomit, že 
pracovní obuv máte na nohou denně osm a více hodin. 
Proto je třeba výběru takové obuvi věnovat opravdu 
řádnou pozornost a nedělat kompromisy. 

Vlastně nikdo nemusí poznat, že nosíte bezpečnostní 
obuv. Vypadají totiž skvěle! Vybrali jsme značky, které 
přesně takové jsou. Nabízíme modely, které jsou 
vyrobeny z perfektních moderních materiálů, snadno se 
udržují, neomezují v pohybu, jsou pohodlné a především 
skutečně chrání Vaše zdraví. Nově nabízíme také 
pracovní obuv vhodnou pro lesníky a arboristy.

Bezpečnostní boty musí splňovat požadavky evropských 
směrnic pro osobní ochranné prostředky. Následující 
bezpečnostní třídy jsou viditelně vyznačeny na produktech 
vyrobených podle zmíněných směrnic a v souladu s evropskou 
normou EN 20345:2011, případně EN 20347:2012.

Označení třídou a číslem normy znamená, že obuv prošla přísným 
testováním vlastností daných normou a také celkové odolnosti. 
Normovaná obuv proto musí být vyrobena z kvalitních materiálů 
s použitím moderních technologií, bude tak vždy trvanlivější,  
než běžná konfekční obuv.

Příslušná třída ochrany dle dané normy je v katalogu vyznačena 
přímo u konkrétní obuvi, shodu s deklarovanou normou potvrzuje 
ES prohlášení o shodě, které poskytujeme na vyžádání ke 
každému páru obuvi. Obuv splňující příslušnou normu ji má 
viditelně vyznačenou typicky na vnitřní straně jazyka.

Evropská certifikace CE
Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před 
uvedením na trh EU a splňuje legislativní požadavky EU.

Protipořezová obuv dle normy EN 17249
Obuv s ochranou před zraněním běžící motorovou pilou.  
Třída 1 chrání do rychlosti řetězu 20 m/s.

Třídy bezpečnostní obuvi dle normy EN 20345
Ochrana prstů odolná nárazu o energii  
200 J / kompresi o síle 1500 N. 

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
antistatické vlastnosti, uzavřená pata, schopnost absorpce energie 
v patě, oleji odolné podrážky.

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
odolnost proti penetraci o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, 
uzavřená pata, schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné 
podrážky.

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
odolnost proti penetraci o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, 
uzavřená pata, schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné 
podrážky se vzorkem, voděodolné alespoň po dobu 60 minut.

Materiál z přírodních a syntetických polymerů, ochrana prstů 
odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, odolnost 
proti penetraci o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, uzavřená pata, 
schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné podrážky  
se vzorkem.

Třída 01 pracovní obuvi dle normy EN 20347
Uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti,  
absorpce energie v oblasti paty.
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Bezpečnostní obuv

Značka bezpečnostní obuvi ze Švédska, která kombinuje 
moderní materiály a nejnovější výrobní postupy. V pracovní 
obuvi tráví uživatel podstatnou část všedního dne, proto jsou 
boty Solid Gear hlavně co nejlehčí a co nejvíce pohodlné při 
zachování všech požadavků normy EN 20345. Výrobce úzce 
spolupracuje s dodavateli prémiových technologií a materiálů 
a nebojí se do pracovních bot přidávat prvky a funkce známé 
spíše ze sportovní nebo turistické obuvi.

Další švédskou značkou obuvi je Toe Guard, jejímž hlavním 
znakem je klasický, nadčasový design s maximální možnou 
ochranou, odolností a komfortem. Návrháři v Toe Guard myslí 
především na potřeby uživatelů, a proto vzniká obuv, která 
jim v dané profesi vyhovuje a současně odpovídá příslušným 
evropským normám. Každý si pak může podle svého zaměření 
snadno vybrat od polobotek po holínky a přitom mít jistotu, že si 
obuje pohodlné a pěkné boty, které ho ochrání.

Novou značkou v naší nabídce je Emma, která si za více než 
půl století získala věhlas svou produkcí bezpečnostní obuvi. 
Původně se Emma svými produkty zaměřovala na horníky, 
ale dnes už pokrývá celou řadu odvětví, z nichž nás zajímá 
především sváření kovů a příbuzné obory. Bezpečnostní 
obuv značky Emma je lehká, velmi pohodlná a současně 
poskytuje maximální ochranu, v zásadě větší, než jakou 
pro dané odvětví předepisují příslušné normy. Udžitelná 
koncepce výroby zaručuje dlouhou životnost výrobku,  
ale i možnost eventuální účelové recyklace.

Pfanner Schutzbekleidung je dnes už světově proslulá rakouská 
značka, kterou v roce 1990 založil farmář Anton Pfanner. Sám 
dodnes dohlíží na výrobní proces a navrhuje nové pracovní 
oblečení a obuv, a to zejména pro lesáky a arboristy. Sám říká, 
že jsou profesionálové, stejně jako jejich klienti – a s tím se pojí 
jím vytyčené tři základní principy: jednoduchost, bezpečnost 
a životnost. 

Naše značky bezpečnostní obuvi
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Podrážka odolná palivovému oleji
Podrážka při kontaktu s palivovým olejem nezmění  
svoje vlastnosti, zejména objem a tvrdost. 

Ochrana před elektrostatickými výboji (ESD)
Ochrana ESD zaručuje okamžité vybití statické elektřiny, tím 
snižuje nebezpečí elektrostatického výboje. Boty mají odolnost 
mezi 0,75 MΩ a 35 MΩ v souladu s normou DIN EN 61340. Funguje 
spolu s ESD kompatibilní podlahou. 

Protiskluzové podrážky (SRC)
Podrážky splňují požadavky EN 20345 na protiskluznost, 
testováno na plechové podlaze pokryté glycerinem (SRA) 
a na dlažbě namočené jarovou vodou (SRB). SRA + SRB = SRC

Svršek obuvi vodoodpudivý
Povrch obuvi v dešti po určitý časový interval nesaje vodu, 
naopak se na povrchu tvoří izolované kapky. 

Voděodolná obuv (WR)
Obuv je kompletně nepromokavá, toho je typicky docíleno použitím 
membrány, která plynule prochází jazykem.

Obuv neobsahující kovy
Boty vhodné např. pro práci s detektorem kovů, nebo v provozech, 
kde se pracuje s magnetickým polem. 

Podrážka odolná kontaktnímu teplu (HRO)
V takto značené obuvi lze krátkodobě přejít povrch rozehřátý až 
na +300 °C, aniž by se podrážka k povrchu přilepila. Může dojít 
k nevratnému poškození obuvi.

Obuv s chráničem prstů
V závislosti na modelu obuvi může být chránič ocelový, hliníkový nebo 
z kompozitních materiálů. Kompozitní materiály nevedou teplo, jsou stejně 
odolné při menší síle chrániče a zejména jsou mnohem lehčí. Kompozitové 
a syntetické chrániče špičky odolávají rozmačkání a váží polovinu toho co 
tradiční ocelové chrániče. Nepůsobí na ně chlad, takže jsou ideální v zimě. 
Značka Solid Gear vyvíjí vlastní chrániče spolu s firmou Contender Composite.

Obuv s vložkou proti propíchnutí
Naše obuv používá pro ochranu chodidel převážně kompozitní vložky, 
které oproti vložce z oceli při testech dosahují lepších výsledků, jsou 
více ohebné a pokrývají celou plochu chodidla. 

Ochranné vlastnosti

Třída bezpečnosti dle norem EN 20435, EN 17249 nebo EN 20347 

Zateplená obuv
Obuv s podšívkou z izolačního materiálu vhodná  
pro použití v chladném prostředí.

Doplňkové zapínání na zip
U vysokých bot je na boku zip, který usnadňuje zouvání 
a nazouvání bez rozvazování tkaniček. 

Utahování systémem BOA®
Systém utahování BOA® je rychlý, jednoduchý a odolný. Jeho 
technologie je tak jednoduchá, že ji hned každý umí používat. 
Rozložením tlaku rovnoměrně přes celou nohu si můžete botu 
libovolně utáhnout, nebo povolit. Jednoduše stiskněte a otáčejte, 
dokud nebudete spokojeni s utažením boty.

Svršek z pravé kůže tech
Kůže TECH je 8x olejovaná kvalitní pravá kůže, která  
je prodyšná a voděodolná. Je třeba o ni adekvátně pečovat. 

Svršek z pravé kůže
Svršek vyroben z pravé kůže, obuv vhodná pro práci se 
stavebními materiály. Je třeba o ni adekvátně pěčovat.

Komfortní vlastnosti

Nepromokavá membrána GORE-TEX®
GORE-TEX® je tenká membrána, jejíž póry jsou 20.000 × menší,  
než kapky vody, ale 700 × větší, než vodní molekuly. Takže membrána 
propouští vlhkost, ale neprojde jí kapalná voda. GORE-TEX® je 100% 
voděodolný a zároveň prodyšný. Obuv vybavená touto membránou 
prochází mnohem přísnějším testováním životnosti celé obuvi. 

Obuv s podrážkou Vibram®
Vibram® je extra odolná a robustní gumová podrážka navržená tak, aby 
perfektně držela na nerovných površích. Je také odolná teplu až do teploty 
140 — 300 °C podle typu gumy. Obuv vybavená touto podrážkou prochází 
přísnějším testováním přímo v centrále Vibram®.

Lehký chránič špičky NanoToe™
Nově vyvinutý chránič špičky NanoToe™ je o 40% odolnější  
než laminát a oproti jiným nekovovým chráničům je mnohem tenčí 
a lehčí.

Technologie

Pružná pěna eTPU v podrážce
Pěna podobná polystyrenu, známá spíše z běžeckých bot.  
Při každém šlápnutí vrací energii zpátky do odrazu.

Co znamenají piktogramy u obuvi?

S3
EN20345

Třídy v jednotlivých normách vyjadřují soubor vlastností, které obuv musí splňovat.  
Detailní popis tříd obuvi najdete na předchozí dvoustraně v modrém poli.
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Bezpečnostní obuv
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Svršek: prodyšná a odolná síťovina; Mezivrstvy: lehká pěna EVA s dvojí hustotou; Vložka:
vysoce prodyšná, vlhkost pohlcující, antibakteriální pěna PU; Podrážka: protiskluzová 
(SRC) a oleji odolná guma; Střih obuvi: standardní

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: kompozitní chránič špičky NanoToe™
Bezpečnost: EN 20345:2011 S1, SRC, ESD

SG80122 Cloud 2.0
Nová verze nejlehčích bezpečnostních bot na trhu navazuje na oblíbenou obuv 
Cloud, která se vyráběla více než 7 let. Pokud hledáte maximálně prodyšné a lehké 
boty, právě jste je našli. Odolná síťovina svršku s novým utahováním obejme nohu 
jako rukavice a v kombinaci s pěnou EVA s dvojí hustotou a gumovou podrážkou 
poskytne nositeli bezpečnou chůzi jako na mráčku. Cloud 2.0 bezpečně odvede 
elektrostatické výboje (ESD) do podložky dle normy EN 61340.

Svršek: pravá kůže s detaily z Cordury; Mezivrstvy: pěna EVA s dvojí hustotou; Vložka:
vysoce prodyšná, vlhkost pohlcující, antibakteriální pěna PU; Podrážka: protiskluzová 
a oleji odolná guma; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: chránič špičky NanoToe™ a kompozitní vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN 20345:2011 S3, SRC, ESD

SG80121 Sentry Mid
Kožené kotníkové boty Sentry Mid s elegantním vzhledem a podrážkou 
inspirovanou atletickou obuví. Obuv je velmi lehká a pohodlná díky mezivrstvě 
z EVA s dvojí hustotou, která je vyráběna zcela novou technologií. Podrážka 
má certifi kaci SRC a poskytuje tak nejvyšší protiskluzovou úroveň a bezpečně 
odvede elektrostatické výboje 
(ESD) do podložky dle normy EN 61340. 

Lehké boty s pohodlnou 
podrážkou na zpevněné 
povrchy.

