OBSAH/CONTENT
ODĚVY/GARMENTS
montérkové kolekce a soupravy/work clothing lines and sets
1
volný čas/outdoor
bundy/jackets 38
vesty/vests 51
kalhoty/pants 55
spodní “funkční” prádlo/underwear 58
trička, košile, mikiny/T-shirts, shirts, sweatshirts 59
výstražné oděvy/high visibility garments 62
bílé oděvy (gastronomie, farmacie, potravinářství)/
white garments (gastro, pharma, food) 69
jednorázové oděvy/disposable garments 76
ochranné overaly/protective overalls
DuPont/DuPont 78
Chemsafe/Chemsafe 83
oděvy do deště/rainwear 85
zástěry/aprons 89
speciální oděvy/special garments
nehořlavé oděvy/fire retardant garments 90
doplňky-ostatní/accessories-others
čepice/caps 92
ponožky/socks 94
výztuhy kolen, utěrky, rouška, ochrana hlavy/
knee protector, wipes, hygienic mask, headgear 95
na objednávku/per order only
repelentní oděvy/repellent garments 96
neprořezné oděvy/anti-cut garments 98
antistatické oděvy/antistatic garments 99
Electra/Electra 100
Vektor/Vektor 102
Sioen/Sioen 104

chemické rukavice/chemical gloves
svářecí rukavice/welding gloves
tepelně odolné rukavice/heat protection gloves
kovové rukavice/metal gloves
jednorázové rukavice/disposable gloves
dielektrické rukavice/insulating gloves
rukavice DG Tachov/DG Tachov gloves
doplňky EVONIK/EVONIK accessories

216
219
220
222
223
225
226
228

BRÝLE A ŠTÍTY/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS
brýle I-SPECTOR/I-SPECTOR spectacles
brýle 3M/3M spectacles and goggles
brýle UVEX/ UVEX spectacles and goggles
brýle ČERVA/ČERVA spectacles and goggles
brýle JSP/JSP spectacles
štíty 3M/3M shields
štíty ČERVA/ČERVA shields

232
236
242
244
246
247
248

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION
ochrana sluchu 3M/3M hearing protection 252
ochrana sluchu LAS/LAS hearing protection 265

PŘILBY/HELMETS
ochranné přilby JSP/JSP safety helmets
ochranné přilby LAS/LAS safety helmets
ochranné přilby 3M/3M safety helmets
ochranné přilby ČERVA/ČERVA safety helmets

266
272
274
275

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY/
RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

OBUV/SHOES
obuv PANDA/PANDA shoes
obuv HECKEL/HECKEL shoes
obuv RANG/RANG shoes
obuv BLACK KNIGHT/BLACK KNIGHT shoes
obuv RAVEN/RAVEN shoes
holínky-ZECCHIN, ČERVA/ČERVA, ZECCHIN top-boots
ostatní ČERVA/ ČERVA others

124
138
144
145
150
151
155

respirátory REFIL/REFIL respirators
respirátory, masky a polomasky 3M/
3M respirators, masks and halfmasks
respirátory, masky a polomasky JSP/
JSP respirators, masks and halfmasks
respirátory, masky a polomasky SPIROTEK/
SPIROTEK respirators, masks and halfmasks

276
282
290
292

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE/SAFETY HARNESS

RUKAVICE/GLOVES
postroje LANEX/LANEX safety harness 298
rukavice FREE HAND/FREE HAND gloves
rukavice ANSELL/ANSELL gloves
rukavice HEXARMOR/HEXARMOR gloves
kombinované rukavice/combined gloves
celokožené rukavice/leather gloves
textilní rukavice/textile gloves
neprořezné rukavice/anti-cut gloves

01_01_Odevy_Monterky.indd A

156
165
184
186
193
197
213

DOPLŇKY/ACCESORIES
doplňky JSP/JSP accesories 306
doplňky PETZL/PETZL accesories 310
doplňky ČERVA/ČERVA accesories 312

03.08.2010 8:40:41

ODĚVY
Co vlastně spadá do kategorie pracovní oděvy? Již po krátkém zamyšlení zjistíte, že výčet, který vám běží hlavou, se neomezuje pouze na montérky
a „vaťák“.
Dnešní doba nám stále častěji přináší materiálové inovace a nové technologie zpracování. Zpřístupňují se nám speciální materiály, které v minulosti
používala výhradně NASA, případně jiné úzce specializované organizace. Proto není nic výjimečného, že v běžném obchodě nabízejí ponožky s příměsí
stříbra, tričko z nanovláken či UV filtrem apod. Materiálový pokrok se tak promítá i do kolekcí pracovních oděvů. Naštěstí. V zaměstnání trávíme mnoho
času a správně vybraný pracovní oděv nám tento čas může zpříjemnit. Projdete-li si jednotlivé kategorie oděvů na následujících stránkách, zjistíte, že
materiály jako DuPont CORDURA, Siopor nebo Flexothane jsou široce rozšířené. Stejně tak bundy, vesty a kalhoty vyrobené z prodyšného, voděodolného
či paropropustného materiálu můžete nosit nejen do práce, ale i při volnočasových aktivitách. Tyto materiálové vlastnosti, jež byly dříve vyhrazeny pouze
úzké cílové skupině, naleznete dnes i u oděvů pracovních, díky nimž jsou odolnější, trvanlivější a pohodlnější. V naší nabídce můžete vybírat z široké
škály materiálů (v různých gramážích), typů oděvů a barevných kombinací. Vybere si zajisté každý.
Pozornost věnujte také piktogramům, které symbolizují buď vlastnosti materiálu nebo jeho použití, případně uvádějí normu, podle které byl oděv
certifikován.
Nebudou-li vám některé zkratky či názvy materiálů jasné, nahlédněte do našeho slovníčku pojmů na str. 316, případně navštivte www.cerva.com.

GARMENTS
What actually is the, „work clothing category“?
After a short review you will come to the conclusion that it is not only limited to work pants and jacket type items.
In recent times with the development of more and more material innovations together with new processing technologies and special materials that
are now accessible to us and only previously used exclusively by specialized organisations like NASA and others it is not so extraordinary that you can
now find socks with added silver , T-shirts made from nanofibres or UV filter qualities in shops. Fortunately material improvement is now projected into
work clothes collections.
We do spend a lot of time at work and correctly chosen work clothes will make this time much more pleasant.
As you go through the individual clothes categories on the following pages, you will notice that materials such as DuPont CORDURA, Siopor
or Flexothane are widely used. Jackets, vests or pants made from permeable, water resistant or steam permeable material can not only be worn
to work but also for leisure activities. The outstanding material characteristics that were only previously available to a certain narrow target group
can now be found in work clothes. Thanks to this, work clothes are more sturdy, durable and comfortable and you can choose from a wide range
of materials of varying quality and clothes types and coloured combinations. There is definitely something for everyone.
Icons indicated symbolize either material characteristics and provide information relating to the standard to which the clothes are certified.

If some of the material terms or abreviations used in this catalogue are not clear, please check our Terms dictionary on page 316 or visit
our web site www.cerva.com.
©
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PLOŠNÁ HMOTNOST ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ MONTÉRKOVÝCH KOLEKCÍ
SURFACE WEIGHT OF MATERIALS FOR WORK CLOTHES LINES AND SETS
NÁZEV/NAME

g/m2

strana/page

NARELLAN SOUPRAVA/SET

320 g/m2

26

TAREN SOUPRAVA/SET

320 g/m2

32

BRONDBY KOLEKCE/LINE

300 g/m2

7-8

ARGES KOLEKCE/LINE

290 g/m2

10

ALLYN KOLEKCE/LINE

280 g/m2

3-5

UKARI KOLEKCE/LINE

280 g/m2

9

EMERTON KOLEKCE/LINE

280 g/m2

11 - 18

STANMORE KOLEKCE/LINE

275 g/m2

23 - 25

ARDWARK SOUPRAVA/SET

275 g/m2

28

OLZA KOLEKCE/LINE

265 g/m2

6

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS KOLEKCE/LINE

260 g/m2

18

EMERTON CAMOUFLAGE KOLEKCE/LINE

260 g/m2

11 - 18

TAYRA SOUPRAVA/SET

240 g/m2

30

AMISO SOUPRAVA/SET

240 g/m2

31

CRATER

240 g/m2

32

REX

240 g/m2

32

NAXOS

240 g/m2

33

HADES

240 g/m2

33

DESMAN LADY KOLEKCE/LINE

235 g/m2

19

DESMAN KOLEKCE/LINE

235 g/m2

20 - 22

ELAND SOUPRAVA/SET

235 g/m2

27

GIRONDE SOUPRAVA/SET

235 g/m2

29

CRATER-S

200 g/m2

32

REX-S

200 g/m2

32

NAXOS-S

200 g/m2

33

HADES-S

200 g/m2

33

ORION SOUPRAVA/SET

190 g/m2

33

2
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
NEW!

ODĚVY/GARMENTS

ALLYN KOLEKCE
Představujeme vám novinku v kategorii montérkových
kolekcí. Kolekce ALLYN je tvořena širokým spektrem oděvů,
naleznete zde kromě montérkových kalhot i lehká trička
nebo zimní bundy. Materiály, ze kterých jsou oděvy kolekce
ALLYN vyrobeny, obsahují polyester (65 %) s příměsí
bavlny (35 %) nebo 100% polyester (softshell nebo
coolway). Oděvy jsou doplněny reflexními komponenty 3M.
Toto materiálové složení je zárukou pohodlí, prodyšnosti
a tvarové i barevné stálosti. Množství multifunkčních
kapes a kapsiček, zesílení exponovaných míst materiály
DuPont CORDURA nebo 600D polyester je u této kolekce
samozřejmostí.

ALLYN LINE
We are presenting an innovation in the work clothing
category. The ALLYN collection is created in a wide
range of clothes that not only includes work pants, but
also light T-shirts or winter jackets. The materials from
which the ALLYN collection clothes are made containing
65 % polyester with a 35 % cotton addition, or a 100 %
polyester (softshell or coolway). Clothes are completed
with 3M reflective components. The material composition
is a guarantee of comfort, permeability and shape and
colour durability. Adequate use of multifunctional pockets
and reinforcement of exposed areas by DuPont CORDURA
or 600D polyester is evident.

vnitřní manžeta
cuff inside

ALLYN softshellová bunda/softshell jacket
0301 0185 40 xxx*
Softshellová bunda s vnitřními manžetami se stahováním
na suchý zip, multifunkčními kapsami a odvětráváním v podpaží.
Softshell jacket with Velcro tightening inside cuffs,
multifunctional pockets and underarm ventilation.
Materiál: 100 % polyester – softshell, 330 g/m2
Velikosti: S-3XL
Barva: modrá
Material: 100 % polyester – softshell, 330 g/m2
Sizes: S-3XL
Colour: blue

MOQ - balení/packing: 1/20

PANDA STRONG
PROFESSIONAL
ANKLE S3,
str. 127
page 127

ALLYN zimní softshellová bunda
/winter softshell jacket
0301 0184 40 xxx*
Zateplená bunda s vnitřními manžetami a stahováním
na suchý zip, multifunkčními kapsami, odvětráváním v podpaží
a stahováním na bocích.
Thermoinsulated jacket with cuffs in sleeves and velcro
fastening, multifunctional pockets, ventilation in the armpits
and waist tightening.
Materiál: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester,
330 g/m2
Velikosti: S-3XL
Barva: modrá
Material: 100 % polyester, lining – 100 % polyester, 330 g/m2
Sizes: S-3XL
Colour: blue
MOQ - balení/packing: 1/10

Photo© Červa
www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
NEW!
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kapsy pro
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str. 95
pocket for knee
protector,
page 95
vnitřní manžeta
vn
cuff inside

ALLYN zimní bunda 2 v 1/winter jacket 2 in 1
0301 0183 40 xxx*
Zimní bundna s vnitřními manžetami, kapucí v límci, zesílenými
rameny, odepínacími rukávy a multifunkčními kapsami.
Winter jacket with inside cuffs, hood in collar, reinforced
shoulders, removable sleeves and multifunctional pockets.
Materiál: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester,
160 g/m2, zesílení – DuPont CORDURA
Velikosti: S–3XL
Barva: modrá
Material: 100 % polyester, lining – 100 % polyester, 160 g/m2,
reinforcement – DuPont CORDURA
Sizes: S–3XL
Colour: blue

MOQ - balení/packing: 1/10

4
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ALLYN bunda/jacket
0301 0182 40 xxx*
ALLYN kalhoty/pants
0302 0134 40 xxx*
Montérkový oděv s multifunkčními kapsami. Bunda s vnitřními
manžetami a odvětráváním na zádech. Kalhoty se zesílenými
zadními kapsami a koleny s možností vložení kolenních výztuh.
Work garments with multifunctional pockets. Jacket with inside
cuffs and back ventilation. Pants with reinforced back pockets
and knees with possibility to insert knee protectors.