Nové šněrování obejme 
nohu jako rukavice. Odolná síťovina je 

příjemně prodyšná 
a lehká.

Patu lze sešlápnout a použít 
boty jako pantofl e.

Vylepšený Cloud je stále 
nejlehčí botou v nabídce

Nejmodernější typ chrániče prstů Solid Gear 
NanoToe™ je o 40 % odolnější, ale zároveň lehčí 
a tenčí, než jiné nekovové chrániče.
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SG80007 Phoenix GTX

Svršek: tkanina Cordura rip-stop a kůže, systém BOA®, voděodolná a prodyšná membrána 
GORE-TEX®; Mezivrstvy: vysoce výkonný polymer EVA s torzním stabilizátorem z TPU; 
Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA doplněná Poronem; Podrážka: oleji a teplu odolná 
a protiskluzová guma Vibram; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, WR, HRO

Hydra / Phoenix GTX
Hydra GTX a Phoenix GTX jsou bezpečnostní boty, které integrují moderní design 
s nejlepšími materiály ve své třídě pro odolnost, ochranu před vodou a sportovní 
vzhled. Voděodolná a prodyšná podšívka GORE-TEX® udrží vaše nohy v suchu 
a pohodlí, zatímco podrážka Vibram a tkanina Cordura rip-stop nabízí výbornou 
ochranu a životnost. Unikátní systém utahování BOA®, který roznáší tlak rovnoměrně 
přes celou nohu zajistí, že vám bota padne jako ulitá. SG80006 Hydra GTX

Náše chrániče prstů z kompozitu jsou lehčí 
a bezpečnější, než tradiční chrániče z oceli. Navíc 

jsou vyrobeny s použitím vícevrstvé technologie, což 
umožňuje mít uvnitř špičky více místa a zachovat 

sportovní vzhled. Laminát je nevodivý materiál, který 
neobsahuje kovy. Chránič má certifi kaci CE a splňuje 

všechny požadavky bezpečnostní směrnice EU.

Naše kompozitové vložky jsou vyrobeny 
z technických vláken a jsou silnější než 
jejich předchůdci i přesto, že jsou lehčí 
a tenčí. Nový design poskytuje výrazně 
lepší ohebnost a tím pádem je mnohem 
komfortnější. Naše vložky splňují 
všechny požadavky bezpečnostní 
směrnice EU.

Extra odolná gumová podrážka VIBRAM je navržena tak,
aby maximálně držela na nerovných površích a neklouzala. 
Také je teplu odolná a vydrží teploty až do 300 °C.

Chránič prstů z kompozitu

Ohebná vložka z kompozitu

Podrážka VIBRAM

Trvale 
voděodolný

Vysoce 
prodyšný

Vnější materiál

Ochranná pletenina

Membrána GORE-TEX®

Speciální podšívka 
bez zateplení

Obuv, kterou nosíte
celý den, každý den

sportovní vzhled. Laminát je nevodivý materiál, který 

Naše kompozitové vložky jsou vyrobeny 
z technických vláken a jsou silnější než 
jejich předchůdci i přesto, že jsou lehčí 
a tenčí. Nový design poskytuje výrazně 
lepší ohebnost a tím pádem je mnohem 

všechny požadavky bezpečnostní 

Extra odolná gumová podrážka VIBRAM je navržena tak,
aby maximálně držela na nerovných površích a neklouzala. 
Také je teplu odolná a vydrží teploty až do 300 °C.
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Otočením utáhni, vytažením povol
Systém utahování BOA® je rychlý, jednoduchý 
a odolný. Rozložením tlaku rovnoměrně přes 
celou nohu si můžete botu libovolně utáhnout, 
nebo povolit. Jednoduše stiskněte a otáčejte, 
dokud nebudete spokojeni.

Doživotní záruka na systém BOA®

Na všechny boty s utahováním pomocí systému 
BOA® poskytujeme doživotní záruku. Znamená 
to, že pokud se vám například přetrhne šňůrka, 
nebo se zadře kolečko, můžete si obuv nechat 
bezplatně opravit.

Svršek: tkanina Cordura rip-stop a kůže, systém BOA®; Mezivrstvy: vysoce výkonný 
polymer EVA s torzním stabilizátorem z TPU; Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
doplněná Poronem; Podrážka: oleji a teplu odolná protiskluzová guma Vibram; Střih obuvi:
široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka z kompozitu a hliníkový chránič prstů
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO

SG80003 Vapor 2.0
Bezpečnostní bota, která integruje moderní design a nejlepší materiály ve své 
třídě pro odolnost a sportovní vzhled. Podrážka Vibram a tkanina Cordura® 
rip-stop jsou doplněny unikátním systémem utahování BOA®, aby bota skvěle 
seděla a poskytovala vynikající ochranu.

107



Bezpečnostní obuv

Svršek: kůže nubuk, systém BOA®; voděodolná a prodyšná membrána GORE-TEX® se 
syntetickou vlnou; Mezivrstvy: vysoce výkonný polymer EVA s torzním stabilizátorem z TPU; 
Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA s polštářky z Poronu; Podrážka: oleji a teplu 
odolná protiskluzová guma Vibram; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, WR, HRO

SG80005 Polar GTX
Polar GTX je bezpečnostní bota s unikátní kombinací prémiového
nubuku s tkaninou Cordura rip-stop s voděodolnou a prodyšnou membránou 
GORE-TEX®. Navíc se tato skvělá zimní obuv dodává s podšívkou ze syntetické 
vlny, systémem utahování BOA® a také s protiskluzovou podrážkou Vibram, 
která je odolná oleji a teplu.
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SG81009 Shale Mid

SG81008 Shale Low

Svršek: mikrovlákno a nylonové plátno; Mezivrstvy: Litá PU pěna; Vložka: Vysoce prodyšná PU 
pěna s otevřenou strukturou; Podrážka: Guma; Střih obuvi: Široký

Velikosti: 36 – 48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Shale Mid / Low
Boty kolekce Shale se vyznačují zejména pevností, odolností a současně sportovním 
vzhledem. Mají bezešvý svršek z odolné tkaniny doplněný o refl exní prvky pro zvýšenou 
viditelnost. Mezipodešev je z litého polyuretanu a podešev z odolné gumy, která výborně 
drží na nerovných površích. Obuv neobsahuje kovy. 

S3
EN20345
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Bezpečnostní obuv

Nová technologie výroby
přináší ještě lehčí obuv

Nová technologie lití polyuretanové 
pěny vytváří velmi lehkou a trvanlivou 

mezivrstvu doplněnou o gumovou 
podrážku s protiskluzovou certifi kací SRC.

Svršek: Kůže certifi kovaná LWG; Mezivrstvy: Litá PU pěna; Vložka: Vysoce prodyšná PU 
pěna; Podrážka: Protiskluzová a oleji odolná guma ; Střih obuvi: Široký

Velikosti: 35–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

SG61008 Sea
Boty Sea poskytují skvělou stabilitu a tlumení, čehož je dosaženo spojením velmi 
odolného koženého svršku s novou konstrukcí stélky a s mezipodešví z lité PU pěny. 
Tyto pohodlné boty mají navíc díky vzorkované podešvi z pryžové směsi výbornou 
přilnavost, a co se týče ergonomie, jsou srovnatelné se sportovní obuví. Disponují 
nekovovou tužinkou a vložkou proti propíchnutí. 

S3
EN20345

Obuv se utahuje s pomocí systému BOA, 
posunutého na vnější bok boty pro snazší 

dostupnost. Na funkci systému BOA 
poskytujeme doživotní záruku. 

Svršek: Kůže certifi kovaná LWG; Mezivrstvy: Litá PU pěna; Vložka: Vysoce prodyšná PU 
pěna; Podrážka: Protiskluzová a oleji odolná guma ; Střih obuvi: Široký

Velikosti: 35–48
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

SG61002 Nautilus
Boty Nautilus poskytují skvělou stabilitu a tlumení, čehož je dosaženo spojením velmi 
odolného koženého svršku s novou konstrukcí stélky a s mezipodešví z lité PU pěny. 
Tyto pohodlné boty mají navíc díky vzorkované podešvi z pryžové směsi výbornou 
přilnavost, a co se týče ergonomie, jsou srovnatelné se sportovní obuví. Disponují 
nekovovou tužinkou a vložkou proti propíchnutí. Zapínání zajišťuje boční systém BOA®. 

S3
EN20345
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Svršek: pravá kůže, pletenina StarKnit a ochranné prvky z TPU; Mezivrstvy: litá PU 
pěna; Vložka: vysoce prodyšná, vlhkost pohlcující, antibakteriální pěna PU; Podrážka:
protiskluzová (SRC) a oleji odolná guma; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: laminátový chránič špičky a kompozitní vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

SG61003 Atlantic
V bezpečnostní obuvi Atlantic se snoubí odolnost s pohodlím a fl exibilitou. Nová 
technologie lití polyuretanové pěny vytváří velmi lehkou a trvanlivou mezivrstvu 
doplněnou o gumovou podrážku s protiskluzovou certifi kací SRC. Svršek z bezešvé 
pleteniny StarKnit je chráněn pravou kůží a ochrannými prvky z TPU. Obuv 
neobsahuje kovy, což ocení například zaměstnanci letišť.

Svršek: pravá kůže, pletenina StarKnit a ochranné prvky z TPU; Mezivrstvy: litá PU 
pěna; Vložka: vysoce prodyšná, vlhkost pohlcující, antibakteriální pěna PU; Podrážka:
protiskluzová (SRC) a oleji odolná guma; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: laminátový chránič špičky a kompozitní vložka proti propíchnutí
Bezpečnost: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

SG61001 Ocean
V bezpečnostní obuvi Ocean se snoubí odolnost s pohodlím a fl exibilitou. 
Obuv se utahuje s pomocí systému BOA, pro utažení jednoduše otáčíte 
kolečkem, po vycvaknutí kolečka tahem se mechanismus uvolní a bota 
jde povolit. Na funkci systému BOA poskytujeme doživotní záruku.
Obuv neobsahuje kovy, což ocení například zaměstnanci letišť.
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Svršek: mikrovlákno s TPU zesílením; Podrážka: protiskluzná pryž odolná vůči minerálním 
olejům.; Mezipodešev: litý PU. ; Stélka: vysoce prodyšná PU pěna s tkaninou odvádějící 
vlhkost.; Střih: širší.

Velikosti: 36 – 48 (40–47 obvykle skladem) 
Bezpečnost: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká nekovová vložka proti propíchnutí. 

S3
EN20345

Svršek: mikrovlákno s TPU zesílením; Podšívka: fl eece z technického polyesteru.; Podrážka: 
protiskluzná pryž odolná vůči minerálním olejům.; Mezipodešev: litý PU; Stélka: vysoce 
prodyšná PU pěna s tkaninou odvádějící vlhkost.; Zapínání: systém BOA®.; Střih: širší. 

Velikosti: 36 – 48 (40–47 obvykle skladem) 
Bezpečnostní standardy: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká nekovová vložka proti propíchnutí. 

SG61004 Shore S3
Shore jsou perfektně prodyšné a měkké pracovní boty, které mají svršek 
z mikrovláken vyztužených termoplastickým polyuretanem TPU a mezipodešev 
z dobře tlumícího polyuretanu PU. Lehká a měkká mezipodešev vzniká díky 
technologii litého polyuretanu, který v kombinaci s tenkou gumovou podešví 
vytvoří celkově lehkou a došlap dobře tlumící botu. Uvnitř najdeme izolační vrstvu 
z polyesterového fl eecu a pohodlné zapínání bot zajišťuje systém BOA®. Nekovová 
tužinka chrání prsty a chodidlo před průnikem ostrých předmětů chrání rovněž 
nekovová mezipodešvová vložka. Obuv splňuje normu EN 61340-4-3:2002 
(ochrana před výbojem statické elektřiny – ESD). 

SG61007 Dune S1P
Dune od Solid Gearu je bezpečnostní obuv, která perfektně spojuje prodyšnost a tlumení 
došlapu. Je to díky svršku z mikrovlákna zesíleného TPU a dobře tlumící mezivrstvy z PU. 
Lehká a měkká mezipodešev vzniká díky technologii litého polyuretanu, který v kombinaci 
s tenkou gumovou podešví vytvoří celkově lehkou a došlap dobře tlumící bezpečnostní 
botu. Dune má nekovovou tužinku a nekovovou vložku proti propichu. Zapínání je na suchý 
zip VELCRO®. Dune vyhovují normě BS EN 61340-4-3:2002 (ESD). 

Řada lehkých bot
se sportovním designem
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Svršek: mikrovlákno s TPU zesílením; Podrážka: protiskluzná pryž odolná vůči minerálním 
olejům.; Mezivrstvy: litý PU. ; Stélka: vysoce prodyšná PU pěna s tkaninou odvádějící 
vlhkost.; Zapínání: systém BOA®.; Střih: širší.

Velikosti: 36 – 48 (40–47 obvykle skladem) 
Bezpečnost: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Ochrana: sklolaminátová tužinka a měkká nekovová vložka proti propíchnutí. 

Reckon / Oasis
Boty Reckon a Oasis vytváří skvělou kombinaci nízké váhy a měkkosti. Je toho dosaženo 
díky svršku z mikrovlákna zesíleného TPU a tlumící mezivrstvy z PU. Vedle toho mají tyto 
pohodlné boty ještě vzorkovanou protiskluznou podešev z pryžové směsi. Aby boty dobře 
na noze seděly, použili jsme na utahování bot systém BOA®, který se dá pohodlně ovládat 
jednou rukou. Pro snazší dostupnost je kolečko posunuté na vmější stranu boty. V botách 
Oasis se budete cítit jako ve sportovní obuvi. Vedle toho ale mají nekovovou ochranu 
špičky a protiprůraznou vložku. Vyhovují normě BS EN 61340-4-3:2002 (ESD). 

S3
EN20345

SG61005 Reckon S3

SG61006 Oasis S3
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Bezpečnostní obuv

Svršek: kůže TECH s tkaninou Cordura Rip-Stop, 3D prodyšná podšívka;
Mezivrstvy: vysoce výkonný polymer EVA; Vložka: antibakteriální prodyšná 
vložka EVA s vycpávkami z Poronu; Podrážka: oleji odolná a protiskluzová 
guma Vibram nezanechávající šmouhy; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka a chránič prstů z kompozitu
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC

Griff in / Falcon
Griff in a Falcon jsou vyspělé bezpečnostní boty, které nabízí unikátní 
kombinaci odolnosti, lehkosti a výjimečného pohodlí. Tyto skvělé pracovní 
boty se dodávají s novou, oleji odolnou a protiskluzovou podrážkou Vibram 
z materiálu TPU, který zachová vlastnosti podrážky i ve velkém mrazu. 
Impregnovaná pravá kůže je zkombinována s tkaninou Cordura rip-stop 
pro zajištění voděodolnosti a prodyšnosti.

Prémiové odpružení

Pěna Poron® ve vložkách vám 
vylepší den, chodidla budou 
jako v peřince.

Být vidět je bezpečnější

Na bočních stranách jsou 
ve dve téměř neviditelné 
refl exní pásky. 

Svršek z kvalitní kůže
Prodyšná kůže TECH je 8× olejovaná přírodní kůže, 

která je doplněná odolnou tkaninou Cordura® Rip - Stop 
s decentními refl exními prvky pro lepší viditelnost.

Moderní podrážka

Nová podrážka Vibram je vyrobená z TPU a proto může mít ostré 
hrany, které se neodlamují. V porovnání s přírodní gumou neztrácí 
pružnost ani v mrazu. Kontaktně odolá teplu až do 140 °C.

Nenápadná ochrana

Značka Solid Gear vyvíjí vlastní 
kompozitní chrániče prstů a vložky 

proti propíchnutí, které jsou lehčí 
a odolnější než tradiční materiály. 

Nikdo tak nepozná, že vaše nové 
pohorky mají certifi kaci S3.

Obuv neobsahuje kovy

Vlastnost důležitá pro zaměstnance 
letišť, výrobních provozů nebo laboratoří.

SG73002 Falcon

SG73001 Griff in

Boty na nezpevněný 
povrch s pořádným vzorkem
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SG74002 Apollo

SG74003 Atlas

Svršek: impregnovaná kůže TECH vydělaná tak, aby byla prodyšná a voděodolná; 
prodyšná 3D podšívka; Mezivrstvy: vysoce výkonný polymer EVA; Vložka: anti-bakteriální 
prodyšná vložka EVA s vycpávkami z Poronu; Podrážka: oleji odolná a protiskluzová guma 
Vibram nezanechávající šmouhy; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC

Atlas / Apollo
Bezpečnostní boty Atlas a Apollo v sobě ukrývají nejmodernější technologie pro 
bezpečnostní obuv a poskytují unikátní kombinaci odolnosti, lehkosti a mimořádného 
pohodlí. Tyto prémiové boty se dodávají s oleji odolnou a protiskluzovou podrážkou 
Vibram z materiálu TPU, který zachová vlastnosti podrážky i ve velkém mrazu. Svršek 
těchto bot je ušit z pravé černé kůže TECH, olejované pro prodyšnost a voděodolnost.

Svršek: impregnovaná kůže TECH vydělaná tak, aby byla prodyšná a voděodolná, zip 
na straně usnadňuje nazouvání; podšívka kombinace přírodní vlny a funkčních vláken 
THERMO; Mezivrstvy: vysoce výkonný polymer EVA; Vložka: antibakteriální prodyšná 
vložka EVA s vycpávkami z Poronu; Podrážka: oleji odolná a protiskluzová guma Vibram 
nezanechávající šmouhy; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC

SG74001 Sparta
Sparta je zateplená pracovní bota, která přináší unikátní kombinaci odolnosti, zateplení, 
lehkosti a pohodlí. Tato prémiová obuv se dodává s oleji odolnou a protiskluzovou 
podrážkou Vibram z materiálu TPU, který zachová vlastnosti podrážky i ve velkém 
mrazu. Svršek těchto bot je ušit z pravé černé kůže TECH, olejované pro prodyšnost 
a voděodolnost. Sparta se dodává s unikátní podšívkou THERMO, která spojuje 
přírodní vlnu s funkčními vlákny ve dvou vrstvách, aby vás udržela v teple a suchu.
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Bezpečnostní obuv

Svršek: antistatický polyuretan odolný minerálním i rostlinným olejům; Mezivrstvy: 
polyuretan; Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální EVA; Podrážka: antistatický 
polyuretan odolný minerálním i rostlinným olejům; Střih obuvi: standardní. 

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem) 
Ochrana: vložka a chránič prstů z oceli 
Bezpečnost: EN 20345 S5

TG80295 Boulder
Pohodlné, lehké a odolné holínky, které poskytují ochranu před minerálními 
i rostlinnými oleji, desinfekčními prostředky a dalšími chemikáliemi. Jsou přibližně 
o 30 % lehčí než standardní gumové/PVC holínky. Disponují ocelovou tužinkou 
a protiprůraznou vložkou Široká horní část holínky pojme i silnější lýtka. Antistatická 
podrážka vhodná pro práci na stavbách, v živočišné výrobě, i v chemickém průmyslu.

S5
EN20345
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Svršek: pravá kůže (full-grain) s postranním zipem; podšito syntetickou vlnou; Mezivrstvy: 
polyuretan; Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální EVA s gelovými polštářky; Podrážka: 
antistatická, teplu a oleji odolná guma; Střih obuvi: standardní 

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem) 
Ochrana: vložka i chránič prstů z kompozitu 
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO

TG80420 Alaska
Bezpečnostní bota Alaska vydrží to nejdrsnější zacházení v těch nejnepříznivějších 
podmínkách s extra zimní podšívkou ze syntetické vlny, která vás udrží v teple. Je 
vybavená teplu a oleji odolnou protiskluzovou podrážkou a díky postrannímu zipu 
se bota perfektně nazouvá.

Odolné boty vhodné 
pro práci s cementem

Svršek: pravá kůže (full—grain); Mezivrstvy: polyuretan; Vložka: vlhkost pohlcující 
antibakteriální EVA s měkkými polštářky; Podrážka: antistatická a oleji odolná guma 
s torzním stabilizátorem z TPU; Střih obuvi: standardní

Velikosti: 36–48 (40–47 obvykle skladem) 
Ochrana: vložka i chránič prstů z kompozitu 
Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO

Nitro / Trail
Bezpečnostní boty Nitro a Trail vydrží to nejdrsnější zacházení v těch 
nejnepříznivějších podmínkách. Jsou vybaveny teplu a oleji odolnou 
protiskluzovou podrážkou. Nárazník na špičce z TPU pro extra ochranu. Vložka 
i chránič prstů z kompozitu.

TG80430 Nitro

TG80440 Trail
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Bezpečnostní obuv

Svršek: kůže ACTION — hladká štípaná kůže s PU povrchovou úpravou, Cordura® Rip – 
Stop; Mezivrstvy: polyuretan; Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální PU; Podrážka:
antistatický a oleji odolný PU; Střih obuvi: široký (11)

Velikosti: 39-48 (40–47 obvykle skladem)
Ochrana: chránič prstů a vložka z kompozitu
Bezpečnost: EN 20345 S3, ESD, SRC, neobsahuje kovy

Sprinter / Jumper
Sprinter a Jumper jsou bezpečnostní boty neobsahující kovy vyrobené z kůže 
ACTION a oděruvzdorné Cordury® Rip-Stop. Tato sportovně laděná bota se 
světle zelenými detaily má certifi kaci ESD a na špičce a patě je doplněná 
nárazníky z gumy. Vložka a chránič prstů z kompozitu zajistí potřebnou ochranu 
nohy.

TG80520 Jumper

TG80510 Sprinter

Chodidla v bezpečí
Kompozitní chránič spolehlivě ochrání 
špičku proti nárazu, vnější odolnost zajišťuje 
typický nárazník z TPU. Proti propíchnutí vás 
zespodu jistí kompozitová vložka.

Pohodlí uvnitř
Vložka z pěny EVA změkčí každý váš krok, 

což na konci směny rozhodně oceníte.

Obuv neobsahuje kovy
Vlastnost důležitá pro zaměstnance letišť, 
výrobních provozů nebo laboratoří.

Sportovní vzhled
Díky kompozitním materiálům není 

bota těžká a nemusí být moc robustní, 
přesto je uvnitř spousta místa. 

Vybití elektrostatického náboje (ESD)
Boty ideální pro práci s elektronikou, ve spojení 
s vhodným povrchem zbavují vaše tělo statické 
elektřiny a minimalizují riziko zkratu.

Výkonná podrážka
Podrážka z PU se vzorkem je měkká a dobře 

tlumí vibrace. Navíc je odolná palivovému 
oleji a protiskluzová. 



Svršek: lícová useň; Mezivrstvy: polyuretan; Vložka: Hydro-Tec® Comfort;
Podrážka: GripForce® Duo Rubber; Střih obuvi: Široký

Velikosti: 39–49 (40–47 obvykle skladem) 
Bezpečnostní standardy: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Ochrana: ocelová tužinka a vložka proti propíchnutí chodidla 

S3
EN20345

MM540868 Vulcanus XD S3 svářečská
Speciálně konstruovaná obuv pro svářeče, kteří pracují s kovem za extrémních teplot. 
Do bot se dostanou jen nohy – nic dalšího, žádné jiskry nebo kousky rozžhaveného 
kovu, a to díky bytelné klopě přes nárt. Podstatně jsme snížili váhu boty, aby byla tak 
pohodlná, jako je odolná a bezpečná. Svršek ze silné kůže, integrovaná ocelová tužinka 
a podešev z nitrilové pryže (HRO) Vás ochrání před všemi riziky, se kterými se při 
galvanizování a práci s kovem můžete setkat. Klopa přes nárt se uzavírá 
nehořlavým suchým zipem. 
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Lesnictví a arboristika

Svršek: kombinace typů pravé kůže s podšívkou z 3D síťoviny v kombinaci s telecí 
kůží; Vložka: prodyšná vložka Pfanner Nano ACTIVE s koženým povrchem; 
Podrážka: gumová Vibram; Střih obuvi: standardní

Velikosti: 38–46 (nadstandardní 47–48 + 10% přirážka)

PF10241290 Brixen Advanced
Lehké trekingové boty se svrškem ze strukturované pravé kůže jsou 
maximálně prodyšné a skvěle se hodí na letní turistiku nebo lezení po 
stromech. Díky šněrování až na špičku je možné botu pevně utáhnout. 
Gumová podrážka Vibram zaručuje výtečnou stabilitu na rozličných 
površích.