ALLYN fleecová čepice/fleece cap
0314 0055 40 999
Materiál: 100 % polyester – fleece, 160 g/m2
Velikosti: UNI
Barva: modrá
Material: 100 % polyester – fleece, 160 g/m2
Sizes: UNI
Colour: blue

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m2
Velikosti: 48–62
Barva: modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g/m2,
reinforcement – DuPont CORDURA
Sizes: 48–62
Colour: blue

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

44
MOQ - balení/packing: 1/144

www.cerva.com

03.08.2010 8:42:11

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
NEW!

ODĚVY/GARMENTS

reflexní doplňky 3M
reflective accesories 3M

kapsy pro
nákoleníky,
str. 95
pocket for knee
protector,
page 95

ALLYN kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0132 40 xxx*

ALLYN ¾ kalhoty/¾ pants
0302 0133 40 xxx*

Kalhoty s laclem a 3/4 kalhoty s multifunkčními kapsami, zesílenými zadními kapsami a koleny s možností vložení kolenních výztuh.
Bib & brace overall and 3/4 pants with multifunctional pockets, reinforced back pockets and knees with possibility to insert knee protectors.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m2,
zesílení – DuPont CORDURA
Velikosti: 48–62
Barva: modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g/m2,
reinforcement – DuPont CORDURA
Sizes: 48–62
Colour: blue

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/60

www.cerva.com
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ALLYN tričko/T-shirt
0304 0030 40 xxx*
Lehké tričko s krátkým rukávem.
Light short sleeve T-shirt.

ALLYN polokošile/polo shirt
0305 0017 40 xxx*
Lehká polokošile s límečkem a krátkým rukávem.
Light short sleeve polo shirt.
Materiál: 100 % polyester – coolway, 160 g/m2
Velikosti: S–3XL
Barva: modrá
Material: 100 % polyester – coolway, 160 g/m2
Sizes: S–3XL
Colour: blue

Materiál: 100 % polyester – coolway, 160 g/m2
Velikosti: S–3XL
Barva: modrá
Material: 100 % polyester – coolway, 160 g/m2
Sizes: S–3XL
Colour: blue

* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/60
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

NEW!
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OLZA bunda/jacket
0301 0162 40 xxx*

OLZA vesta/vest
0303 0049 40 xxx*

OLZA šortky/shorts
0310 0006 40 xxx*

OLZA kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0121 40 xxx*

OLZA kalhoty/pants
0302 0119 40 xxx*

MOQ - balení/packing: 1/20

Bunda, kalhoty s laclem, vesta, kalhoty a šortky z pružného materiálu s multifunkčními kapsami a zesílenými koleny s možností vložení kolenních výztuh.
Jacket, bib&brace overall, pants, vest and shorts with reinforced hems and multifunctional pockets. Reinforced knees with the possibility to insert knee protectors.
Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex, 265 g/m2
Velikosti: bunda S–3XL, kalhoty 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 97 % cotton, 3 % Spandex, 265 g/m2
Sizes: jacket S–3XL, pants 48-62
Colour: navy

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex, 265 g/m2
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 97 % cotton, 3 % Spandex, 265 g/m2
Sizes: 48–62
Colour: navy

OLZA tričko/T-shirt
0304 0029 40 xxx*

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/60

6
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* see explanation on page 313

Lehké tričko s krátkým rukávem.
Lightweight T-shirt with short sleeve.
Materiál: 100 % polyester – coolway, 170 g/m2
Velikosti: S–3XL
Barva: tmavě modrá
Material: 100 % polyester – coolway, 170 g/m2
Sizes: S–3XL
Colour: dark blue

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

pevný límec
solid collar

multifunkční kapsy
multifunctional
pockets

zapínání
na nýtovací
knoflík
press
button

guma v pase
elastic band
multifunkční kapsy
multifunctional pockets

kapsy pro
nákoleníky
str. 95
pocket for knee
protector
page 95

BRONDBY kombinéza/overall
0315 0033 41 xxx*

BRONDBY bunda/jacket
0301 0104 41 xxx*

BRONDBY ¾ kalhoty/¾ pants
0302 0068 41 xxx*

Montérková kombinéza džínového typu s multifunkčními
kapsami, vnitřní gumou v pase, zesílenými lemy a koleny
s možností vložení kolenních výztuh.
Denim type work overall with multifunctional pockets, inner
elastic waist, reinforced hems and knees with the possibility
to insert knee protectors.

Bunda džínového typu se zesílenými lemy a multifunkčními
kapsami.
Jean type jacket with reinforced hems and multifunctional
pockets.

Moderní montérkové ¾ kalhoty džínového typu
s multifunkčními kapsami, zesílenými lemy a koleny s možností
vložení kolenních výztuh.
Modern Denim type ¾ work pants with multifunctional
pockets, reinforced hems and knees with the possibility
to insert knee protectors.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení kolen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
knee reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení ramen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
shoulder reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení kolen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
knee reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy
MOQ - balení/packing: 1/20

7
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
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BRONDBY kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0069 41 xxx*

BRONDBY vesta/vest
0303 0034 41 xxx*

BRONDBY kalhoty/pants
0302 0067 41 xxx*

Montérkové kalhoty s laclem džínového typu s multifunkčními
kapsami, zesílenými lemy a koleny s možností vložení
kolenních výztuh.
Denim type work bib & brace overall with multifunctional
pockets, reinforced hems and knees with the possibility
to insert knee protectors.

Vesta džínového typu se zesílenými lemy a multifunkčními
kapsami.
Jean type vest with reinforced hems and multifunctional pockets.

Kalhoty džínového typu s multifunkčními kapsami, zesílenými
lemy a koleny s možností vložení kolenních výztuh.
Denim type pants with multifunctional pockets, reinforced
hems and knees with the possibility to insert knee protectors.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení kolen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
knee reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy
MOQ - balení/packing: 1/20

8
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Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení ramen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
shoulder reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²,
zesílení kolen - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²,
knee reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com

03.08.2010 8:44:44

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

zapínaní na suchý zip
velcro fastening

multifunkční kapsa
multifunctional pockett

odepínací
rukávy
d
detachable
sleeves

UKARI bunda/jacket
0301 0085 10 xxx*

UKARI softshellová bunda/softshell jacket
0301 0155 14 xxx*

UKARI zimní bunda/winter jacket
0301 0154 14 xxx*

MOQ - balení/packing: 1/20

Softsellová, voděodolná, paropropustná a pružná bunda
s voděvzdornými zipy.
Softshell, water resistant, steam-permeable and elastic jacket
with water proof zippers.

Zateplená a nepromokavá bunda s Bamboo efektem,
se zesílenými lemy a vyztuženými místy.
Thermoinsulated and waterproof jacket with a Bamboo
effect, reinforced hems and stiffened points.

Materiál: 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: khaki
Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: khaki

Materiál: 100 % bavlna - svrchní část,
100 % polyester - podšívka a zateplení
Velikosti: S–3XL
Barva: khaki
Material: 100 % cotton - outer layer,
100 % polyester - lining and thermoinsulation
Sizes: S–3XL
Colour: khaki

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/10

UKARI kalhoty/pants
0302 0061 10 xxx*
Bunda s odepínacími rukávy a kalhoty předeprané enzymy,
se zesílenými lemy a multifunkčními kapsami.
Jacket with removable sleeves and pant prewashed
with enzymes, with hem reinforcement and multifunctional pockets.
Materiál: 100 % bavlna, 280 g/m2
Velikosti: bunda S–3XL a kalhoty 48–62
Barva: khaki
Material: 100 % cotton, 280 g/m2
Sizes: jacket S–3XL a pants 48–62
Colour: khaki

MOQ - balení/packing: 1/25

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

patentky
press studs

kapsy pro
nákoleníky
str. 95
pocket for knee
protector
page 95
kapsy pro
nákoleníky
str. 95
po
pocket
for knee
protector
page 95

ARGES bunda/jacket
0301 0101 20 xxx*

ARGES kalhoty/pants
0302 0059 20 xxx*

ARGES kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0060 20 xxx*

Bunda s nastavitelným zapínáním manžet, zesílenými lemy
a multifunkčními kapsami.
Jacket with adjustable wristbands, reinforced hems
and multifunctional pockets.

Kalhoty s multifunkčními kapsami, zesílenými lemy a koleny
s možností vložení kolenních výztuh.
Pants with multifunctional pockets, reinforced hems and knees
with the possibility to insert knee protectors.

Kalhoty s laclem, multifunkčními kapsami, zesílenými lemy
a koleny s možností vložení kolenních výztuh.
Bib & brace overall with multifunctional pockets, reinforced
hems and knees with the possibility to insert knee protectors.

Materiál: 100 % bavlna, 290 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 100 % cotton, 290 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

Materiál: 100 % bavlna, 290 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 100 % cotton, 290 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

Materiál: 100 % bavlna, 290 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 100 % cotton, 290 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

10
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* see explanation on page 313
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapsa na mobil
pocket for mobile
phone

multifunkční kapsy
multifunctional
pockets

zesílení
r
reinforced

Zakázkové šití
Custom tailoring
PANDA STRONG
PROFESSIONAL
MOCCASINS S1P,
str. 128
page 128

kombinéza/overall
kalhoty s lalclem/bib & brace overall
bunda/jacket
kalhoty/pants

EMERTON kombinéza/overall
0315 0006 90 xxx*

EMERTON kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0034 90 xxx*

Kombinéza, kalhoty s laclem a kalhoty zesílené na exponovaných místech, s multifunkčními kapsami.
Overall, bib & brace and pants overall reinforced at exposed areas with multifunctional pockets.

www.cerva.com

01_01_Odevy_Monterky.indd 11

MOQ - balení/packing: 1/20

EMERTON tričko/T-shirt
0304 0003 60 xxx*

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m², zesílení - 600D polyester
Velikosti: 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g/m², reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–64
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/10

EMERTON kalhoty/pants
0302 0036 90 xxx*

Tričko s krátkým rukávem.
Short sleeve T-shirt.

Materiál: 100 % bavlna, 155 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % cotton, 155 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/200

11
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

NEW!
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EMERTON bunda/jacket
0301 0046 90 xxx*

92

EMERTON vesta/vest
0303 0003 90 xxx*
EMERTON šortky/shorts
0310 0003 90 xxx*

EMERTON ¾ kalhoty/¾ pants
0302 0131 90 xxx*
MOQ - balení/packing: 1/20

Bunda, ¾ kalhoty, vesta a šortky zesílené na exponovaných místech s multifunkčními kapsami.
Jacket, ¾ pants, vest and shorts reinforced at exposed areas with multifunctional pockets.

EMERTON čepice/cap
0314 0026 99 999

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m²,
zesílení - 600D polyester
Velikosti: 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g/m²,
reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–64
Colour: grey/orange

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m²,
zesílení - 600D polyester
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g/m²,
reinforcement - 600D polyester
Sizes: 48–62
Colour: grey/orange

Čepice baseballového typu s regulací obvodu hlavy pomocí kovové spony.
Baseball cap with head circumference adjustment by a metal clip.

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/200

12

01_01_Odevy_Monterky.indd 12

* see explanation on page 313

Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikosti: UNI
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour: grey/orange

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

EMERTON polokošile/polo shirt
0305 0005 60 xxx*

EMERTON košile/shirt
0307 0011 60 xxx*

EMERTON mikina/sweatshirt
0306 0003 60 xxx*

Polokošile s kapsou na hrudi.
Polo shirt with pocket on chest.

Montérková košile s kapsami.
Work shirt with pockets

Mikina s kapucí.
Sweatshirt with hood.