Technologie MembranFREE udržuje 
nohu odvětranou mimo jiné skrze 

síťovinový jazyk.

Na špičce, patě a po stranách 
je bota pogumováním 
chráněná před opotřebením.

Bota má zvýšenou patu 
a je velice pevná ve zkrutu, 

v kombinaci s podrážkou 
Vibram se jedná o ideální obuv 

do proměnlivého terénu.

Jazyk je přišitý po celé délce nártu 
pomocí proužku teletiny a do boty 

se tím pádem nedostanou nečistoty.

Boty k lezení 
po stromech
Na arboristiku jsou nejlepší prodyšné 
a lehké boty, které lze pevně utáhnout.
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Svršek: 5mm silná hovězí kůže Juchten s podšívkou z 3D síťoviny KlimaAIR v kombinaci 
s telecí kůží; Vložka: prodyšná vložka Pfanner Nano ACTIVE s koženým povrchem; 
Podrážka: gumová Vibram; Střih obuvi: standardní

Velikosti: 36–46 (nadstandardní 47–56 + 10–15% přirážka)
Ochrana: silná kůže a ocelový chránič špičky
Bezpečnost: protipořezové dle normy EN 17249, třída 1 (do 20m/s)

PF10317700 Tirol Juchten
Lesnické boty s ocelovou špičkou ze silné hovězí kůže Juchten. 
Boty mají uvnitř ventilační systém KlimaAIR, který pomáhá 
s odvodem vlhkosti z boty. Praxí prověřené boty, které 
se vyrábějí v nezměněné podobě již 20 let. 

PF100025 Bio balzám na kůži
Tradiční balzám na kůži Pfanner z přírodních surovin vyživuje 
kůži, zachovává její poddajnost a zabraňuje praskání. 
Dále uzavírá švy a zajišťuje voděodolnost ošetřené obuvi. 
Ošetřená kůže vypadá lépe a snáze se čistí. Pravidelně 
ošetřovaná kůže má téměř neomezenou životnost. 

Spodní část boty až ke kotníkům je ušitá 
z jednoho kusu kůže, který je sešitý na 
vnější straně boty a zafi xovaný nýty. 

Šněrování pomocí tvarované tkaničky, 
která je odolná rozvázání. Kovová očka 
a háčky jsou k botě přichyceny pomocí 

nýtků, šest ok na nártu má uvnitř 
kuličku, pro hladký prokluz tkaničky. 

Vícevrstvá gumová podrážka Vibram 
výborně drží díky hlubokému vzorku. Ke 
svršku je přišitá robustním dvojitým švem, 
který je přelepený, aby nepropouštěl vodu. 

Prodyšná vložka Pfanner Nano ACTIVE 
s koženým povrchem, která poskytuje 

trvalé odpružení chodidla. Výrobce 
doporučuje vložku pravidelně vyjímat 

z boty kvůli vyvětrání.

5 mm silná hovězí kůže Juchten 
z minimálně tříletých kusů dobytka. 

Je třeba o ni pečovat, aby nevysychala, 
pomocí speciálního krému Pfanner, 

případně jakýmkoli přípravkem na kůži 
na bázi vosku, oleje nebo tuku.

Boty splňují normu EN 17249, třídy 1, 
chrání nositele před zraněním motorovou 

pilou do rychlosti řetězu 20 m/s.

Botu je možné doplnit několika druhy hřebů 
pro ještě větší přilnavost, buďto skládací pod 
patou nebo pevně fi xované pomocí šroubů. 

Protipořezové boty do lesa

PF100025 Bio balzám na kůži

Složení: včelí vosk, karnaubský vosk, olej z měsíčku 
lékařského a rostlinné výtažky. Objem: 320 ml
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Bezpečnostní obuvBezpečnostní obuv

Náhradní díly a doplňky

SG20001 Hřeby solid gear
K obuvi nabízíme kovové hřeby, které se jednoduše zavrtají 
do podrážky pomocí přiloženého nástroje. Nástroj pasuje 
do běžného šroubováku na bity. Hřeby je možné z podrážky 
kdykoli zase vymontovat. 

› Nedoporučujeme pro použití v interiéru. Vhodné také 
 pro tenčí podrážky, hřeb potřebuje výšku jen 7,9 mm. 

Balení: 20 ks hřebů + nástroj na instalaci

Pro případ, že se vám potrhají tkaničky na botách 
Solid Gear, máme pro vás náhradu! Standardní typ 
tkaniček pro boty Solid Gear.
Materiál: 100% polyamid

Délka 110cm: SG20008 – nízká obuv
Délka 150cm: SG20009 – střední obuv
Délka 180cm: SG20010 – vysoká obuv

Tkaničky Solid Gear
Alternativní tkaničky pro boty Solid Gear 
vyrobené z nehořlavého nomexového vlákna. 
Zejména vhodné ke koženým botám. 
Materiál: 100% nehořlavý nomex 

Délka 110cm: SG20011 – nízká obuv
Délka 150cm: SG20012 – střední obuv

Tkaničky Solid Gear nomex
Pro případ, že se vám potrhají tkaničky na botách 
Toe Guard, máme pro vás náhradu! Standardní typ 
tkaniček pro boty Toe Guard. 
Materiál: 100% polyester 

Délka 110cm: TG10002 – nízká obuv
Délka 150cm: TG10003 – střední obuv
Délka 180cm: TG10004 – vysoká obuv

Tkaničky Toe Guard

Doporučená péče o obuv
Aby vám naše obuv vydržela co nejdéle, je třeba se o ni adekvátně starat. 
Kožená obuv se například nesmí sušit u silných zdrojů tepla, jelikož se tím 
kůže vysušuje a rychle křehne. Obuv z pravé kůže můžete olejovat, nebo 
mazat přípravky na bázi vosku. Kůže se tím vyživí a zachová si měkkost 
a pružnost. To ovšem neplatí pro koženou obuv s membránou Gore-Tex, 
na tu je třeba použít vhodný ošetřující prostředek kvůli zachování 
prodyšnosti membrány. 

U veškeré obuvi, včetně té s membránou Gore-Tex, doporučujeme 
pravidelně obnovovat impregnaci povrchu obuvi. Membrána si zachová 
prodyšnost jen za předpokladu, že svrchní vrstva nepropouští vodu. 
U ostatních materiálů impregnací chráníte před vodou a špínou nejen svoje 
nohy, ale také svou obuv. Po práci je dobré obuv očistit od hrubých nečistot 
vlhkým hadrem a nechat v klidu uschnout při pokojové teplotě. S výběrem 
správného čistícího a impregnačního přípravku pro konkrétní obuv vám 
poradí váš prodejce. Další tipy a pokyny pro správnou údržbu obuvi 
najdete v brožurce v každé krabici s novou obuví. 

Řada náhradních dílů a doplňků
Ke všem botám nabízíme náhradní vložky a tkaničky. Zajímavé jsou 
nehořlavé tkaničky z nomexu, které se hodí v případě, že ve svých 
kožených botách plánujete používat kotoučovou brusku, nebo podobné 
jiskry produkující nářadí. V zimě jistě využijete kovové hřeby, ledovka 
už vás pak nezastaví na rovině, ani v kopci. Ovšem pozor na parkety!

Doživotní záruka na systém BOA®
Na všechny boty s utahováním pomocí systému BOA® poskytujeme 
doživotní záruku. Znamená to, že pokud se vám například přetrhne šňůrka, 
nebo se zadře kolečko, můžete si obuv nechat bezplatně opravit. 

S doplňky a údržbou vaší obuvi 
vám rádi poradíme v prodejně!

Kontakty najdete na zadní straně
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NIK0772A Nikwax Nubuk a semiš
Impregnační prostředek na nubukovou a semišovou 
obuv. Zvyšuje voděodolnost, udržuje prodyšnost 
a pevnost obuvi. 

› Prodlužuje životnost a funkčnost.
› Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.
› Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.
› Objem 125 ml

›
›
›

NIK0792A Nikwax Látka a kůže
Impregnační prostředek na veškerou kombinovanou 
(kůže-látka) a softshell obuv. Zvyšuje voděodolnost, 
udržuje prodyšnost a pevnost obuvi.

› Prodlužuje životnost a funkčnost, 
 nemění vzhled obuvi.
› Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.
› Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.
› Objem 125 ml

 nemění vzhled obuvi.
›
›
›

NIK0821A Nikwax Čistící gel na obuv
Čisticí prostředek na veškerou venkovní a sportovní obuv. 
Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.

› Vhodný k čištění veškeré obuvi z kůže, 
 nubuku, semiše, softhellu a textilie.
› Bezpečně čistí, obnovuje prodyšnost a vzhled.
› Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.
› Objem 125 ml

Čištění a impregnace

Náhradní vložky do všech modelů obuvi Solid Gear. 
Pohodlí zajišťují vycpávky z pohltivé pěny Poron. 
Lze použít v botech s ESD.

Velikosti: 36—48
Materiál: Antibakteriální pěna EVA doplněná vycpávkami 
z pěny Poron.

SG20002 Vložky do bot Solid Gear

Náhradní vložky do všech modelů obuvi Toe Guard. Tyto 
vložky jsou součástí každých nových bot Toe Guard

Velikosti: 36—48
Materiál: Vlhkost pohlcující antibakteriální 
pěna EVA.

TG10001 Vložky do bot Toe Guard
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Lesnictví 
a arboristika
Vybavení od hlavy až k patě
Pfanner Schutzbekleidung je dnes už světově proslulá 
rakouská značka, kterou v roce 1990 založil farmář 
Anton Pfanner. Sám dodnes dohlíží na výrobní proces 
a navrhuje nové pracovní oblečení a obuv, a to zejména 
pro lesáky a arboristy. Sám říká, že jsou profesionálové, 
stejně jako jejich klienti – a s tím se pojí jím vytyčené tři 
základní principy: jednoduchost, bezpečnost a životnost.

V praxi musí být vybavení především pohodlné, musí 
zajišťovat maximální bezpečnost uživatele za všech 
podmínek a musí mít dlouhou životnost. Jelikož pan 
Anton neustále inovuje, vymýšlí nové věci a dokáže 
pochopit potřeby profesionálů – uživatelů –, došlo 
ke vzniku značky Protos Integral a tím vůbec prvních 
integrovaných ochranných přileb svého druhu.

Dnes už legendární rakouskou značku Pfanner 
Schutzbekleidung založil v roce 1990 farmář Anton Pfanner. 
Z lokálního prodejce ochranných oděvů vybudoval globální 
firmu, která vyrábí pracovní oblečení pro lesníky špičkové 
kvality. Sám Anton dodnes navrhuje nové oděvy a dohlíží 
na výrobu. Firma už po léta určuje trendy na trhu – před 
Pfannerem by si červené oblečení s reflexními prvky  
do lesa nikdo neoblékl. Dnes je to nejprodávanější barevná 
kombinace, která se také nejvíce kopíruje. Z původního 
hesla „od krku dolů“ se postupně stalo „od hlavy až k patě“ 
s představením helem Protos. 

Značka Protos Intergral je mladší sourozenec oblečení Pfanner. 
Trvalo 12 let, než byly přilby Protos Integral připravené pro 
zákazníky. Dnes je značka samostatnou firmou a dodává svůj 
unikátní produkt nositelům po celém světě. Na trhu nenajdete 
podobně koncipovanou přilbu. Je to stavebnice, jejíž jednotlivé 
kousky jsou „integrované“ pod vnější skořepinou. Nic se tak 
nemůže zachytit do větvoví nebo do mechanizace. Unikátní 
design chrání řada mezinárodních patentů. Jednotlivé modely 
sdílí stejnou základní skořepinu, kterou lze odstrojit nebo 
dovybavit pro jiné účely. Všechny typy mají společné maximální 
bezpečí při zachování jednoduchosti, pohodlí a ergonomie.
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Lesnictví a arboristika

Větrací klapka na temeni pro kontrolu 
ventilace má dvojí funkci – také 
pohlcuje nárazy do této části.

Klapky na uši přispívají v obou polohách 
k absorpci energie nárazu. Lze použít 

kompatibilní sluchátka s rádiem od 
různých výrobců.

Vnitřní konstrukce má pohodlné 
polstrování KlimaAIR, které lze 

vyjmout a prát na 30°C. K dispozici 
jako náhradní díl.

Velikost přilby se nastaví při prvním  
použití, na hlavě se fixuje zaklapnutím 
patentované spony v zátylku.

CrashAbsorber je vložka do helmy, která 
zvyšuje odolnost nárazu.  

Je lehká, 95 % objemu tvoří vzduch. 

Díky promyšlené vnitřní konstrukci sedí 
Protos výborně na každé hlavě. Energie 
nárazu je tak rovnoměrně roznesena do 
velké plochy.

Opěrka v zátylku umožňuje nastavení 
velikosti v jemných krocích a chrání krk 
před horizontálními nárazy. 

Skelet helmy je z barevného plastu, 
druhou barvu tvoří samolepky,  

které můžou být i reflexní.

Vzduch může volně proudit  
a unikat skrze ventilační klapku, 

kterou lze v případě potřeby zavřít.

Protos poskytuje nejširší rozhled 
mezi podobnými helmami zejména 

ve směru nahoru.

Doplňkové brýle jsou zaklapnuté nad čelem 
a na oči se sklopí dvěma prsty. Je možné je 

doplnit obroučkami na dioptrické čočky.

Systém Protos Integral je možné během pár sekund aplikovat v lesnictví, arboristice  
nebo lezectví díky certifikaci dle norem EN 397 a EN 12492. Popruh pod bradu, obličejový 
štít, chránič krku a klapky na uši – všechno je integrované a zároveň modulární.

Modulární přilby pro celodenní nasazení!

Klapky na uši mají 3 polohy – zavřené, 
otevřené a zasunuté pod skořepinou. 

Všechny pohyblivé části lze ovládat 
pomocí palce a ukazováku.
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„To není přilba, to je Protos.“

PF2020 Protos Integral INDUSTRY

 › Skořepina a polstrování KlimaAIR
 › Norma EN 397

PF2030 Protos Integral CLIMBER

 › Skořepina a polstrování KlimaAIR
 › Popruhy pod bradu.
 › Vložka CrashAbsorber.
 › Normy EN 397, EN 12492.

PF2040 Protos Integral FOREST

 › Skořepina a polstrování KlimaAIR.
 › Flexibilní klapky na uši.
 › Ochranný štít s mřížkou (16 děr/cm2)
 › Normy EN 397, EN 352-3, EN 1731

PF2050 Protos Integral ARBORIST

 › Skořepina a polstrování KlimaAIR.
 › Popruhy pod bradu.
 › Vložka CrashAbsorber.
 › Flexibilní klapky na uši.
 › Ochranný štít s mřížkou (16 děr/cm2)
 › Normy EN 12492, EN 352-3, EN 1731

120 130 311 312 310

730

420

820 830600 620 630 700

430 530
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Lesnictví a arboristika

PF204064 Štít s mřížkou G16 
› Součást helem ARBORIST a FOREST
› Kovová mřížka 16 děr/cm2

PF204063 Štít s mřížkou F39 
› Jemnější kovová mřížka 39 děr/cm2

PF204090 Integrované brýle 
Brýle schované pod skořepinou sklopíte na oči 
dvěma prsty. Jsou vybavené UV fi ltrem a ochranou 
proti slunci dle norem EN 170 a EN 173. Celá 
konstrukce brýlí je velice pevná a splňuje 
normu EN 166.

› 00 – čiré: propustnost světla 91%
› 30 – šedé: propustnost světla 13%

Úprava proti zamlžení:

› 50 – žluté: propustnost světla 85%
› 60 – oranžové: propustnost světla 75%

PF20409 Dioptrické obroučky
Obroučky na dioptrické brýle, které 
se zacvaknou do integrovaných brýlí Protos.

PF204060 Sada vložek
do přilby KlimaAIR
Náhradní vložky do přilby Protos®, pro případ že 
potřebujete vyměnit ty původní. Vložky jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitních funkčních vláken a zajišťují ideální 
proudění vzduchu kolem hlavy.

› Kompletní sadu lze vyjmout a lze ji prát 
 v pračce max. 30 ° C
› Z hygienických důvodů doporučujeme 
 sadu KlimaAIR® udržovat čistou a pravidelně 
 jí vyměňovat každé 2-3 roky v případě 
 častého používání.

PF204070 Čelní
polstrování KlimaAIR
Čelní pásek, který je vyroben technologií 
KlimaAIR® s funkčními vlákny, pro rychlé 
schnutí. Usychá za pouhých 15 minut. Čelní 
pásek KlimaAIR® je dodáván s vodicí lištou pro 
snadné připevnění k systému Protos®.

PF204065 Ochrana šíje 
Ochrana šíje Protos® Integral je vyrobena 
z vysoce kvalitní třívrstvé tkaniny SympaTex, 
která je voděodolná. Díky materiálu a tvaru chrání 
krk proti nečistotám a tekutinám. Ochranu krku lze 
připevnit jednoduchým klipem k přilbě Protos®.

› 10 – červená
› 20 – výstražná žlutá
› 60 – oranžová

PF204071 Štít s plexisklem 
› Vyjímečné lehký polykarbonát

PF204080 Vložka CrashAbsorber 
Tlumič nárazů s technologií CrashAbsorber, který se 
aplikuje pod skořepinu Protos přilby. Díky voštinové 
struktuře je extrémně lehký a prodyšný.

› Součást helem ARBORIST a CLIMBER
› U nás coby autorizovaného partnera Protos je možno
 dodatečně vybavit přilbu vložkou CrashAbsorber.
 Neodborná montáž ruší záruku na celou přilbu.

Doplňky a náhradní díly k Protosům
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PF20409 Dioptrické obroučky
Obroučky na dioptrické brýle, které 
se zacvaknou do integrovaných brýlí Protos.

PF104230 Bunda Protos Inuit
Bunda Protos Inuit má hladkou pletenou vnější látku, která odpuzuje 
nečistoty. Vnitřní strana je z měkkého fl anelového technického 
materiálu, který poskytuje skvělé pohodlí při nošení. 

› Voděodolné ramenní a loketní výztuhy, které chrání 
 namáhaná místa před opotřebením.
› V oblasti ledvin jsou refl exní 3CON prvky.
› Velké vnitřní náprsní kapsy a dvě náprsní kapsy 
 s unikátním zapínáním Zip-2-Zip.

Velikosti: M – XL

Materiál: 100% polyester, kontrastní švy

440

660

330330
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Lesnictví a arboristika

PF10222016 Bunda ARBORISTA
Bunda vyvinutá speciálně pro profesionální stromolezce. 
Bunda je prodyšná a neomezuje v pohybu. 

› Díky silikonu na zádech bunda neklouže pod pásem s nářadím. 
› Vysoký límec chrání před větvemi a nečistotami.
› Kapsy jsou dostupné v každé poloze i v lezeckém vybavení.
› Manžety na rukávech zabraňují vniknutí pilin do rukávů.
› Vnější materiál je odpudivý vůči vodě a nečistotám.
› Funkční technologie KlimaAIR a StretchAIR.

Velikosti: standardní XS–XL, XXL s 10% přirážkou

Materiál: Elastická tkanina z 90 % polyamidu a 10 % elastanu, 
podšívka ze 100% polyesteru

160

PF10209690 Kalhoty GLOBE OUTDOOR
Mimořádně lehké kalhoty z kombinace odolných tkanin jsou 
prodyšné a ideální pro outdoorové aktivity

› Zesílení z kevlaru na kolenou a vnitřku lemů nohavic.
› Technologie StretchAIR.
› Manžety na zip.
› Rychleschnoucí a odolné roztržení.

Velikosti: standardní XS–XL, XXL–XXXL s 10% přirážkou

Materiál: Elastická tkanina z 90 % polyamidu a 10 % elastanu

900
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PF80448840 Kalhoty GLADIATOR OUTDOOR
Kalhoty do náročného prostředí z odolné rip-stopové tkaniny Gladitor, která 
se snadno čistí. Na kolenou a koncích nohavic jsou zesílené kevlarem a zadní 
strana kalhot je ušita z elastické prodyšné tkaniny Stretch AIR. 

› Odnímatelné vnitřní manžety chrání před vniknutím 
 nečistot a hmyzu a lze připnout na obuv.
› Kolenní kapsy na chrániče zesílené kevlarem.
› Funkční podšívka SympaTEX odvádí vlhkost v kombinaci se síťovinou 
 KlimaAIR, která ji odvádí k větracím kapsám na zip na stehnech.
› Refl exní prvky 3CON a samostatná kapsa na lesnický metr.

Velikosti: standardní XS–XL, XXL–XXXL s 10–15% přirážkou

Materiál: Přední tkanina Gladiator ze 100% polyamidu Cordura, elastická tkanina
z 90 % polyamidu a 10 % elastanu, podšívka ze 100% polyesteru Cocona.

380400

PF104371 Triko LOGO Pfanner 2-balení
Příjemné pánské tričko s jednoduchým designem. 
Balení obsahuje dvě barevné varianty. 

› Barevně stálé i po několika stovkách vyprání.
› Pocit sucha i během náročného pohybu.
› Nízká váha a úprava proti zápachu.

Velikosti: standardní S–XL, 2XL–3XL s 10–15% přirážkou
Materiál: 100% bavlna

PF104374 Mikina Pfanner lehká s kapucí
Příjemná lehká mikina s dlouhými rukávy a kapucí. Výborně ji využijete 
za chladných dnů, ať už jako jednu z vrstev oblečení nebo samostatně. 
Bude vám chránit kříž, i když se budete předklánět, protože je 
dostatečně dlouhá, a kapuce zase ochrání zátylek, když bude foukat.

› Mikina vyniká velkou retencí tvaru a stálostí barvy
› Výborně se hodí jako spodní vrstva. 
› Kapuce může za chladných dnů také dobře posloužit 
 namísto čepice pod přilbu. 

Velikosti: M – XL
Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester.

440
440440
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PF80416340 Bunda KLIMA AIR FOREST
Celoroční lesnická bunda s ventilačním systémem KlimaAIR je vyrobená 
z vodoodpudivé tkaniny, která je oděruvzdorná a odpuzuje nečistoty. 
Díky odnímatelným rukávům ji můžete použít jako vestu. Vysoký límec 
chrání krk před větvičkami a jehličím. 

› Silná síťovina KlimaAIR v létě umožňuje 
 cirkulaci vzduchu a v zimě izoluje.
› Předpisová kapsa na lékárničku a unikátní náprsní kapsy
  s kolmými zipy dostupné ze dvou směrů.
› Elatická tkanina StretchAIR je odolná roztržení, 
 na ramenou je bunda zesílena kevlarem.
› Manžety v rukávech brání vniku nečistot a spodní lem 
 bundy je možné stáhnout patenty.
› Refl exní prvky 3CON, možnost doobjednat delší rukávy (PF107031).

Velikosti: standardní XS—XL, 3XL—4XL s 10—15 % přirážkou

Materiál: Vnější tkanina z 83 % elastanu EME, 17 % polyesteru; elastická 
tkanina z 90 % polyamidu a 10 % elastanu; podšívka ze 100% polyesteru; 
5 % objemu síťoviny je polyester, 95 % vzduch.