Materiál: 100 % polyester, úprava COOL-DRY
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester, COOL-DRY finish
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

Materiál: 100 % bavlna, 130 g/m²
Velikosti: 38–48
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % cotton, 130
0 g/m²
Sizes: 38–48
Colour: grey/orange

Materiál: 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester
Mat
Sizes: S–3XL
Size
Colour: grey/orange
Col

PANDA TPU TREKKING LOW S1,
str. 134
page 134

MOQ - balení/packing: 1/60

www.cerva.com
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MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

NEW!

brýle VERNON,
str. 234
VERNON spectacles,
page 234

NEW!

jeansové kalhoty
AKUNA, str. 57
AKUNA jeans,
page 57

EMERTON softshellová bunda/softshell jacket
0301 0084 60 xxx*

EMERTON zimní fleecová bunda/winter fleece jacket
0301 0180 60 xxx*

EMERTON svetr/pullower
0308 0005 00 xxx*

Zateplená, nepromokavá a paropropustná softshellová bunda
s polyesterovou podšívkou se zipem (přizpůsobená strojnímu
vyšívání).
Thermoinsulated, water resistant and sweat permeable
softshell jacket with zippered polyester lining (adapted
for machine embroidery).

Zateplená fleecová bunda s multifunkčními kapsami.
Thermoinsulated fleece jacket with multifunctional pockets.

Materiál: 100 % akryl
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % Acrylic
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 100 % polyester (softshell)
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester (softshell)
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/10

14

01_01_Odevy_Monterky.indd 14

Materiál: 100 % polyester, 350 g/m², zesílení - 300D polyester/PU
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester, 350 g/m², reinforcement - 300D
polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

EMERTON zimní čepice/winter cap
0314 0054 60 xxx*
Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, zateplení - THINSULATE
Velikosti: S–2XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % cotton, 35 % polyester, thermoinsulation - THINSULATE
Sizes: S–2XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313

MOQ - balení/packing: 1/100

www.cerva.com

10.8.2010 13:33:22

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
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ODĚVY/GARMENTS

kapsa na mobil
pocket for mobile
phone

19

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

odvětrávání
v podpaží
ventilation
in the armpits

EMERTON CAMOUFLAGE bunda/jacket
0301 0046 12 xxx*
EMERTON zimní vesta/winter vest
0303 0014 60 xxx*

EMERTON zimní bunda/winter jacket
0301 0023 60 xxx*

Bunda s multifunkčními kapsami, odvětráváním v podpaží
a zesílením na ramenou a kapsách.
Jacket with multifunctional pockets, underarm ventilation
and reinforcement on shoulders and pockets.

Zateplená vesta s fleecovým límcem a polyesterovou
podšívkou se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).
Thermoinsulated vest with fleece collar and zippered polyester
lining (adapted for machine embroidery).

Zateplená a nepromokavá bunda s odepínatelnou kapucí
a podšívkou se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).
Thermoinsulated and water resistant jacket with removable
hood and zippered lining (adapted for machine embroidery).

EMERTON CAMOUFLAGE kalhoty/pants
0302 0036 12 xxx*

Materiál: 100 % polyester (mikrovlákno) povrstvený PVC
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová

Materiál: 100 % polyester (mikrovlákno) povrstvený PVC
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester (microfiber) with PVC finish
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

Material: 100 % polyester (microfiber) with PVC finish
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com

MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

Kalhoty do pasu s multifunkčními kapsami, zesílením na
kapsách a kolenou s možností vložení kolenních výztuh.
Waist pants with multifunctional pockets, reinforcement on
pockets and knees with possibility to insert knee protectors.
Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m2, zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: 48–62
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % cotton, 260 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: 48–62
Colour: camouflage/orange

MOQ - balení/packing: 1/20
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EMERTON CAMOUFLAGE vesta/vest
0303 0003 12 xxx*
Pracovní vesta s podšívkou ze síťoviny, zdvojenými předními
kapsami a zesílením na ramenou.
Work vest with mesh lining, double layered front pockets
and reinforcement on shoulders.

EMERTON CAMOUFLAGE softshellová bunda
/softshell jacket
0301 0084 12 xxx*
Softshellová bunda s manžetami na suchý zip a odvětráváním
v podpaží.
Softshell jacket with Velcro cuffs and underarm ventilation.

EMERTON CAMOUFLAGE zimní čepice/winter cap
0314 0054 12 xxx*
Zateplená zimní čepice s delším kšiltem, možností zakrytí uší
a temene hlavy.
Thermoinsulated winter hat with longer peak, possibility
to cover ears and top of head.

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m2,
zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: 48–62
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % cotton, 260 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: 48–62
Colour: camouflage/orange

Materiál: 100% polyester – softshell, 330 g/m2
Velikost: S–3XL
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % polyester - softshell, 330 g/m2
Sizes: S–3XL
Colour: camouflage/orange

Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester,
zateplení – 3M Thinsulate
Velikost: S–2XL
Barva: camouflage/oranžová
Material: 65 % cotton, 35 % polyester,
thermoinsulation - 3M Thinsulate
Sizes: S–2XL
Colour: camouflage/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/100
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* see explanation on page 313
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kalhoty TAPÍR 2 v 1,
str. 56
TAPÍR 2 in 1 pants,
page 56

EMERTON CAMOUFLAGE
¾ kalhoty/¾ pants
0302 0131 12 xxx*

EMERTON CAMOUFLAGE fleecová bunda
/fleece jacket
0301 0181 12 xxx*

EMERTON CAMOUFLAGE zimní bunda
/winter jacket
0301 0023 12 xxx*

¾ kalhoty se zesílením na kapsách a kolenou s možností
vložení kolenních výztuh.
¾ pants with reinforcement on pockets and knees
with possibility to insert knee protectors.

Zateplená fleecová bunda košilového střihu s kapucí,
manžetami na knoflík a kapsami na hrudi.
Shirt style cut thermoinsulated fleece jacket, with hood, chest
pockets and button up cuffs.

Zimní bunda s překrytým zapínáním, odvětráváním v podpaží,
reflexními doplňky a zesílením na ramenou, pažích a klopách.
Winter jacket with overlaid closure, underarm ventilation,
reflective accessories and reinforcement on shoulders, arms
and flaps.

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m2, zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: 48–62
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % cotton, 260 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: 48–62
Colour: camouflage/orange

Materiál: 100 % polyester - fleece
Velikost: S–3XL
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % polyester - fleece
Sizes: S–3XL
Colour: camouflage/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g/m2,
zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: S–3XL
Barva: camouflage/oranžová
Material: 65% polyester, 35 % cotton, 280 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: camouflage/orange
MOQ - balení/packing: 1/10

17

03.08.2010 8:49:03

ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
NEW!
Více dětských produktů najdete i na str. 68, 191 a 204.
See more children´s products, pages 68, 191 and 204.
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EMERTON CAMOUFLAGE zimní vesta
/winter vest
0303 0014 12 xxx*

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
bunda dětská/children’s jacket
0301 0187 12 9xx*

Zimní vesta se zesílením na kapsách a ramenou.
Winter vest with reinforcement on pockets and shoulders.

Bunda a kalhoty s kapsičkami, zesílením na exponovaných místech a pružnými úpletovými manžetami.
Jacket and pants with pockets, reinforcement on exposed areas and elastic knitted cuffs.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna,
podšívka – 100% polyester, zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: S–3XL
Barva: camouflage/oranžová
Material: 65% polyester, 35 % cotton, lining – 100% polyester,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: camouflage/orange

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m2,
zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: 116, 128, 140
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % cotton, 260 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: 116, 128, 140
Colour: camouflage/orange

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m2,
zesílení – 600D polyester/PU
Velikost: 116, 128, 140
Barva: camouflage/oranžová
Material: 100 % cotton, 260 g/m2,
reinforcement – 600D polyester/PU
Sizes: 116, 128, 140
Colour: camouflage/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* see explanation on page 313

EMERTON CAMOUFLAGE kalhoty dětské
/children’s pants
0302 0135 12 9xx*
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ODĚVY/GARMENTS

kapsa na mobil
pocket for mobile
phone
náprsní kapsa
breast pocket

kapsa na mobil
pocket for mobile
phone

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

PANDA TPU CLASSIC
LOW S3,
str. 132
page 132

DESMAN LADY bunda/jacket
0301 0036 00 xxx*

DESMAN LADY kalhoty/pants
0302 0002 90 xxx*

Dámská montérková bunda do pasu s kapsami.
Ladies work jacket with pockets.

Dámské montérkové kalhoty s kapsami.
Ladies work pants with pockets.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 40–60
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: grey/orange

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 40–60
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313

DESMAN LADY kalhoty s laclem
/bib & brace overall
0302 0001 90 xxx*
Dámské montérkové kalhoty s laclem a kapsami.
Ladies work bib & brace overall with pockets.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 40–60
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

multifunkční
kapsy
multifunctional
pockets

Zakázkové šití
Custom tailoring
kombinéza/overall
kalhoty s laclem/bib & brace overall
bunda/jacket
kalhoty/pants

DESMAN kombinéza/overall
0315 0005 90 xxx*

DESMAN bunda/jacket
0301 0042 90 xxx*

DESMAN kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0024 90 xxx*

Komibnéza s multifunkčními kapsami.
Overall with multifunctional pockets.

Bunda s multifunkčními kapsami.
Jacket with multifunctional pockets.

Kalhoty s laclem a multifunkčními kapsami.
Bib & brace overall with multifunctional pockets.

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g/m²
Velikosti: 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g/m²
Sizes: 48–64
Colour: grey/orange

DESMAN kalhoty/pants
0302 0025 90 xxx*

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g/m²
Velikosti: 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g/m²
Sizes: 48–64
Colour: grey/orange

Kalhoty s multifunkčními kapsami.
Pants with multifunctional pockets.
Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g/m²
Velikosti: 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g/m²
Sizes: 48–64
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20
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MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

PANDA STRONG
PROFESSIONAL SANDAL S1,
str. 130
page 130

M
OQ - balení/packing: 1/20
MOQ
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

multifunkční kapsy
multifunctional pockets
zapínání na
kovovou sponu
metal clip

SEE SECTIO
NA

ŇK
DOPL Y, STR.
CI
EK

ORIES, PAGE
ESS
CC

92

VÍC
EV

S

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

odepínatelná
nohavice
removable
legs

DESMAN tričko/T-shirt
0304 0002 00 xxx*
Pohodlné tričko s krátkým rukávem.
Comfortable short sleeve T-shirt.

DESMAN vesta/vest
0303 0002 90 xxx*

DESMAN čepice/cap
0314 0025 99 999

Montérková vesta s multifunkčními kapsami.
Work vest with multifunctional pockets.

Čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové
spony.
Baseball cap with a head circumference adjustment
by a metal clip.

DESMAN kalhoty 2 v 1/pants 2 in 1
0302 0026 90 xxx*
Kalhoty s odepínacími nohavicemi pod koleny a multifunkčními
kapsami.
Pants with removable legs under knees and multifunctional
pockets.
Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g/m²
Velikosti: vesta 48–62, kalhoty 48–64
Barva: šedá/oranžová
Material: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g/m²
Sizes: vest 48–62, pants 48-64
Colour: grey/orange
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikosti: UNI
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/200

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 100 % bavlna, 155 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % cotton, 155 g/m²
Sizes: S-3XL
Colour: grey/orange
MOQ - balení/packing: 1/100

DESMAN šortky/shorts
0310 0002 90 xxx*
Krátké montérkové kalhoty s multifunkčními kapsami.
Work shorts with multifunctional pockets.
Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/oranžová
Material: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/orange
MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

suchý zip
velcro

flanelová podšívka
flanel lining

kapuce v límci
hood in colar

DESMAN zimní bunda/winter jacket
0301 0040 90 xxx*

DESMAN WINTER bunda/jacket
0301 0156 00 xxx*

DESMAN zimní kalhoty s laclem
/winter bib & brace overall
0302 0021 90 xxx*

Zateplená bunda s kapucí v límci a multifunkčními kapsami.
Thermoinsulated jacket with hood in collar and multifunctional pockets.