400

PF10554440 Bunda VENTILATION
Lehká softshellová bunda pro práci v lese z prodyšné elatické tkaniny 
StretchAIR pro maximální volnost pohybu. Přední kapsy jsou umístěné 
výše a jsou dostupné i při nošení opasku na nářadí nebo lezeckého sedáku.

› Spodní lem nastavitelný elastickou šňůrkou 
 a vnitřní manžety proti vniknutí nečistot.
› Vodu a špínu odpuzující vnější tkanina a kevlarem zesílená ramena.
› Odvětrání zajišťuje systém KlimaAIR a 50 cm dlouhé 
 ventilační zipy v podpaží.
› Vysoký límec chrání krk před větvičkami a jehličím.

Velikosti: standardní XS—XL, 2XL—3XL s 10—15 % přirážkou

Materiál: Vnější šedá tkanina z 92 % polyesteru a 8 % elastanu; vnější 
žlutá/červená tkanina z 83 % elastanu EME a 17 % polyesteru; elastická 
tkanina z 90 % polyamidu a 10 % elastanu; 
podšívka ze 100% polyesteru Cocona.

400

400

PF10176140 Kalhoty protipořezové VENTILATION
Pohodlné lehké kalhoty s ochranou proti proříznutí využijete po celý rok díky 
ventilačnímu systému KlimaAIR. Rip-stopová tkanina Gladitor je odolná a ideální pro 
práci v lese, pro pohodlí je zadní strana z prodyšné elastické tkaniny StretchAIR.

› Zesílení kolen z kevlaru a tvarované nohavice 
 na koncích zesílené kevlarovou tkaninou.
› 3D síťovina KlimaAIR v kombinaci s větracími otvory 
 zajišťuje nejlepší odvětrání v této kategorii kalhot.
› Protipořezové v přední části dle EN 381-5, třída 1 
 do rychlosti řetezu pily 20 m/s.
› Refl exní prvky 3CON a samostatná kapsa na lesnický metr.
› Rip-stopová tkanina Gladiator je odolná otěru 
 a při roztržení se nebude dále samovolně trhat.
› Odnímatelné vnitřní manžety chrání před vniknutím 
 nečistot a hmyzu a lze je připnout na obuv.

Velikosti: standardní XXS–XL, XXL–XXXL s 10–15% přirážkou

Materiál: Přední tkanina Gladiator ze 100% polyamidu Cordura, elastická tkanina 
z 90 % polyamidu a 10 % elastanu, podšívka ze 100% polyesteru Cocona, 
protipořezová vlákna Dyneema.
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Všechna měření se  provádějí přímo na těle

Abyste si opatřili optimálně padnoucí oděv, 
je nejlepší si jej osobně vyzkoušet!

Důležité tipy pro měření
1. Sežeňte si pomoc někoho, kdo vás změří. 
2. Míry odebírejte jen v přiléhavém spodním prádle. 
3. Přidržte metr TĚSNĚ kolem těla, ale ne tak, aby se zařezával do kůže. 
4. Pokud měříte délku vnitřní nohavice, ujistěte se, že je metr rovně natažen. 
5. Najděte v tabulce svoje tělesné míry, podle nich určete odpovídající velikost. 
6. Abyste měli 100 % jistotu, je nejlepší si oděv osobně vyzkoušet!

A. Výška
Od temene hlavy k chodidlu.

B. Hrudník
Měřte šířku vodorovně v nejširším místě.

C. Pas
Šíře pasu měřená vodorovně ve výši pupíku.  
Zvlášť důležitá míra u laclových kalhot 
nebo kombinézy.

Jak měřit, aby oděvy seděly co nejlépe
Velikostní tabulky

Pánské velikosti Pfanner Schutzbekleidung

Obvod hrudníku

cm

78 84 96 102 108 116 124 132 138

Obvod pasu 74 80 86 92 98 104 110 116 122

Vnitřní nohavice Vaše velikost
Zkrácené 75 XXS-S XS-S S-S M-S L-S XL-S XXL-S XXXL-S XXXXL-S

Standardní 80 XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Prodloužené 87 XXS-L XS-L S-L M-L L-L XL-L XXL-L XXXL-L XXXXL-L

E. Snížený pas
Šíře pasu v místě, kde nosíte kalhoty.

F. Vnitřní nohavice
Od rozkroku k chodidlu. Toto je mimořádně 
důležité, abyste měli kolenní chrániče 
ve správné výšce!

B

D

F

Dámské velikosti Pfanner Schutzbekleidung

Obvod hrudníku

cm

88 92 98 104 110 116

Obvod pasu 74 80 86 92 98 104

Vnitřní nohavice Vaše velikost
Standardní 78 XXS XS S M L XL

B

D

F
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Snickers Workwear drží na skladě všechny standardní velikosti pro jejich rychlé dodání 
(viz popis „Velikosti“ u jednotlivých oděvů, nebo černý rámeček v tabulkách).

Máme v nabídce i speciální, nestandardní velikosti — jejich dodání může trvat trochu déle, 
ale stojí to za to. Nestandardní velikosti jsou k dostání na objednávku s 50 % přirážkou  
a jedná se o výrobu na zakázku dle přání zákazníka. 

Každý oděv s označením CE 
musí mít štítek s piktogramem, 

který znázorňuje velikost a tělesné 
míry osoby, pro niž je oděv určen. 

Zjistíte tak velikost přímo na oděvu.

Volba správné velikosti

6XXX  Pánské kalhoty (produktová čísla začínající číslem 6)

Obvod pasu
cm 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

palce* 30" 31" 33" 35" 36" 38" 39" 41" 44" 47" 50" 54" 57" 60"

Snížený pas
cm 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

palce* 36" 38" 39" 41" 43" 44" 46" 47" 50" 54" 57" 60" 63" 66"

Vnitřní nohavice cm palce* Vaše velikost
Extra zkrácené 70 28" 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

Zkrácené 76 30" 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

Standardní 82 32" 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Prodloužené 88 35" 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

Extra prodloužené 94 37" 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

Poznámka: Kalhoty „Pirate“ jsou k dispozici ve Zkrácených a Standardních délkách. *nejbližší odpovídající velikost jeansů. 
 Velikosti uvnitř modrého pole jsou standardní velikosti. Ostatní nestandardní velikosti jsou k dispozici na objednávku s 50% přirážkou.

C

E

F

 Výčet Standardních velikostí  
vždy najdete u konkrétního produktu.

Poznámka: (*nejbližší odpovídající velikost jeansů).  Velikosti uvnitř modrého pole jsou Standardní velikosti.  
Ostatní Nestandardní velikosti jsou k dispozici na objednávku s 50 % přirážkou. 

Pánské kalhoty laclové
Upozornění: Je důležité, abyste brali v úvahu velikost vašeho pasu (C), volíte - li velikost laclových kalhot. 
Je možné, že budete potřebovat větší velikost laclových kalhot ve srovnání s kalhotami do pasu, abyste měli dost místa pro břicho.

Obvod pasu
cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

palce* 28" 30" 31" 33" 35" 36" 38" 39" 41" 44" 47" 50" 54" 57"

Výška cm palce* Vaše velikost
Extra zkrácené 146 — 158 5' 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

Zkrácené 158 — 170 5'4" 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Standardní 170 — 182 5'8" 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Prodloužené 182 — 194 6'2" 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

Extra prodloužené 194 — 206 6'6" 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

A

C
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Čepice a kukly

Vaše velikost S M L

Obvod hlavy měřený 
v nejširším místě

cm 56 — 58 58 — 60 60 — 62

Pánské spodní prádlo a oděvy do deště

Obvod pasu
cm 72 80 88 96 104 120 136 152

palce* 28" 31" 35" 38" 41" 47" 54" 60"

Vnitřní nohavice cm palce* Vaše velikost
Standardní 82 32" XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Odpovídající standardní velikosti 40/42 44/46 48/52 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

C

E

Pánské bundy, mikiny, trika a košile

Obvod hrudníku
cm 84 92 100 108 116 132 148 164

palce* 33" 36" 39" 43" 46" 52" 58" 65"

Obvod pasu
cm 72 80 88 96 104 120 136 152

palce* 28" 31" 35" 38" 41" 47" 54" 60"

Výška cm palce* Vaše velikost
Zkrácené 158 — 170 5'4" XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - S XXXL - S XXXXL - S

Standardní 170 — 182 5'8" XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Prodloužené 182 — 194 6'2" XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - L XXXL - L XXXXL - L

Odpovídající běžné velikosti 40/42 44/46 48/52 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

Poznámka: Oděvy pro horní část těla, fleece a vesty jsou k dostání ve standardní délce.  Velikosti uvnitř modrého pole jsou Standardní velikosti.  
Ohledně možností konkrétního výrobku v prodloužené/zkrácené verzi prosím kontaktujte obchodní oddělení nebo Vašeho prodejce.

C

A

B

Rukavice

Vaše velikost 7 8 9 10 11 12

Obvod dlaně mm 178 203 229 254 279 304

Délka dlaně mm 171 182 192 204 215 226

Min. délka rukavice* mm 230 240 250 260 270 280

Správná velikost  
je věcí bezpečnosti

Vždy si vybírejte rukavice se 
správnou délkou prstů. Zkoušejte 
je, dokud nenajdete tu správnou. 

Nepoužívejte rukavici, která je 
příliš volná, protože tím vzniká 

větší riziko úrazů.
* Pokud je rukavice vyrobena ke specifickému použití, je možné  
se odchýlit od požadavků na minimální délku rukavice, pokud  
je to uvedeno v uživatelské příručce.

1

2

Velikostní tabulky
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A. Výška
Od temene hlavy k chodidlu.

B. Hrudník
Měřte šířku vodorovně v nejširším místě.

C. Pas
Šíře pasu měřená vodorovně ve výši pupíku. 

Dámské kalhoty 

Obvod pasu
cm 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

palce* 24" 25" 27" 28" 30" 31" 33" 35" 38" 41" 44" 47"

Snížený pas
cm 71 75 79 83 87 91 95 99 107 115 123 131

palce* 28" 30" 31" 33" 34" 36" 37" 39" 42" 45" 48" 52"

Boky
cm 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

palce* 33" 35" 36" 38" 39" 41" 43" 44" 47" 50" 54" 57"

Vnitřní nohavice cm palce* Vaše velikost
Extra zkrácené 67 26" 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Zkrácené 73 29" 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Standardní 79 31" 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Prodloužené 85 33" 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

Extra prodloužené 91 36" 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

Poznámka: (*nejbližší odpovídající velikost jeansů).  Velikosti uvnitř modrého pole jsou Standardní velikosti.  
Ostatní Nestandardní velikosti jsou k dispozici na objednávku s 50 % přirážkou. 

C

D

E

F

Dámské bundy, mikiny a trika

Obvod hrudníku
cm 80 88 96 104 120 136

palce* 31" 35" 38" 41" 47" 54"

Obvod pasu
cm 64 72 80 88 104 120

palce* 25" 28" 31" 35" 41" 47"

Výška cm palce* Vaše velikost
Zkrácené 152 — 164 5'2" XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - S

Standardní 164 — 176 5'6" XS S M L XL XXL

Prodloužené 176 — 188 6' XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - L

Odpovídající běžné velikosti 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Poznámka: Oděvy pro horní část 
těla, fleece a vesty jsou k dostání 
ve standardní délce.  

 Velikosti uvnitř modrého 
pole jsou Standardní velikosti. 
Ohledně možností konkrétního 
výrobku v prodloužené/zkrácené 
verzi prosím kontaktujte 
obchodní oddělení nebo  
Vašeho prodejce.