Montérkové bunda a kalhoty s laclem, zateplené flanelem s kapsami.
Work jacket and bib & brace overall flannel thermoinsulated with pockets.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m2, zateplení - 100 % bavlna (flanel)
Velikosti: 48-62
Barva: šedá/oranžová
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m2, thermoinsulation - 100 % cotton (flannel)
Sizes: 48-62
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/10

22

Materiál: 100 % polyester/PU, zateplení - 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester/PU,
thermoinsulation - 100 % polyester
Sizes: S-3XL
Colour: grey/orange

PANDA STRONG
PROFESSIONAL
ANKLE S3,
str. 127
page 127

MOQ - balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

reflexní doplňky
reflective accessories

kapsy pro
nákoleníky
str. 95
pocket for knee
protector
page 95

reflexní doplňky
ories
reflective accessories

Zakázkové šití
Custom tailoring
kalhoty s laclem/bib & brace overall
bunda/jacket
kalhoty/pants

STANMORE kombinéza/overall
0315 0001 42 xxx*
Kombinéza s reflexními doplňky.
Overall with reflective accessories.
Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48-62
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

01_01_Odevy_Monterky.indd 23

STANMORE kalhoty s laclem
/bib & brace overall
0302 0003 42 xxx*
Kalhoty s laclem a reflexními doplňky.
Bib & brace overall with reflective accessories.
Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–64
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48-64
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

STANMORE bunda/jacket
0301 0037 42 xxx*
Bunda s reflexními doplňky.
Jacket with reflective accessories.

STANMORE kalhoty/pants
0302 0004 50 xxx*
Kalhoty s reflexními doplňky.
Pants with reflective accessories.
Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–64
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–64
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/20

23

03.08.2010 8:50:51

ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
zapínání naa
ponuu
kovovou sponu
metal clip

NEW!

brýle NELLORE,
str. 234
NELLORE
spectacles,
page 234

NEW!

STANMORE čepice/cap
0314 0024 99 999

STANMORE tričko/T-shirt
0304 0004 42 xxx*

STANMORE mikina/sweatshirt
0306 0006 40 xxx*

Čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony.
Baseball cap with head circumference adjustment by a metal clip.

Pohodlné tričko s krátkým rukávem.
Comfortable short sleeve T-shirt.

Mikina s kapucí.
Sweatshirt with hood.

Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikosti: UNI
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour: navy/light blue

Materiál: 100 % bavlna, 155 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 155 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: navy/light blue
MOQ - balení/packing: 1/100

MOQ - balení/packing: 1/200

STANMORE vesta/vest
0303 0001 50 xxx*

STANMORE šortky/shorts
0310 0007 42 xxx*

Vesta s reflexními doplňky.
Vest with reflective accessories.

Krátké montérkové kalhoty s multifunkčními kapsami.
Work shorts with multifunctional pockets.

Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy/light blue
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy/light blue

24
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MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

Materiál: 100 % polyester, 300 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % polyester,
r, 300 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/20

PANDA STRONG
PROFESSIONAL
ANKLE S3, str. 127
page 127

www.cerva.com

10.8.2010 14:05:00

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
odepínací rukávy
removable sleeves
SEE SEC
TIO
N
CI BUNDY, S
TR.
SEK

EV

ODĚVY/GARMENTS

PAGE
ETS,
CK
JA

38

VÍC

fleece vložka
fleece lining

kalhoty RHINO,
str. 56
RHINO pants,
page 56

STANMORE zimní vesta/winter vest
0303 0035 50 xxx*
Zateplená vesta s podšívkou.
Thermoinsulated vest with lining.
Materiál: 100 % polyester/PU, zateplení – 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % polyester/PU,
thermoinsulation - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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STANMORE zimní bunda 3 v 1
/winter jacket 3 in 1
0301 0086 50 xxx*
Zateplená a paropropustná (3000 g/m²/24 h) bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou a rukávy, podlepenými švy, kapucí
v límci a odolností proti průniku vody (3000 mm vodního sloupce).
Thermoinsulated and steam permeable (3000 g/m²/24 h) jacket with removable fleece lining and sleeves, sealed seams,
hood in collar and water resistance protection (3000 mm of the water column).
Materiál: 100 polyester/PU, zateplení - 100 % polyester (fleece)
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: 100 % polyester/PU, thermoinsulation - 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: navy/light blue

MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

zesílená ramena
reinforced shoulders
tričko SIFAKA,
str. 60
SIFAKA t-shirt,
page 60

náprsní kapsa
breast pocket

NARELLAN bunda/jacket
0301 0045 10 xxx*

NARELLAN kalhoty/pants
0302 0032 10 xxx*

Bunda s multifunkčními kapsami a zesílenými lokty a rameny.
Jacket with multifunctional pockets and reinforced elbows
and shoulders.

Kalhoty s možností vložení kolenních výztuh a zesílenou zadní
částí kalhot.
Pants with the possibility to insert knee protectors
and reinforced back part of pants.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g/m²,
zesílení - DuPont 500D CORDURA
Velikosti: 48–62
Barva: béžová/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g/m²,
reinforcement - DuPont 500D CORDURA
Sizes: 48–62
Colour: beige/black

MOQ - balení/packing: 1/20

26
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Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g/m²,
zesílení - DuPont 500D CORDURA
Velikosti: 48–62
Barva: béžová/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g/m²,
reinforcement - DuPont 500D CORDURA
Sizes: 48–62
Colour: beige/black

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

NARELLAN kalhoty s laclem
/bib & brace overall
0302 0033 10 xxx*
Kalhoty s laclem, s možností vložení kolenních výztuh
a zesílenou zadní částí kalhot.
Bib & brace overall with the possibility to insert knee
protectors and reinforced back part of pants.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g/m²,
zesílení - DuPont 500D CORDURA
Velikosti: 48–62
Barva: béžová/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g/m²,
reinforcement - DuPont 500D CORDURA
Sizes: 48–62
Colour: beige/black

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapsa na mobil
pocket for mobile phone

náprsní kapsa
breast pocket

multifunkční kapsy
multifunctional pockets
kapsa na mobil
pocket for mobile
phone
multifunkční
kapsy
multifunctional
pockets

ELAND kombinéza/overall
0315 0004 41 xxx*

ELAND bunda/jacket
0301 0041 41 xxx*

ELAND kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0023 41 xxx*

Kombinéza s kapsami.
Overall with pockets.

Bunda s multifunkčními kapsami.
Jacket with multifunctional pockets.

Kalhoty s laclem s multifunkčními kapsami.
Bib & brace overall with multifunctional pockets.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/šedá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 48–62
PANDA TPU
Colour: navy/grey

MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/šedá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy/grey

TREKKING
SANDAL S1
str. 134
page 134

MOQ - balení/packing:: 1/20

www.cerva.com
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ELAND kalhoty/pants
0302 0022 41 xxx*
Montérkové kalhoty s kapsami.
Work pants with pockets.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá/šedá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy/grey
MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/20

27

03.08.2010 8:52:28

ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

multifunkční odepínatelné kapsy
multifunctional removable pockets

ARDWARK bunda/jacket
0301 0160 00 xxx*

ARDWARK kalhoty/pants
0302 0117 00 xxx*

Moderní montérková bunda s výraznými barevnými doplňky.
Modern work jacket with outstanding coloured accessories.

Moderní montérkové kalhoty s výraznými barevnými doplňky.
Modern work pants with outstanding coloured accessories.

Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/černá + žluté doplňky
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/black + yellow accessories

MOQ - balení/packing: 1/20

28
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Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/černá + žluté doplňky
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/black + yellow accessories

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

ARDWARK kalhoty s laclem
/bib & brace overall
0302 0118 00 xxx*
Moderní montérkové kalhoty s laclem s výraznými barevnými
doplňky.
Modern work bib & brace overall with outstanding coloured
accessories.
Materiál: 100 % bavlna, 275 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/černá + žluté doplňky
Material: 100 % cotton, 275 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/black + yellow accessories

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapsa na mobil
pocket for mobile
phone

GIRONDE bunda/jacket
0301 0100 00 xxx*

GIRONDE kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0057 00 xxx*

Letní montérková bunda.
Summer work jacket.

Letní montérkové kalhoty s laclem.
Summer work bib & brace overall.

GIRONDE kalhoty/pants
0302 0058 00 xxx*

Materiál: 100 % bavlna, 205 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/černá
Material: 100 % cotton, 205 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/black

GIRONDE vesta/vest
0303 0033 00 xxx*
Letní montérková vesta.
Summer work vest.
MOQ - balení/packing: 1/20

Letní montérkové kalhoty.
Summer work pants.
Materiál: 100 % bavlna, 205 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: šedá/černá
Material: 100 % cotton, 205 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: grey/black
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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GIRONDE šortky/shorts
0310 0004 00 xxx*
Montérkové šortky.
Summer work shorts.
Sum
Mate
Materiál:
100 % bavlna, 205 g/m²
Velikosti: 48–62
Velik
Barva: šedá/černá
Barv
Material: 100 % cotton, 205 g/m²
Mate
Sizes: 48–62
Sizes
Colour: grey/black
Colo

PANDA STRONG
PROFESSIONAL
SANDAL S1
str. 128
page 128

MOQ - balení/packing: 1/20
0

* vysvětlivky
tlivky na straně 313

M
MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

reflexní doplňky
reflective accessories

náprsní kapsa
breast pocket

multifunkční
kapsy
multifunctional
pockets

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

TAYRA bunda/jacket
0301 0159 20 xxx*

TAYRA kalhoty/pants
0302 0115 20 xxx*

TAYRA kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0116 20 xxx*

Nepromokavá a oleji odolná bunda s reflexními proužky.
Water and oil proof jacket with reflective stripes.

Nepromokavé a oleji odolné montérkové kalhoty s reflexními
proužky.
Water and oil proof work pants with reflective stripes.

Nepromokavé a oleji odolné montérkové kalhoty s laclem
s reflexními proužky.
Water and oil proof work bib & brace overall with reflective
stripes.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

MOQ - balení/packing: 1/20

30

01_01_Odevy_Monterky.indd 30

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: červená/černá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: red/black

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

reflexní doplňky
reflective
accessories

Zakázkové šití
Custom tailoring
kombinéza/overall
kalhoty s laclem/bib & brace overall
bunda/jacket
kalhoty/pants

10 zelená/green
42 tm. modrá/navy

42 tm. modrá/navy
10 zelená/green

AMISO kombinéza/overall
0315 0045 XX xxx*

AMISO kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0070 XX xxx*

AMISO bunda/jacket
0301 0105 XX xxx*

Kombinéza s reflexními proužky.
Overall with reflective stripes.

Kalhoty s laclem a reflexními proužky.
Bib & brace overall with reflective stripes.

Bunda s reflexními proužky.
Jacket with reflective stripes.

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, tm. modrá
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, navy

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, tm. modrá
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, navy

AMISO kalhoty/pants
0302 0071 XX xxx*
Kalhoty s reflexními proužky.
Pants with reflective stripes.
Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, tm. modrá
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, navy

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS

pletené manžety
knitted cuffs

SEE SECTIO
NS
H

EV

CI BOTY, STR
.
SEK

AGE
S, P
OE

124

VÍC

TAREN bunda/jacket
0301 0102 40 xxx*
Montérková bunda se zesílením na exponovaných místech.
Work jacket with reinforcement at exposed areas.

TAREN kalhoty/pants
0302 0063 40 xxx*
Kalhoty se zesílením na kolenou a možností vložení kolenních
výztuh.
Pants with knee reinforcement and the possibility to insert
knee protectors.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g/m²,
zesílení - 600D polyester Oxford/PU
Velikosti: 48–62
Barva: tm. modrá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g/m²,
reinforcement - 600D polyester Oxford/PU
Sizes: 48–62
Colour: navy
MOQ - balení/packing: 1/20
32
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pletené manžety
knitted cuffs

40 modrá/blue
10 zelená/green
20 červená/red

20 červená/red
10 zelená/green
40 modrá/blue

CRATER kombinéza/overal
0315 0002 XX xxx*

REX kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0016 XX xxx*

Prošívaná kombinéza s pletenými manžetami.
Stitched overall with knitted cuffs.

Montérkové kalhoty s laclem.
Work bib & brace overall.

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/40

CRATER-S kombinéza/overal
0315 0009 XX xxx*

REX-S kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0014 XX xxx*

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 200 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 200 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 200 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 200 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/40

* see explanation on page 313
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

10 zelená/green
20 červená/red
40 modrá/royal

10 zelená/green
20 červená/red
40 modrá/royal

40 tm.modrá/navy
10 zelená/green

NAXOS bunda/jacket
0301 0038 XX xxx*

HADES kalhoty/pants
0302 0017 XX xxx*

ORION sada/set
0312 0005 XX xxx*

Montérková bunda.
Work jacket.

Montérkové kalhoty.
Work pants.

Montérkové kalhoty s laclem a bunda.
Work bib & brace overall and jacket.

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/40

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 190 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: modrá, zelená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 190 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: blue, green

NAXOS-S bunda/jacket
0301 0072 XX xxx*

HADES-S kalhoty/pants
0302 0015 XX xxx*

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 200 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 200 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/20

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 200 g/m²
Velikosti: 48–62
Barva: zelená, modrá, červená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 200 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, blue, red
MOQ - balení/packing: 1/40

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
NEW!

HORKÁ NOVINKA
montérková kolekce MAX!
Jsme vnímaví vůči požadavkům zákazníků, proto vám přinášíme nejnovější montérkovou kolekci s názvem MAX.
Tato montérková kolekce se vymyká nejen šíří barevných kombinací a variabilitou oděvů, ale především vynikajícím
poměrem cena:užitek. Vhodná je zejména pro ty zákazníky, kteří chtějí své zaměstnance oblékat jednotně, přesto
však chtějí mít možnost je odlišit v rámci funkcí nebo jednotlivých provozů.

VÝHODY MONTÉRKOVÉ KOLEKCE MAX:
MAXimální pohodlí
MAXimální efektivita
MAXimální variabilita
MAXimální přizpůsobivost
MAXimální kombinovatelnost

HOT NEWS

- kolekce je vyrobena ze 100 % bavlny
- vynikající poměr cena:užitek
- různé barevné kombinace a šíře sortimentu oděvů
(bunda, kalhoty, kalhoty s laclem, šortky)
- zakázkové šití včetně možnosti prodloužených délek
- oděvy lze doplnit odpovídající barvou trička nebo čepice

– MAX work clothes collection!

Our company has responded to customer demand and brings a fresh collection
of work clothes MAX on the market. This collection of work clothing not only
surpasses expectations by the range of colour combinations and clothes
variety, but above all else via excellent relation of price to profit.
The MAX collection is suitable especially for those customers who
want their employees dress uniformly but however also want
to have the possibility to differentiate individual work grades
and operations.

BENEFITS OF WORK CLOTHES COLLECTION MAX:
MAXimum comfort
- collection is made from 100 % cotton
MAXimum effectivity
- great ratio price:profit
MAXimum variability
- different colour combinations and
clothes assortment widht (jacket, pants,
bib&brace overall, shorts)
MAXimum flexibility
- custom tailoring including longer leg cut
MAXimum combining
- clothes may be completed by a T-shirt
or a cap in corresponding colour
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
NEW!

ODĚVY/GARMENTS

MAXimální řešení
MAXimal solution
MAX kalhoty s laclem, kalhoty a šortky
MAX bib & brace overall, pants and shorts

zdvojená látka
a prošívání sedu
double layered fabric
and stitched behind

kapsa na obou
stranách nohavic
pockets on both
leg sides

zajímavé barevné
a střihové provedení
kapes a laclu
interesting colour
and cut design
of pockets and bib

zesílená kolena
dvě zadní kapsy
v kontrastní černé barvě two back pockets
reinforced knees
in contrast black colour

MAX bunda 2 v 1
MAX jacket 2 in 1

kapsička
na rukávu bundy
small pocket on
jacket sleeve

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

odepínatelné
rukávy
detachable sleeves

obě náprsní kapsy
zdvojené (dělené)
double layered chest
pockets (divided)

pružné náplety
na rukávech
elastic sleeve cuffs

kontrastní černé klopy
náprsních kapes
contrast black chest
pockets flaps

www.cerva.com
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ČERVA – WORK CLOTHING LINES AND SETS
NEW!

MAX bunda/jacket
0301 0210 XX xxx*

Barva: 08
sv. šedá/červená
Velikosti: 44-68
Colour:
grey/red
Sizes: 44-68

Barva: 23
červená/černá
Velikosti: 44-68
Colour:
red/black
Sizes: 44-68

Barva: 44
modrá/žlutá
Velikosti: 46-64
Colour:
blue/yellow
Sizes: 46-64

Barva: 18
zelená/černá
Velikosti: 44-68
Colour:
green/black
Sizes: 44-68

Barva: 43
modrá/černá
Velikosti: 44-68
Colour:
blue/black
Sizes: 44-68

Barva: 77
khaki/černá
Velikosti: 46-64
Colour:
khaki/black
Sizes: 46-64
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Materiál: 100% bavlna, 240 g/m
Material: 100 % cotton, 240 g/m2
MOQ - balení/packing: 1/20

MAX kalhoty/pants
0302 0144 XX xxx*

Barva: 08
sv. šedá/červená
Velikosti: 46-68
Colour:
grey/red
Sizes: 46-68

Barva: 23
červená/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
red/black
Sizes: 46-68

36
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Barva: 44
modrá/žlutá
Velikosti: 46-64
Colour:
blue/yellow
Sizes: 46-64

Barva: 18
zelená/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
green/black
Sizes: 46-68

Barva: 43
modrá/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
blue/black
Sizes: 46-68

* see explanation on page 313

Barva: 77
khaki/černá
Velikosti: 46-64
Colour:
khaki/black
Sizes: 46-64

www.cerva.com
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY – ČERVA
NEW!

MAX kalhoty s laclem/bib & brace overall

Barva: 08
sv. šedá/červená
Velikosti: 46-68
Colour:
grey/red
Sizes: 46-68

Barva: 23
červená/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
red/black
Sizes: 46-68

ODĚVY/GARMENTS

0302 0145 XX xxx*

Barva: 44
modrá/žlutá
Velikosti: 46-64
Colour:
blue/yellow
Sizes: 46-64

Barva: 18
zelená/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
green/black
Sizes: 46-68

MAX šortky/shorts
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.
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CHOOSE THE

Barva: 77
khaki/černá
Velikosti: 46-64
Colour:
khaki/black
Sizes: 46-64
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R
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0310 0008 XX xxx*

Barva: 43
modrá/černá
Velikosti: 46-68
Colour:
blue/black
Sizes: 46-68

59, 92

Barva: 18
zelená/černá
Velikosti: 48-62
Colour:
green/black
Sizes: 48-62

www.cerva.com
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Barva: 43
modrá/černá
Velikosti: 48-62
Colour:
blue/black
Sizes: 48-62

Barva: 77
khaki/černá
Velikosti: 48-62
Colour:
khaki/black
Sizes: 48-62

* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – JACKETS

NEW!

kapuce v límci
hood in collar

vesta BARREN,
str. 51
BARREN vest,
page 51

vesta NYALA,
str. 51
NYALA vest ,
page 51

20
40
00
10

10 khaki-hnědá/khaki-brown
40 tm. modrá-béžová/navy-beige
ge

červená-černá/red-black
tm. modrá-černá/navy-black
šedá-černá/grey-black
zelená-černá/green-black

BARREN
0301 0090 XX xxx*

NEVADA
0301 0209 40 xxx*

NYALA
0301 0005 XX xxx*

Zateplená bunda se zesílením na ramenou, s Bamboo efektem,
voděodolnou úpravou a kapucí v límci.

Zimní bunda s kapucí a odepínatelnými rukávy.

Nepromokavá zateplená bunda s kapucí v límci.

Winter jacket with hood and removable sleeves.

Waterproof thermoinsulated jacket with hood in collar.

Materiál: 100 % nylon Taslon a Oxford povrstvený PA,
zateplení - 100 % polyester, 250 g/m2,
podšívka - 100 % polyester 190T Taffeta
Velikost: M–3XL
Barva: modrá
Material: 100 % nylon Taslon and Oxford with PA finish,
padding - 100 % polyester, 250 g/m2,
lining - 100 % polyester 190T Taffeta
Sizes: M–3XL
Colour: blue
MOQ - balení/packing: 1/10

Materiál: 100 % polyester povrstvený PVC
Velikost: S–3XL
Barva: šedá/černá, tm. modrá/černá, červená/černá,
zelená/černá

Thermoinsulated jacket with shoulder reinforcement, Bamboo
effect, water resistant design and foldaway hood in collar.
Materiál: 100 % bavlna, zesílení ramen
- směs polyester/bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: khaki/hnědá, tm. modrá/béžová
Material: 100 % cotton, shoulder reinforcement
- polyester/cotton blend
Sizes: S–3XL
Colour: khaki/brown, navy/beige
MOQ - balení/packing: 1/10
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* see explanation on page 313

Material: 100 % polyester with PVC finish
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black, navy/black, red/black, green/black

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

BUNDY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

10 zelená/green
00 béžová/beige
90 oranžová/orange

60 černá/black
10 zelená/green
40 tm. modrá/navy

WESER
0301 0097 XX xxx*

ATRATO
0301 0098 10 xxx*

SAMBRE
0301 0088 XX xxx*

Dámská zateplená a paropropustná bunda s kapucí v límci
a podšívkou se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).

Zateplená bunda s voděodolnou úpravou a podšívkou
se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).

Zateplená bunda s prodlouženými zády.

Ladies thermoinsulated and steam permeable jacket with hood
in collar and zippered lining (adapted for machine embroidery).

Thermoinsulated jacket with water resistant finish and zippered
lining (adapted for machine embroidery).

Materiál: 100 % polyester/PU, podšívka - 100 % polyester
Velikost: XS–3XL
Barva: oranžová, zelená, béžová

Materiál: 100 % bavlna, podšívka - 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: hnědá

Material: 100 % polyester/PU, lining - 100 % polyester
Sizes: M–3XL
Colour: orange, green, beige
MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

Material: 100 % cotton, lining - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: brown
MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

Thermoinsulated jacket with extended back.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: černá, tm. modrá, zelená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: black, navy, green

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – JACKETS

kapuce v límci
hood in collar

odepínatelná kapuce
removable hood

odepínatelná kapuce
removable hood

40 modrá/blue
00 šedá/grey
20 červená/red

ULTIMO
0301 0065 XX xxx*

KUDU LADY
0301 0026 20 xxx*

KUDU MAN
0301 0027 20 xxx*

Zateplená nepromokavá bunda s kapucí v límci.

Dámská i pánská zateplená nepromokavá bunda s odepínatelnou kapucí a podšívkou se zipem (přizpůsobená strojnímu
vyšívání).

Thermoinsulated waterproof jacket with hood in collar.
Ladies and mens thermoinsulated waterproof jacket with removable hood and zippered liningg ((adapted
p for machine embroidery).
y)
Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: M–3XL
Barva: modrá, červená, šedá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: M–3XL
Colour: blue, red, grey

Materiál: 100 % nylon Taslon/PU, podšívka - 100 % polyester
Velikost: dámská XS–2XL, pánská S–3XL
Barva: červená/černá
Material: 100 % nylon Taslon/PU, lining - 100 % polyester
Sizes: ladies XS–2XL, mens S–3XL
Colour: red/black
MOQ - balení/packing: 1/10

BLACK KNIGHT
TPU LOW S3,
str. 132
page 132

MOQ - balení/packing: 1/10

40

* see explanation on page 313
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BUNDY – ČERVA

odepínatelné
rukávy
removable
sleeves

výztuha
zad v kříži
back
reinforcement
r

odepínatelná
podšívka
detachable
lining

40 tm. modrá/navy
60 černá/black

TEREK
0301 0158 60 xxx*

URBAN
0301 0021 41 xxx*

PILOT
0301 0022 XX xxx*

Zateplená bunda s voděodolnou úpravou, reflexními doplňky,
výztuhou zad a nastavitelným pasem na suchý zip.

Zateplená nepromokavá bunda s kapucí v límci
a odepínatelnou podšívkou.

Zateplená nepromokavá bunda s kapucí v límci
a odepínatelnou podšívkou.

Thermoinsualted jacket with water resistant finish, reflective
accessories, back reinforcement and adjustable waist
with Velcro.

Thermoinsulated waterproof jacket with hood in collar
and removable lining.

Thermoinsulated waterproof jacket with hood in collar
and removable lining.

Materiál: PVC/polyester
Velikost: S–3XL
Barva: šedá/černá/béžová

Materiál: PVC/polyester
Velikost: S–3XL
Barva: tm. modrá, černá

Material: PVC/polyester
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black/beige

Material: PVC/polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy, black

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: S–3XL
Barva: černá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: black
MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

* vysvětlivky na straně 313
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ODĚVY/GARMENTS

reflexní doplňky
reflective
accessories

ČERVA – JACKETS

odepínatelné
rukávy
removable
sleeves

odepínatelná
podšívka
detachable
lining

kompatibilní
s kalhotami TITAN,
str. 55
compatible
with TITAN trousers,
page 55

40 tm. modrá/navy
60 černá/black

10 zelené/green
40 tm. modré/navy

RHODES
0301 0056 XX xxx*

PALLAS
0301 0078 40 xxx*

ATLAS
0301 0076 XX xxx*

Zateplená nepromokavá bunda do pasu s odepínatelnými
rukávy a límcem a zateplením z umělé kožešiny.
Thermoinsulated waterproof jacket with removable collar
and sleeves, and with artificial fur thermoinsulation.