A

B

C

D. Snížený pas
Šíře pasu v místě, kde nosíte kalhoty.

E. Boky
Obvod boků v nejširším místě.

F. Vnitřní nohavice
Od rozkroku k chodidlu. Toto je mimořádně 
důležité, abyste měli kolenní chrániče  
ve správné výšce!
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Rejstřík

6202 Kalhoty 
Ruff Work+ s PK

Kalhoty

Kraťasy

Chrániče kolen

Strana 21

6241 Kalhoty 
AllroundWork 
Stretch s PK
Strana 16

6271 Kalhoty 
AllroundWork Full 
Stretch s PK
Strana 18

6301 Kalhoty 
AllroundWork

Strana 14

6303 Kalhoty Ruff Work

Strana 21

6307 Kalhoty 
LiteWork 37.5®

Strana 8

6314 Kalhoty 
Ruff Work+ Canvas+

Strana 22

6341 Kalhoty 
AllroundWork Stretch

Strana 16

6371 Kalhoty 
AllroundWork 
Full Stretch
Strana 18

6619 Kalhoty 
AllroundWork 
37.5® zimní
Strana 15, 42

6901 Kalhoty 
nepromokavé 
AllroundWork
Strana 15, 49

6902 Kalhoty 
FlexiWork+ s PK

Strana 11

6903 Kalhoty 
FlexiWork+

Strana 11

6923 Kalhoty 
podlahářské 
FlexiWork+ s PK
Strana 26

6940 Kalhoty 
elastické FlexiWork+ 
softshell s PK
Strana 13

6362 Kalhoty svářečské 
ProtecWork, nehořlavé

Strana 33

6103 Kalhoty 3/4 Pirate 
LiteWork 37.5® s PK

Strana 8, 25

6143 Kraťasy elastické 
AllroundWork

Strana 24

6904 Kraťasy 
FlexiWork+ s PK

Strana 25

6905 Kalhoty 3/4 
Pirate FlexiWork s PK

Strana 25

9110 Chrániče 
kolen základní

Strana 29

9112 Chrániče 
kolen D3O® Lite

Strana 29

9119 Chrániče kolen 
podlahářské D3O® Lite

Strana 30

9169 Chrániče 
kolen D3O Ergo

Strana 29

9191 Kolenní chrániče 
XTR D3O®

Strana 30

4250 Vesta na nářadí 
AllroundWork

Strana 36

9082 Držák kladiva 
Flexi, kovový

Strana 35

9700 Úchyt na 
suchý zip Flexi

Strana 35

9772 Pás na nářadí 
řemeslnický

Strana 35

9794 Kapsy 
pouzdrové Flexi

Strana 35
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2405 Triko Neon 
s dlouhým rukávem

Strana 63

2410 Polokošile 
AllroundWork 
s dl. rukávem
Strana 66

2502 Triko Classic 
s krátkým rukávem

Strana 67

2505 Triko Neon 
s krátkým rukávem

Strana 63

2508 Triko A.V.S. 
s krátkým rukávem

Strana 66

2518 Triko AllroundWork

Strana 67

2519 Triko 
FlexiWork 37.5®

Strana 66

2522 Triko s potiskem, 
2-balení

Strana 64

0409

2529 Triko Classic, 
2-balení

Strana 64

2580 Triko Snickers 
Workwear

Strana 67

2708 Polokošile 
s náprsní kapsou

Strana 62

2711 Polokošile A.V.S.

Strana 62

2715 Polokošile 
AllroundWork

Strana 62

2724 Polokošile 
AllroundWork 37.5®

Strana 62

2810 Mikina Classic

Strana 55

2880 Mikina Snickers 
Workwear s kapucí

Strana 57

2882 Mikina Snickers 
Workwear

Strana 57

2886 Mikina 
Classic na zip

Strana 55

2887 Mikina na zip 
Snickers Workwear

Strana 56

2888 Mikina na zip 
Snickers Workwear

Strana 56

2905 Svetr vlněný 
s 1/2 zipem

Strana 60

7508 Mikina dětská 
Snickers Workwear 
s kapucí
Strana 59

7509 Mikina dětská 
Snickers Workwear

Strana 59

7510 Triko dětské 
Snickers Workwear

Strana 59

8002 Mikina FlexiWork 
POLARTEC® 2.0 s kapucí

Strana 52

8003 Mikina FlexiWork 
POLARTEC® 2.0

Strana 52

8022 Bunda fl eecová 
AllroundWork 
POLARTEC®
Strana 53

8024 Vesta fl eecová 
AllroundWork 
POLARTEC®
Strana 53

8028 Mikina 
FlexiWork Neon

Strana 57

8029 Vesta 
FlexiWork Neon

Strana 57

8041 Mikina FlexiWork 
Mesh s kapucí

Strana 58

8042 Mikina 
FlexiWork Mesh

Strana 58

8520 Košile funkční 
LiteWork s krátkým 
rukávem
Strana 60

8521 Košile funkční 
LiteWork s dlouhým 
rukávem
Strana 60

8516 Košile fl anelová 
AllroundWork

Strana 61

Mikiny, trika a košile
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Rejstřík

1100 Bunda zateplená 
AllroundWork 37.5®

Strana 45

1102 Bunda nepromokavá 
AllroundWork 37.5® 
zimní pánská
Strana 44

1148 Bunda zimní 
AllroundWork

Strana 43

1200 Bunda softshell 
AllroundWork pánská

Strana 40

1229 Bunda softshell 
AllroundWork 
s kapucí pánská
Strana 40

1303 Bunda 
nepromokavá 
AllroundWork pánská
Strana 48

1549 Bunda 
AllroundWork Stretch

Strana 41

1566 Bunda svářečská 
ProtecWork, nehořlavá

Strana 32

1800 Parka nepromokavá 
AllroundWork 37.5® 
zimní pánská
Strana 46

1908 Bunda LiteWork 
Windbreaker

Strana 48

1940 Bunda elastická 
FlexiWork

Strana 13, 41

1981 Bunda 
nepromokavá FlexiWork 
GORE-TEX®
Strana 47

4512 Vesta 
prošívaná 37.5®

Strana 42

4548 Vesta zimní 
AllroundWork

Strana 43

6619 Kalhoty 
AllroundWork 
37.5® zimní
Strana 15, 42

6901 Kalhoty 
nepromokavé 
AllroundWork
Strana 15, 49

8004 Bunda fl eecová 
AllroundWork 37.5®

Strana 54

8005 Bunda větrovka 
AllroundWork fl eece

Strana 48

8101 Bunda prošívaná 
AllroundWork 37.5®

Strana 42

8200 Bunda do deště PU

Strana 46

8201 Kalhoty 
do deště PU

Strana 46

9438 Pulovr 
Mikrofl eece na zip

Strana 54

9305 Rukavice 
Precision Flex Duty

Strana 94

9319 Rukavice 
Weather Flex Sense

Strana 94

9323 Rukavice 
Precision Flex Comfy

Strana 94

9325 Rukavice 
Weather Flex Guard

Strana 94

9326 Rukavice 
Power Flex Cut 5

Strana 92

9562 Rukavice 
Weather Flex Dry

Strana 91

9574 Rukavice 
Precision Protect

Strana 93

9579 Rukavice 
Weather Dry

Strana 91

9586 Rukavice 
Power Open

Strana 92

Bundy, vesty a nepříznivé počasí

Rukavice
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1130 Bunda refl exní 
AllroundWork zimní 
37.5®, třída 3
Strana 84

1138 Bunda refl exní 
Rip-stop zimní, třída 3

Strana 84

1230 Bunda refl exní 
AllroundWork 
softshell, třída 3
Strana 83

1330 Bunda refl exní 
AllroundWork 
nepromokavá třída 3
Strana 87

1633 Bunda 
refl exní, třída 3

Strana 83

1830 Parka refl exní 
AllroundWork 
nepromokavá, třída 3
Strana 86

2530 Triko refl exní 
AllroundWork třída 2

Strana 82

2730 Polokošile refl exní 
AllroundWork třída 2

Strana 82

6132 Kraťasy refl exní 
LiteWork+ třída 1

Strana 88

6331 Kalhoty refl exní 
AllroundWork+, třída 2

Strana 88

6332 Kalhoty refl exní 
LiteWork+ třída 2

Strana 89

6639 Kalhoty 
refl exní AllroundWork 
zimní, třída 2
Strana 84

8035 Mikina refl exní 
AllroundWork 
na zip třída 2
Strana 82

9153 Vesta 
refl exní třída 2

Strana 83

9004 Opasek 
s nápisem SW

Strana 97

9014 Kulich 
AllroundWork

Strana 99

9015 Kulich oboustranný

Strana 99

9017 Kulich bavlněný 
AllroundWork s logem

Strana 99

9018 Opasek LiteWork

Strana 97

9020 Opasek elastický 
nekovový UNI

Strana 97

9023 Kulich žebrovaný 
AllroundWork

Strana 99

9025 Opasek 
ergonomický

Strana 97

9029 Beranice 
refl exní Ruff Work

Strana 99

9034 Opasek kožený

Strana 9034

9041 Kšiltovka 
s 3D logem SW

Strana 99

9050 Šle elastické

Strana 97

9054 Čepice / nákrčník 
multifunkční FlexiWork

Strana 98

9071 Opasek 
AllroundWork

Strana 97

9079 Kšiltovka 
AllroundWork

Strana 99

9084 Kulich Classic

Strana 99

9125 Taška voděodolná 
přes rameno černá 28l

Strana 98

9751 Klíčenka 
Snickers kožená

Strana 98

9754 Pouzdro na karty 
Snickers kožené

Strana 98

Doplňky

Refl exní oděvy
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Rejstřík

9206 Ponožky 
Cordura® vlněné 
Ruff Work 2-balení
Strana 76

9210 Ponožky vysoké 
Heavy Wool

Strana 77

9211 Ponožky 
AllroundWork 3-balení

Strana 77

9213 Ponožky vlněné 
AllroundWork 2-balení

Strana 77

9217 Ponožky střední 
LiteWork 37.5®

Strana 76

9218 Ponožky nízké 
LiteWork 37.5®

Strana 76

9409 Spodky funkční 
LiteWork 37.5®

Strana 72

9418 Triko funkční s dl. 
rukávem LiteWork 37.5®

Strana 72

9419 Triko funkční s kr. 
rukávem LiteWork 37.5®

Strana 72

9425 Triko funkční s dl. 
rukávem FlexiWork

Strana 74

9426 Triko funkční s kr. 
rukávem FlexiWork

Strana 74

9428 Spodky 
funkční FlexiWork

Strana 74

9429 Boxerky funkční 
LiteWork 37.5®

Strana 72

9436 Boxerky 
elastické 2-balení

Strana 75

9441 Triko funkční 
vlněné FlexiWork s dl. 
rukávem na 1/2 zip
Strana 75

9442 Spodky funkční 
vlněné FlexiWork

Strana 75

SG30001 Ponožky 
kompresní

Strana 78

SG30002 Ponožky 
teplé Heavy

Strana 78

SG30004 Ponožky 
Active 3-balení

Strana 78

SG30005 Ponožky zimní 
Performance 2-balení

Strana 78

SG30006 Ponožky 
zimní Extreme

Strana 78

SG30007 Ponožky 
vlněné Ultra tenké

Strana 78

SG30008 Ponožky 
Extreme

Strana 78

SG30009 Ponožky 
Performance 2-balení

Strana 78

PF104230 Bunda 
Protos Inuit

Strana 129

PF104371 Triko LOGO 
Pfanner 2-balení

Strana 131

PF104374 Mikina 
Pfanner lehká s kapucí

Strana 131

PF102096 Kalhoty 
arboristické GLOBE 
OUTDOOR šedé
Strana 130

PF105544 Bunda 
pracovní arboristická 
VENTILATION červená
Strana 133

PF101761 Kalhoty 
protipořezové 
VENTILATION
Strana 133

PF804163 Bunda 
pracovní KLIMAAIR 
FOREST
Strana 133

PF804488 Kalhoty 
arboristické GLADIATOR 
OUTDOOR
Strana 131

PF102220 Bunda 
pracovní ARBORISTA

Strana 130

Spodní prádlo

Lesnictví a arboristika – oděvy

142



PF202000 Přilba Protos 
Integral INDUSTRY

Strana 127

PF203000 Přilba Protos 
Integral CLIMBER

Strana 127

PF204000 Přilba Protos 
Integral FOREST

Strana 127

PF205000 Přilba Protos 
Integral ARBORIST

Strana 127

PF204060 Protos 
KlimaAIR Set

Strana 128

PF204063 Protos 
integrální ochranný 
štít dírkovaný F39
Strana 128

PF204064 Protos 
integrální ochranný 
štít dírkovaný G16
Strana 128

PF204071 Protos 
integrální ochranný 
štít čirý
Strana 128

PF204065 Protos 
Integral ochrana šíje

PF20409 Dioptrické 
obroučky

Strana 128

Strana 128

PF204070 KlimaAIR 
Headband

Strana 128

PF204080 Protos 
tlumič nárazů

Strana 128

PF204090 Protos 
ochranné brýle

Strana 128

Lesnictví a arboristika – přilby Protos
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Rejstřík