Zateplená nepromokavá bunda s kapucí v límci.

Zateplená nepromokavá bunda s kapucí a podlepenými švy.

Thermoinsulated waterproof jacket with hood in collar.

Thermoinsulated waterproof jacket with hood and sealed
seams.

Materiál: 60 % polyester, 40 % bavlna,
zateplení - 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: modrá/tm. modrá, šedá/černá
Material: 60 % polyester, 40 % cotton,
thermoinsulation - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: blue/navy, grey/black
MOQ - balení/packing: 1/10

42

Materiál: 100 % polyester/PVC, zateplení - 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: modrá/tm. modrá

Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikosti: M–3XL
Barva: tm. modrá, zelená

Material: 100 % polyester/PVC,
termoinsulation - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: blue/navy

Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: M–3XL
Colour: navy/green

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313
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BUNDY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapuce v límci
hood in collar

odepínatelné
rukávy
detachable
sleeves

odepínatelná
podšívka
detachable
linning

odepínatelná
vložka
detachable
lining

00 šedá/grey
40 tm. modrá/navy

20 červená-šedá/red-grey
40 sv. modrá-černá/royal-black

LIBRA
0301 0030 XX xxx*

URSA
0301 0031 XX xxx*

ANZAC
0301 0069 60 xxx*

Nepromokavá bunda s teplou podšívkou a odepínatelnými
rukávy.

Nepromokavá bunda s vnitřní síťovinou, odepínatelnou teplou
podšívkou a kapucí v límci.

Waterproof jacket with warm lining and removable sleeves.

Waterproof jacket with mesh inside, removable warm lining
and hood in collar.

Nepromokavá bunda s paropropustnou membránou, kapucí,
odepínatelnou fleecovou vložkou (lze nosit samostatně),
přelepenými švy a uzavíratelným odvětráním v podpaží.
Waterproof jacket with steam permeable membrane, hood,
removable fleece lining (wearable separately), sealed seams
and underarm ventilation.

Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: M–3XL
Barva: tm. modrá, šedá
Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: M–3XL
Colour: navy, grey

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: M–3XL
Barva: modrá/černá, červená/černá
Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: M–3XL
Colour: blue/black, red/black

Materiál:100 % bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: černá
Material: 100 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – JACKETS

odepínatelná kapuce
removable hood

STR.
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NORMA
0301 0075 15 xxx*

HYRAX bunda/jacket
0301 0013 40 xxx*

SLOTH
0301 0001 00 xxx*

Zateplený kabát s kapucí, tzv. vaťák.

Zateplená bunda s odepínatelnou kapucí.
Thermoinsulated jacket with removable hood.
MOQ - balení/packing: 1/10

Lehká nepromokavá bunda s kapucí v límci.

Thermoinsulated work coat with hood.
Materiál:100 % bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: zelená
Material: 100 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: green

MOQ - balení/packing: 1/20

44

01_02_Odevy_Bundy.indd 44

HYRAX kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0013 50 xxx*
Zateplené kalhoty s laclem.
Thermoinsulated bib & brace overall.
Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy
MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313
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Lightweight waterproof jacket with hood in collar.
Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: S–3XL
Barva: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: S–3XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20
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BUNDY – ČERVA
NEW!

ODĚVY/GARMENTS

TITI LADY
0301 0192 60 xxx*

TITI MEN
0301 0191 60 xxx*

GNUX
0301 0190 00 xxx*

Dámská softsellová bunda s podlepenými zipy, voděodolná,
větruodolná a prodyšná.

Pánská softsellová budna s podlepenými zipy, voděodolná,
větruodolná a prodyšná.

Dámská softshellová bunda s kontrastními zipy a prošíváním,
voděodolná, větruodolná a prodyšná.

Ladies softsell jacket with seamed zippers, waterproof,
windproof and breathable.

Mens softsell jacket with seamed zippers, waterproof,
windproof and breathable.

Ladies softshell jacket with contrast zippers and stitching,
waterproof, windproof and breathable.

Materiál: 96 % polyester, 4 % Spandex
Velikosti: XS–2XL
Barva: černá
Material: 96 % polyester, 4 % Spandex
Sizes: XS–2XL
Colour: black

Materiál: 96 % polyester, 4 % Spandex
Velikosti: S–3XL
Barva: černá
Material: 96 % polyester, 4 % Spandex
Sizes: S–3XL
Colour: black

Materiál: 100 % polyester
Velikost: XS-2XL
Bava: šedá/oranžová
Material: 100 % polyester
Sizes: XS–2XL
Colour: grey/orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – JACKETS

odepínatelná kapuce
removable hood

90
10
50
56

oranžová/orange
sv. zelená/bright green
sv. modrá/bright blue
fialová/violet

20 červená-šedá/red-grey
00 šedá-černá/grey-black

60 černá/black
75 hnědá/brown

DVINA
0301 0089 XX xxx*

RAUMA
0301 0096 XX xxx*

ISER
0301 0161 XX xxx*

Dámská prodyšná a voděodolná softshellová bunda s fleecem
na vnitřní straně a odepínatelnou kapucí.

Prodyšná a voděodolná softshellová bunda s fleecem
na vnitřní straně a odepínatelnou kapucí.

Dámská nepromokavá, prodyšná, větruodolná softshellová
bunda bez podšívky s odepínatelnou kapucí.

Ladies permeable and water resistant softshell jacket
with inside fleece and removable foldaway hood.

Permeable and water resistant softshell jacket with inside
fleece and removable foldaway hood.

Ladies waterproof permeable and wind resistant softshell
jacket without lining and with removable foldaway hood.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: světle zelená, světle modrá, oranžová, fialková

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: červená/šedá, šedá/černá

Materiál: 96 % polyester, 4 % Spandex
Velikost: S–2XL
Barva: černá, hnědá

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: light green, light blue, orange, violet

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: red/grey, grey/black

Material: 96 % polyester, 4 % Spandex
Sizes: S–2XL
Colour: black, brown

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* see explanation on page 313
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BUNDY – ČERVA

YKK zip
YKK zipper

ODĚVY/GARMENTS

NEW!

koženka
artificial
leather

52 sv. modrá/royal
20 červená/red
60 černá/black

JANNALI
0301 0007 XX xxx*

NUMBAT
0301 0188 60 xxx*

NEMAN
0301 0093 10 xxx*

Dámská softshellová bunda s fleecovou vnitřní stranou.

Pánská fleece bunda s kapucí v límci, prodyšná a voděodolná.

Fleecová bunda s podšívkou, vnitřními kapsami a zipem YKK.

Ladies softshell jacket with fleece inside.

Mens fleece jacket with hood in collar, breathable and
waterproof.

Fleece jacket with lining, inner pockets and YKK zipper.

Materiál: 93 % polyester, 7 % Spandex
Velikost: XS–2XL
Barva: červená, sv. modrá, černá
Material: 93 % polyester, 7 % Spandex
Sizes: XS–2XL
Colour: red, light blue, black

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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Materiál: 100 % polyester, 360 g/m2
Velikosti: S-3XL
Barva: černá
Material: 100 % polyester, 360 g/m2
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 100 % polyester, podšívka - 100 % bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: khaki
Material: 100 % polyester, lining - 100 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: khaki

MOQ - balení/packing: 1/10
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ČERVA – JACKETS

NEW!

20
10
41
90
60

NEW!

červená-černá/red-black
zelená-černá/green-black
tm. modrá-černá/navy-black
oranžová-černá/orange-black
černá-béžová/black-beige

TENREC
0301 0083 XX xxx*

PUKU LADY
0301 0193 80 xxx*

PUKU MEN
0301 0194 10 xxx*

Fleecová bunda s vysokou tepelnou izolací.

Dámská přiléhavá bunda s kapucí a náprsní kapsou.

Pánská bunda s kapucí a výraznou náprsní kapsou.

Fleece jacket with high thermoinsulation.

Ladies closefitting jacket with hood and breast pocket.

Mens jacket with hood and distinctive breast pocket.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: černá/béžová, zelená/černá, červená/černá,
tm. modrá/černá, oranžová/černá

Materiál: 100 % polyester - pletenina a softshell
Velikost: XS–2XL
Barva: bílá/šedá

Materiál: 100 % polyester - pletenina a softshell
Velikost: S–3XL
Barva: zelená

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: black/beige, green/black, red/black, navy/black,
orange/black

Material: 100 % polyester - knitted and softshell
Sizes: XS–2XL
Colour: white/grey

Material: 100 % polyester - knitted and softshell
Sizes: S–3XL
Colour: green

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* see explanation on page 313
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BUNDY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

10 zelená-oranžová/green-orange
20 červená-černá/red-black
60 černá-oranžová/black-orange

20
60
80
52

CROMER
0301 0012 60 xxx*

GILA
0301 0091 XX xxx*

EGER
0301 0082 XX xxx*

Nepromokavá softshellová bunda s fleecovou vnitřní stranou,
voděodolností 10000 mm vodního sloupce a paropropustností
800 g/m²/24 h.
Waterproof softshell jacket with fleece inside, water resistance
10000 mm of the water column and steam permeability 800
g/m²/24 hrs.

Nepromokavá bunda z materiálu Micro Polar Fleece
s vnitřní stranou potaženou TPU, kontrastním prošíváním,
voděodolností 5000 mm vodního sloupce a paropropustností
3000 g/m²/24 h.
Waterproof micro polar fleece jacket with the inside coated
by TPU, contrast stitching, waterproofness 5000 mm of water
column and steam permeability 3000 g/m²/24 hrs.

Dámská fleecová bunda bez podšívky.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: zelená/oranžová, červená/černá, černá/oranžová
Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: green/orange, red/black, black/orange
MOQ - balení/packing: 1/20

Material: 100 % polyester, 180 g/m²
Sizes: XS–2XL
Colour: white, black, red, light blue

Materiál: 96 % polyester, 4 % Spandex
Velikost: S–3XL
Barva: černá
Material: 96 % polyester, 4 % Spandex
Sizes: S–3XL
Colour: black
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313

červená/red
černá/black
bílá/white
sv. modrá/light blue

Ladies fleece jacket without lining.
Materiál: 100 % polyester, 180 g/m²
Velikost: XS–2XL
Barva: bílá, černá, červená, světle modrá

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – JACKETS

20 červená/red
60 černá/black
42 tm. modrá/navy

80
41
20
00
52
60

GALSTON
0301 0010 XX xxx*

KARELA
0301 0062 XX xxx*

RANDWIK
0301 0061 XX xxx*

Fleecová bunda s podšívkou.

Fleecová bunda bez podšívky.

Fleecová bunda s podšívkou a zesílením na ramenou
a loktech.

Fleece jacket with lining.

Fleece jacket without lining.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: červená, černá, tm. modrá

Materiál: 100 % polyester, 280 g/m²
Velikost: XS–3XL
Barva: bílá, šedá, červená, černá, tm. modrá, sv. modrá

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: red, black, navy

MOQ - balení/packing: 1/10

50
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bílá/white
tm. modrá/navy
červená/red
šedá/grey
sv. modrá/light blue
černá/black

Material: 100 % polyester, 280g/m²
Sizes: XS–3XL
Colour: white, grey, red, black, navy, light blue

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

15
40
20
60

zelená/green
tm. modrá/navy
červená/red
černá/black

Fleece jacket with lining and shoulder and elbow
reinforcement.
Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: zelená, červená, tm. modrá, černá
Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: green, red, navy, black
MOQ - balení/packing: 1/10
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VESTY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapuce v límci
hood in collar

bunda NYALA,
str. 38
NYALA jacket,
page 38

40 tm. modrá-béžová/navy-beige
10 khaki-hnědá/khaki-brown

40
10
20
00

BARREN
0303 0038 XX xxx*

NYALA
0303 0010 XX xxx*

ROCKDALE
0303 0036 60 xxx*

Zateplená vesta se zesílením na ramenou, s Bamboo efektem,
voděodolnou úpravou a kapucí v límci.

Zateplená nepromokavá vesta.

Zateplená nepromokavá vesta s kapucí v límci a podšívkou
se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).

tm. modrá-černá/navy-black
zelená-černá/green-black
červená-černá/red-black
šedá-černá/grey-black

Thermoinsulated waterproof vest.
Thermoinsulated vest with Bamboo effect, shoulder
reinforcement, water resistant treatment and foldaway hood
in collar.
Materiál: 100 % bavlna, zesílení ramen - směs polyester/bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: khaki/hnědá, tm. modrá/béžová
Material: 100 % cotton,
shoulder reinforcement - polyester/cotton blend
Sizes: S–3XL
Colour: khaki/brown, navy/beige
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: S–3XL
Barva: šedá/černá, zelená/černá, červená/černá,
tm. modrá/černá
Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black, green/black, red/black, navy/black

MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

Thermoinsulated waterproof vest with hood in collar
and zippered lining (adjusted to machine embroidery).
Materiál: nylon/PU, podšívka - 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: černá
Material: nylon/PU, lining - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – VESTS

zip po stranách
pro pohodlné sezení
side zippers
for comfortable seating

60 černá/black
42 tm. modrá/navy
10 zelená/green

60 černá/black
40 tm. modrá/navy
10 zelená/green

KSUOL
0303 0013 60 xxx*

BEAVER
0303 0024 XX xxx*

TRITON
0303 0028 XX xxx*

Zateplená nepromokavá vesta s fleecovou podšívkou.

Zateplená nepromokavá vesta s podšívkou
a se zipem (přizpůsobená strojnímu vyšívání).

Zateplená vesta s kapsami.

Thermoinsulated waterproof vest with fleece lining.
Materiál: 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: oranžová/černá
Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: orange/black

MOQ - balení/packing: 1/20
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Thermoinsulated vest with pockets.
Thermoinsulated waterproof vest with zippered lining
(adjusted to machine embroidery).
Materiál: 100 % polyester/PVC, podšívka - 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá, černá, zelená
Material: 100 % polyester/PVC, lining - 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy, black, green
MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Velikost: M–3XL
Barva: tm. modrá, černá, zelená
Material: 65 % polyester, 35 % cotton
Sizes: M–3XL
Colour: navy, black, green

MOQ - balení/packing: 1/20
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VESTY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

tričko ALBI,
str. 59
ALBI T-shirt,
page 59

oboustranná
reversible

10 zelená/green
40 tm. modrá/navy
60 černá/black

60 hnědá-černá/brown-black
90 oranžová-hnědá/orange-brown
41 tm. modrá-sv. modrá/navy-royal

DAVIDA
0303 0029 XX xxx*

ROSEVILLE LADY
0303 0037 XX xxx*

GRUS
0303 0011 80 xxx*

Zateplená vesta s manžestrovými nárameníky.

Dámská oboustranná zateplená vesta.

Oboustranná vesta.

Thermoinsulated vest with cord shoulder straps.

Ladies reversible thermoinsulated vest.

Reversible vest.

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Velikost: M–3XL
Barva: zelená, tm. modrá, černá

Materiál: 100 % nylon, 100 % polyester (fleece)
Velikost: XS–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá, červená/černá,
hnědá/černá

Materiál: 100 % nylon/PU, 100 % polyester (fleece)
Velikost: S–3XL
Barva: šedá/béžová

Material: 65 % polyester, 35 % cotton
Sizes: M–3XL
Colour: green, navy, black

MOQ - balení/packing: 1/20
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Material: 100 % nylon, 100 % polyester (fleece)
Sizes: XS–3XL
Colour: navy/light blue, red/black, brown/black
MOQ - balení/packing: 1/20

* vysvětlivky na straně 313

Material: 100 % nylon/PU, 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: grey/beige

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – VESTS

90 oranžová/orange
40 tm. modrá/navy

60 černá-šedá/black-grey
20 červená-šedá/red-grey

10 zelená/green
82 šedá/grey
60 černá/black

TEMPE
0303 0018 XX xxx*

COATI
0303 0016 XX xxx*

CORONA
0303 0026 XX xxx*

Lehká fleece vesta s kapsami.

Lehká softshellová vesta s fleecem na vnitřní straně.

Lehká pracovní vesta s kapsami.

Lightweight vest with pockets.

Lightweight softshell vest with fleece on the inside.

Lightweight work vest with pockets.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: tm. modrá, oranžová

Materiál: 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: červená/šedá, černá/šedá

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna
Velikost: S–3XL
Barva: zelená, černá, šedá

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy, orange

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: red/grey, black/grey

Material: 80 % polyester, 20 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: green, black, grey

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

PANDA TPU TREKKING
LOW S1, str. 134
page 134

54
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* see explanation on page 313
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KALHOTY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kompatibilní
s bundou
ATLAS, str. 42
compatible
with ATLAS
jacket,
page 42
zesílená
kolena a sed
reinforced
knee and sitting
kne

10 zelená/green
40 tm. modrá/navy

TITAN
0302 0044 XX xxx*

EDENSOR
0302 0012 60 xxx*

RODD
0302 0009 60 xxx*

Zateplené kalhoty s laclem.

Zateplené kalhoty se zesílenými koleny a sedem.

Zateplené nepromokavé kalhoty s paropropustnou
membránou.

Thermoinsulated bib & brace overall.

Thermoinsulated pants with reinforced knees and saddle area.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: M–3XL
Barva: zelená, tm. modrá

Materiál: 100 % nylon/PU
Velikost: S–3XL
Barva: černá

Material: 100 % polyester
Sizes: M–3XL
Colour: green, navy

Material: 100 % nylon/PU
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/25

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313

Thermoinsulated waterproof pants with steam permeable
membrane.
Materiál: 100 % nylon/PU
Velikost: S–3XL
Barva: černá
Material: 100 % nylon/PU
Sizes: S–3XL
Colour: black
MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – PANTS

multifunkční kapsy
multifunctional pockets

odepínatelné
nohavice
removable
legs
zip na spodní
části nohavice
bottom leg
zipper

60 černá/black
10 zelená/green
82 béžová/beige

60 černá /black
40 tm. modrá/navy
10 zelená/green

TAPÍR 2 v 1/2 in 1
0302 0006 XX xxx*

RHINO
0302 0005 XX xxx*

WOMBAT
0302 0011 60 xxx*

Kalhoty s odepínatelnými nohavicemi.

Lehké pracovní kalhoty.

Kalhoty z voděodolného paropropustného materiálu.

Pants with removable legs.

Lightweight work pants.

Pants made from water resistant, steam-permeable material.

Materiál: 100 % bavlna, 280 g/m²
Velikost: 48–62
Barva: zelená, béžová, černá

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Velikost: 48–62
Barva: zelená, tm. modrá, černá

Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: S–3XL
Barva: černá

Material: 100 % cotton, 280 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: green, beige, black

Material: 65 % polyester, 35 % cotton
Sizes: 48–62
Colour: green, navy, black

Material: 100 % polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* see explanation on page 313
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KALHOTY – ČERVA

NEW!
ODĚVY/GARMENTS

voděodolné zipy
waterproof
zipper

zapí
zapínání na suchý zip
velc
velcro tightening

ZEBU
0302 0130 60 xxx*

AKUNA jeans
0302 0062 60 xxx*

CARGO jeans
0302 0008 41 xxx*

Softshellové kalhoty s voděodolnými zipy.

Džínové kalhoty.

Džínové kalhoty.

Softshell pants with waterproof zipper.

Jeans pants.

Jeans pants.

Materiál: 93% polyester, 7% spandex (softshell)
Velikost: S–XXXL
Barva: černá

Materiál: 100 % bavlna
Velikost: 28–42
Barva: modrá

Materiál: 100 % bavlna
Velikost: 28–42
Barva: modrá

Material: 93 % polyester, 7 % spandex (softshell)
Sizes: S–XXXL
Colour: black

Material: 100 % cotton
Sizes: 28–42
Colour: blue

Material: 100 % cotton
Sizes: 28–42
Colour: blue

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – UNDERWEAR

SPODNÍ “FUNKČNÍ” PRÁDLO – ČERVA

Bamboo.indd 1

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Materiál obsahující bambusové vlákno
je jemný a prodyšný. Vykazuje absorpční,
16.4.2010 9:44:52
termoregulační a antibakteriální vlastnosti,
odvádí pot od pokožky a absorbuje pachy.
BAMBOO FIBRE
Material with a content of bamboo fibre
is delicate and permeable. This material
embodies absorptive, thermoregulatory and
antibacterial characteristics, drains away
sweat from skin and absorbs odours.

SOJOVÉ vlákno
Sojové vlákno produkuje
enzymy, které se pĜi kontaktu
kĤže s materiálem uvolĖují
a pĜispívají ke zdravému
odpoþinku tČla. Tento materiál
je lesklý, antibakteriální, má
vysokou savost, snadno se
udržuje a oproti bavlnČ
rychle schne.

SOY Fibre
Soy ¿bre produces enzymes
that are released by the body
when in contact with the
material and contributes to
healthy body relaxation. This
material is glossy, antibacterial,
is characterized by high
absorbency, its maintenance
is easy and is fast-drying in
comparison with cotton.

Soja.indd 1

19.4.2010
Soja.indd 29:48:15

19.4.2010 9:48:15

00 šedá/grey
41 tm. modrá/navy

00 šedá/grey
41 tm. modrá/navy

LION tričko/T-shirt
0309 0003 XX xxx*

LION tričko s dlouhým rukávem/long sleeve
0309 0001 XX xxx*

Funkční spodní prádlo s krátkým rukávem (letní verze).
Functional short sleeve underwear (summer version).

tencel

LION spodky/long johns
0309 0002 XX xxx*

LION boxerky/boxer shorts
0309 0004 XX xxx*
Pánské funkční spodní prádlo (letní verze).
Functional boxer shorts (summer version).
Materiál: 70 % bambusové vlákno, 30 % Tencel, 180 g/m²
Velikost: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
Barva: šedá, tm. modrá
Material: 70 % bamboo fibre, 30 % TENCEL, 180 g/m²
Sizes: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
Colour: grey, navy

Materiál extrahovaný ze dřeva a v přírodě
100% rozložitelný. Kontrola vlhkosti
prostřednictvím Tencel nanovláken poskytuje
pokožce komfortní pocit jemnosti a čistoty.

Wood extract material fully degradable in nature.
Moisture control by nanofibres Tencel provides
comfortable gentleness and cleanness feeling
to the skin.

MOQ - balení/packing: 1/50
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Funkční spodní prádlo s dlouhým rukávem (zimní verze).
Functional long sleeve underwear (winter version).

Funkční spodní prádlo (zimní verze).
Functional underwear (winter version).
Materiál: 47 % sojové vlákno, 24 % bambusové vlákno,
24 % bavlna, 5 % Spandex, 200 g/m²
Velikost: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
Barva: šedá, tm. modrá
Material: 47% soy fibre, 24 % bamboo fibre, 24 % cotton,
5 % Spandex, 200 g/m²
Sizes: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
Colour: grey, navy
MOQ - balení/packing: 1/50

* see explanation on page 313
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TRIČKA, MIKINY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

10
90
42
70
50
20
60
15
80
40

jeansové kalhoty
CARGO, str. 57
CARGO jeans,
page 57

zelená/green
oranžová/orange
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
sv. modrá/light blue
červená/red
černá/black
lahvově zelená/bottle green
bílá/white
modrá/royal

841
810
680
850
760

ALBI
0304 0001 XX xxx*
Tričko s krátkým rukávem.
Short sleeve T-shirt.

INDUS
0304 000X XX xxx*
PANDA STRONG PROFESSIONAL ANKLE S3
str. 127
page 127

Short sleeve T-shirt.

Mat
Material: 100 % cotton, 130 g/m²
Size
Sizes: M-2XL
Col
Colour: navy, green, white, royal, black

Material: 100 % cotton, 170 g/m²
Sizes: S-3XL
Colour: green, orange, navy, yellow, light blue, red, black,
bottle green, white, royal
MOQ - balení/packing: 1/100
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Tričko s krátkým rukávem.