MM540868 
Vulcanus XD S3

Strana 119

PF100025 Balzám 
BIO na kůži

Strana 121

PF10241290 Brixen 
Advanced

Strana 120

PF10317700 
Tirol Juchten

Strana 121

SG20001 Hřeby 
Solid Gear

Strana 122

SG20002 Vložky 
do bot Solid Gear

Strana 122

SG20008 Tkaničky 
Solid Gear

Strana 122

SG20011 Tkaničky 
Solid Gear nomex

Strana 122

SG61001 Ocean S1P

Strana 110

SG61008 Sea S3

Strana 111

SG61003 Atlantic S1P

Strana 111

SG61004 Shore S3

Strana 112

SG61005 Reckon S3

Strana 113

SG61006 Oasis S3

Strana 113

SG61007 Dune S1P

Strana 112

SG73001 Griff in S3

Strana 114

SG73002 Falcon S3

Strana 114

SG74001 Sparta S3

Strana 115

SG74002 Apollo S3

Strana 115

SG74003 Atlas S3

Strana 115

SG80003 Vapor 2.0 S3

Strana 107

SG80005 Polar GTX S3

Strana 108

SG80006 Hydra GTX S3

Strana 106

SG80007 Phoenix 
GTX S3

Strana 106

SG80121 Sentry Mid S3

Strana 105

SG80122 Cloud 2.0 S1

Strana 105

SG81008 Shale Low S3

Strana 109

SG81009 Shale Mid S3

Strana 109

TG10001 Vložky do 
bot Toe Guard

Strana 122

TG10002 Tkaničky 
Toe Guard

Strana 122

TG80295 Boulder S5

Strana 116

TG80420 Alaska S3

Strana 117

TG80430 Nitro S3

Strana 117

TG80440 Trail S3

Strana 117

TG80510 Sprinter S3

Strana 118

TG80520 Jumper S3

Strana 118

Obuv
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Odolné a trvanlivé ruční nářadí  
ze Švédska s tradicí od roku 1883 

Vybavení pro přesné měření, řezání, sekání, zatloukání 
nebo páčení najdete u svého dealera Snickers Workwear, 

nebo na webu www.profi-odevy.cz/naradi
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Barevný klíč a normy Snickers Workwear

Barvy a piktogramy Symboly norem CE

Symboly praní

Inovace

Symboly pro rukavice

Patent a Zapsaný průmyslový vzor

Osobní ochranné prostředky (OOP) 
splňující směrnici (89/686 EEC). 
Na každém oděvu je individuální 
klasifi kace.

Prát pouze v ruce

Prát max. na 40° C

Prát max. na 60° C

Prát max. na 70° C

Nepoužívat bělidlo

Nesušit v sušičce

Sušit v sučičce 
na normální teplotu

Sušit horizontálně 
na osušce

Nežehlit

Žehlit max. na 110° C

Žehlit max. na 150° C

Žehlit max. na 
200° C

Nečistit chemickyMožno čistit chemicky

Tento produkt je patentován 
nebo o patent bylo požádáno 
ve vybraných zemích jak 
v Evropě, tak i ve světě.

Tento produkt má Zapsaný 
průmyslový vzor Společenství 
nebo národní registraci designu 
(v ČR Průmyslový vzor) .

Systém uchycení 
příslušenství Flexi

Vodivý materiál pro snadné 
použití dotykového displeje

Inovace a vývoj produktů jsou základem 
značky Snickers Workwear. Výsledkem těchto 
intenzivních snah bylo patentování mnohých 
našich řešení. Design mnoha produktů je 
chráněn Zapsaným průmyslovým vzorem 
Společenství, který je platný ve všech zemích 
Evropské unie. Produkty z tohoto katalogu se 
Zapsaným průmyslovým vzorem Společenství 
nebo patenty jsou označeny zde uvedenými 
symboly. Pro další informace, prosím, navštivte 
stránky www.profi  - odevy.cz.

Ochrana před
proříznutím rukavice

Nepromokavé

Systém kapes 
Multipockets™

Kapsa 
na mobilní telefon

Systém polohování chráničů 
kolen KneeGuard™

Větrání kolenních jamek
Mechanical Air Flow™

Ochrana před 
UV zářením

EN 14404 OOP - Chrániče kolen 
pro práci vkleče (str. 28)

Normy pro rukavice
více na straně 95

EN 343 Ochranné oděvy – Ochrana 
proti dešti (str. 39)

EN 20471 Výstražné oděvy 
refl exní (str. 81)

Odolnost větru

Odolnost ohni

Ochrana kloubů

Ochrana palce

Pravá kůže

Zateplené

Ochrana před olejem

04 černá

08 šedá hliníková

16 červená chilly

20 khaki 34 temná modrá žíhaná

51 modrá petrol

56 modrá panenská

66 žlutá hi - vis

87 šedá camo

06 žlutá

09 bílá

17 modrá mořská

28 šedá žíhaná

37 zelená jablková

54 modrá nebeská

58 šedá ocelová

74 černá tlumená

95 modrá navy

07 šedá světlá

12 hnědá

18 šedá

40 lososová tlumená 48 šedá temná

55 oranžová hi - vis

65 denim

86 modrá camo

98 antracit žíhaný

Normy OOP kategorie III.
více na straně 32
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Čištění a impregnace
Správná péče o oblečení a obuv prodlužuje životnost, proto jsme do naší nabídky 
přidali ucelenou řadu anglických čisticích prostředků Nikwax. Údržba oblečení 
a obuvi nikdy nebyla tak snadná.

NIK0441A Softshell proof
Impregnační prostředek
pro softshellové oděvy. Zvyšuje 
vodoodpudivost a zároveň
poskytuje optimální
prodyšnost materiálů.

› Doporučeno pro výrobky
 se savou podšívkou.
› Snadné použití pomocí
 mechanického rozprašovače.
› Vhodný pro materiály:
 Windstopper, Polartec apod.

NIK0821A
Čistící gel na obuv
Čisticí prostředek na veškerou 
venkovní a sportovní obuv. 
Snadné použití pomocí 
houbičkového aplikátoru.

› Vhodný k čištění veškeré
 obuvi z kůže, nubuku, semiše,
 softhellu a textilie.
› Bezpečně čistí, obnovuje
 prodyšnost a vzhled.
› Doporučeno pro obuv
 s membránou Gore - Tex
› Objem 125 ml

NIK0772A
Nubuk a semiš
Impregnační prostředek na 
nubukovou a semišovou obuv. 
Zvyšuje voděodolnost, udržuje 
prodyšnost a pevnost obuvi. 
Prodlužuje životnost a funkčnost.

› Snadné použití pomocí
 houbičkového aplikátoru.
› Doporučeno pro obuv
 s membránou Gore - Tex.
› Objem 125 ml

NIK0792A 
Látka a kůže
Impregnační prostředek
na veškerou kombinovanou
(kůže - látka) a softshell obuv. 
Zvyšuje voděodolnost, udržuje 
prodyšnost a pevnost obuvi.

› Prodlužuje životnost a funkčnost,
 nemění vzhled obuvi.
› Snadné použití pomocí
 houbičkového aplikátoru.
› Doporučeno pro obuv
 s membránou Gore - Tex
› Objem 125 ml

NIK0571A Tx.Direct
Impregnační prostředek pro 
voděodolné, prodyšné oděvy. Zvyšuje 
voděodolnost
a obnovuje prodyšnost materiálů.

› Doporučeno pro výrobky
 se savou podšívkou.
› Snadné použití pomocí
 mechanického rozprašovače.
› Vhodný pro nepromokavé
 tkaniny a také pro Gore - Tex
 a podobné membránové
 materiály.

 obuvi z kůže, nubuku, semiše,
 softhellu a textilie.
›
 prodyšnost a vzhled.
›
 s membránou Gore - Tex

NIK0141A Basewash 
Šetrný prací prostředek na syntetické funkční spodní prádlo a ponožky. 
Pere bezpečně, jemně, oživuje strukturu materiálu, urychluje schnutí 
a zlepšuje odvod vlhkosti.

› Snadné použití v pračce nebo v ruce.
› Vhodný na veškeré funkční spodní prádlo a ponožky.
› Láhev 300 ml vystačí na 6 pracích dávek po 10 kusech oblečení.

NIK0181A Techwash 
Šetrný prací prostředek na bázi tekutého mýdla. Chrání impregnaci 
voděodolného oblečení a vybavení do přírody. Bezpečně čistí,
obnovuje prodyšnost a voděodolnost.

› Snadné použití v pračce nebo v ruce.
› Vhodný pro nepromokavé tkaniny a také pro Gore - Tex
 a podobné membránové materiály.
› Vypraný oděv je ideální za mokra ošetřit 
 impregnačním sprejem TX.DIRECT.
› Láhev 300 ml ošetří až šest kusů oblečení.

NIK0451A Softhell proof wash - in
Impregnační prostředek pro oděvy z měkkých tkanin typu 
softshell. Zvyšuje voděodolnost a zároveň poskytuje optimální 
prodyšnost materiálů.

› Snadné použití v pračce nebo v ruce.
› Aplikuje se ideálně po vyprání
 v přípravku TECHWASH na mokré oblečení.
› Vhodný pro materiály: Windstopper, Polartec apod.
› Láhev 300 ml ošetří tři kusy oblečení.
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www.profi  - odevy.cz

Pracovní oděvy Bezpečnostní obuv Ruční nářadí Lesnictví a arboristika

Kontakty

+420 281 861 822

Náchodská 2485/61, areál AC-T servis
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

prodejna.praha9@profi  - odevy.cz

Prodejna Praha 9

Značkové prodejny
Oblečení a obuv se nejlépe vybírá, když je můžete vyzkoušet. Navštivte naše 
prodejny, kde vám vyškolený personál s radostí předvede celý náš sortiment.

Další prodejní místa najdete také na www.profi  - odevy.cz/prodejny/kde - koupit.

Vývojová oddělení jednotlivých značek si vyhrazují právo
na nové alternativy a vylepšení stávajících produktů, 
produktových řad a materiálů bez předchozího upozornění.
Nabídka se může v průběhu platnosti katalogu změnit.

Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno.
Skutečná barva výrobků se může lišit od vyobrazení v katalogu.
Je striktně zakázáno kopírování publikace, nebo jejích součástí.
Všechna práva vyhrazena.

COPYRIGHT © AC - T SERVIS SPOL. S R.O. 2021

+420 606 787 987
david.krizek@profi  - odevy.cz

David Křížek

+420 721 054 482
josef.smutny@profi  - odevy.cz

Josef Smutný

Obchodní zástupci
Pro fi rmy a větší zakázky máme obchodní zástupce, kteří operují v České 
republice a na Slovensku. Můžete si domluvit prezentaci našeho zboží na místě 
dle vašeho výběru, zástupce vám pomůže s výběrem velikostí, zařídí případný 
potisk oděvů a dostanete od něj individuální cenovou nabídku.

+420 281 925 228

Náchodská 2485/61, Praha 9
193 00 Horní Počernice

objednavky@profi  - odevy.cz

Obchodní oddělení

+420 606 665 945

1. máje 3236/103, areál IN PARK
703 00 Ostrava - Vítkovice

prodejna.ostrava@profi  - odevy.cz

Prodejna Ostrava

+420 773 835 421

Řípská 1142/20, areál SPMB
627 00 Brno - Slatina

prodejna.brno@profi  - odevy.cz

Prodejna Brno

obchodní zástupce
Morava a Slovensko

obchodní zástupce
severní polovina Čech a Praha