Mat
Materiál: 100 % bavlna, 130 g/m²
Vel
Velikost: M–2XL
Bar
Barva: tm. modrá, zelená, bílá, modrá, černá

Materiál: 100 % bavlna, 170 g/m²
Velikost: S–3XL
Barva: zelená, oranžová, tm. modrá, žlutá, sv. modrá, červená,
černá, lahvově zelená, bílá, modrá

www.cerva.com

tm. modrá/navy
zelená/green
bílá/white
modrá/royal
černá/black

M
MOQ - balení/packing: 1/100

* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – SHIRTS

kalhoty RHINO,
str. 56
RHINO pants,
page 56

41
10
80
20
60

90
20
60
10
40
80
50

petrolejová modrá/petroleum blue
zelená/green
bílá/white
červená/red
černá/black

SIFAKA
0305 0001 XX xxx*
Polokošile s krátkým rukávem.
Short sleeve polo shirt.

oranžová/orange
červená/red
černá/black
zelená/green
petrolejová modrá/petroleum blue
bílá/white
sv. modrá/light blue

TOURS
0306 0001 XX xxx*
PANDA TPU TREKKING LOW S1
str. 134
ppage
g 134

Pracovní mikina.
Work sweatshirt.
M
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²
V
Velikost: S-3XL
B
Barva: oranžová, červená, černá, zelená, petrolejová modrá,
bbílá, sv. modrá

Materiál: 100 % bavlna, 220 g/m²
Velikost: S–3XL
Barva: petrolejová modrá, zelená, bílá, červená, černá
Material: 100 % cotton, 220 g/m²
Sizes: S-3XL
Colour: petroleum blue, green, white, red, black

M
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 300 g/m²
SSizes: S-3XL
C
Colour: orange, red, black, green, petroleum blue, white,
lilight blue

MOQ - balení/packing: 1/60
MOQ - balení/packing: 1/20

60
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* see explanation on page 313
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TRIČKA, MIKINY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

podšívka
beránek
akryl fur
lining

kalhoty ZEBU,
str. 57
ZEBU pants,
page 57

52 sv. modrá-bílá/royal-white
10 zelená-černá/green-black

SATURN
0307 0007 XX xxx*

BORONIA
0307 0001 40 xxx*

LUGARNO
0307 0008 40 xxx*

Flanelová pracovní košile.

Zateplená flanelová košile s podšívkou.

Košile s podšívkou z umělé kožešiny.

Flannel work shirt.

Thermoinsulated flannel shirt with lining.

Shirt with artificial fur lining.

Materiál: 100 % bavlna (flanel)
Velikost: S–3XL
Barva: zelená/černá, modrá/bílá/černá

Materiál: 100 % bavlna (flanel)
Velikost: S–3XL
Barva: modrá

Materiál: 100 % bavlna (flanel)
Velikost: S–3XL
Barva: modrá/černá/bílá

Material: 100 % cotton (flannel)
Sizes: S-3XL
Colour: green/black, blue/white/black

Material: 100 % cotton (flannel)
Sizes: S-3XL
Colour: blue

Material: 100 % cotton (flannel)
Sizes: S-3XL
Colour: blue/black/white

MOQ - balení/packing: 1/40

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HIGH VISIBILITY GARMENTS
Photo© Červa
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY – ČERVA

NEW!

reflexní doplňky
reflective accesories

ODĚVY/GARMENTS

zesílená kolena
knee reinforcement

kapsy pro
nákoleníky,
str. 95
pockets for
knee protector,
page 95

70 žlutá-černá/yellow-black
96 oranžová-černá/orange-blackk

70 žlutá-černá/yellow-black
96 oranžová-černá/orange-black

90 oranžová-černá/orange-black
70 žlutá-černá/yellow-black

NARKE 2 v 1/2 in 1
0301 0189 XX xxx*

TICINO bunda/jacket
0301 0092 XX xxx*
TICINO kalhoty/pants
0302 0064 XX xxx*

COLYTON bunda/jacket
0301 0099 XX xxx*
COLYTON kalhoty/pants
0302 0056 XX xxx*

Výstražný oděv s vysokou viditelností dle normy EN 471,
podlepenými švy, voděodolností a paropropustností
tř. 3 dle normy EN 343:2003.

Výstražné oděvy s vysokou viditelností dle normy EN 471
a teflonovou úpravou.

Výstražná, nepromokavá bunda s fleecem na vnitřní straně
a odepínatelnými rukávy, s vysokou viditelností dle normy
EN 471, 3M reflexnimi proužky, voděodolná a paropropustná.
Reflective, water resistant jacket with inside fleece and
removable sleeves, with high visibility according
to standard EN 471, 3M reflective stripes, water proofness
and steam permeability.
Materiál: 96 % polyester, 4% spandex
Velikost: S–3XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 96 % polyester, 4% spandex
Sizes: S–3XL
Colour: reflective orange, reflective yellow

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com

01_07_Odevy_Vystrazni.indd 63

EN 471 A

Reflective garments with high visibility according to standard
EN 471, sealed seams, water resistance and steam
permeability according to class 3, standard EN 343:2003.
Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: S–3XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: S–3XL
Colour: reflective orange,
reflective yellow
MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

EN 343

EN 471

EN 471

Reflective garments with high visibility according to standard
EN 471 and Teflon finish.
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m²
Velikost: S-3XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 310 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: reflective orange, reflective yellow

EN 471

MOQ - balení/packing: 1/10
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ČERVA – HIGH VISIBILITY GARMENTS

reflexní doplňky 3M
reflective accesories 3M

reflexní doplňky
reflective accesories

odepínatelná
ná
podšívka
detachablee
lining

70 žlutá-černá/yellow-black
90 oranžová-černá/orange-black
EN 471

KOROS bunda/jacket
0301 0103 90 xxx*
KOROS kalhoty/pants
0302 0066 90 xxx*

KOROS kalhoty s laclem
/bib & race overall
0302 0065 90 xxx*
Výstražné kalhoty s laclem s vysokou viditelností
dle normy EN 471.

Výstražné oděvy s vysokou viditelností dle normy
EN 471.

Reflective bib & brace overall with high visibility according
to standard EN 471.

Reflective garments with high visibility according
to standard EN 471.

Materiál: 60 % polyester, 40 % bavlna, 230 g/m2
Velikost: 48–62
Barva: reflexní oranžová
Material: 60 % polyester, 40 % cotton, 230 g/m2
Sizes: 48–62
Colour: reflective orange

Materiál: 60 % polyester, 40 % bavlna, 230 g/m²
Velikost: 48–62
Barva: reflexní oranžová
Material: 60 % polyester, 40 % cotton, 230 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: reflective orange

EN 471

EN 471

MOQ - balení/packing: 1/20

64
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MALABAR
0301 0070 XX xxx*

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

Výstražná, zateplená a nepromokavá bunda s vysokou
viditelností dle normy EN 471, 3M reflexními proužky,
odepínatelnou kapucí, přelepenými švy, voděodolností tř. 3 dle
normy EN 343 a paropropustností tř. 1 dle normy EN 343.
Reflective, thermoinsulated and water resistant jacket with
high visibility according to standard EN 471, 3M reflective
stripes, removable hood, sealed seams, water proofness
of class 3 according to standard EN 343 and steam
permeability of class 1 according to standard EN 343.
Materiál: 100 % polyester/PU, zateplení - 100 % polyester
Velikost: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: 100 % polyester/PU, thermoinsulation
EN 471
EN 343
- 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow,
reflective orange
MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

19.7.2010 8:52:00

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY – ČERVA
zimní čepice NORTH,
str. 93
NORTH winter cap,
page 93

ODĚVY/GARMENTS

reflexní doplňky
reflective accesories

odepínatelné
rukávy
removable
sleeves

vnitřní manžeta
cuff inside

90 oranžová-černá/orange-black
70 žlutá-černá/yellow-black

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

SEFTON
0301 0073 XX xxx*

PHOENIX
0301 0077 20 xxx*

CLOVELLY PILOT 2 v 1/2 in 1
0301 0071 XX xxx*

Výstražná, zateplená a nepromokavá bunda s vysokou
viditelností dle normy EN 471, s paroproustnou PU vrstvou,
kapucí v límci, voděodolností tř. 3 dle normy EN 343
a paropropustností tř. 1 dle normy EN 343.
Reflective, thermoinsulated and water resistant jacket
with high visibility according to standard EN 471, with steam
permeable layer, removable hood, water proofness of class 3
according to standard EN 343 and steam permeability of class
1 according to standard EN 343.

Výstražná bunda s vysokou viditelností dle normy EN 471,
podlepenými švy, odepínatelnými rukávy a kapucí,
voděodolností a paropropustností tř. 3 dle normy
EN 343:2003.
Reflective and thermoinsulated jacket with high visibility
according to standard EN 471, sealed seams, removable
sleeves and hood, water resistance and steam permeability
according to class 3, standard EN 343:2003.

Výstražná a nepromokavá bunda s vysokou viditelností
dle normy EN 471, 3M reflexními proužky, odepínatelnými
rukávy, pružným pasem, přelepenými švy, s voděodolností
tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustností třídy 1 dle normy
EN 343.
Reflective and water resistant jacket with high visibility
according to standard EN 471, 3M reflective stripes,
removable sleeves, elastic waist, sealed seams, water
proofness of class 3 according to standard EN 343 and steam
permeability of class 1 according to standard EN 343.

Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: M–3XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: M–3XL
Colour: reflective orange, reflective yellow
MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com

EN 471

EN 343

Materiál: nylon/PVC/polyester
Velikost: M–3XL
Barva: reflexní oranžová
Material: nylon/PVC/polyester
Sizes: M–3XL
Colour: reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: M–3XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: M–3XL
Colour: reflective orange, reflective yellow

EN 471

EN 343

MOQ - balení/packing: 1/10

65

ČERVA – HIGH VISIBILITY GARMENTS

reflexní doplňky
reflective accesories

síťovina
mesh

90 oranžová/orange
70 žlutá/yellow

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

AVALON
0305 0002 XX xxx*

TEGUS
0305 0013 XX xxx*

Výstražná polokošile s vysokou viditelností dle normy EN 471.

Výstražné tričko s vysokou viditelností dle normy EN 471.

Reflective polo shirt with high visibility according to standard EN 471.

Reflective T-shirt with high visibility according to standard EN 471.

Materiál: 100 % polyester
Velikost: M–2XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá

Materiál: 100 % polyester (síťovina)
Velikost: M–2XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová

Material: 100 % polyester/PU
Sizes: M–2XL
Colour: reflective orange, reflective yellow

Material: 100 % polyester (mesh)
Sizes: M–2XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

EN 471

66
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EN 471

* see explanation on page 313
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

vesta QUOLL,
str. 68
QUOLL vest,
page 68

kapuce v límci
hood in collar

reflexní doplňky
reflective
accesories

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

GORDON bunda/jacket
0301 0002 90 xxx*

GORDON kalhoty/pants
0302 0020 90 xxx*

EN 471

EPPING
0302 0018 XX xxx*
Výstražné kalhoty s vysokou viditelností dle normy EN 471.

Výstražný oděv - nepromokavá bunda s kapucí a kalhoty s vysokou viditelností dle normy EN 471.
Reflective garments - waterproof jacket with hood and pants
with high visibility according to standard EN 471.

Ma
Materiál:
100 % polyester/PU
Velikost: M–3XL
Ve
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Ba

Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: M–3XL
Barva: reflexní oranžová
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: M–3XL
Colour: reflective orange
MOQ - balení/packing: 1/20

Ma
Material:
100 % polyester/PU
Sizes: M–3XL
Siz
Colour: reflective yellow, reflective orange
Co

mikina TOURS, str. 60
TOURS sweatshirt,
page 60

MOQ - balení/packing: 1/20
MO

EN 471

www.cerva.com
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Reflective pants with high visibility according to standard
EN 471.

EN 471

* vysvětlivky na straně 313

67

19.7.2010 8:53:02

ČERVA – HIGH VISIBILITY GARMENTS

Více dětských produktů najdete
i na str. 18, 191 a 204.
See more children´s products,
pages 18, 191 and 204.

reflexní doplňky
reflective accesories

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

570 žlutá/yellow
890 oranžová/orange

QUOLL
0303 0048 XX 999

LYNX
0303 000X XX 999

DEGU
0303 0012 70 xxx*

Výstražná vesta s vysokou viditelností dle normy EN 471.

Výstražná vesta s vysokou viditelností dle normy EN 471.

Reflexní dětská vesta s kapucí a kapsou na zádech.

Reflective vest with high visibility according to standard
EN 471.

Reflective vest with high visibility according to standard
EN 471.

Reflective kids vest with hood and pocket on the back.

Materiál: 100 % polyester (síťovina)
Velikost: UNI
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová

Materiál: 100 % polyester
Velikost: UNI
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová

Material: 100 % polyester (mesh)
Sizes: UNI
Colour: reflective yellow, reflective orange

Material: 100 % polyester
Sizes: UNI
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 1/50

EN 471

68
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Materiál: 100 % polyester/PU
Velikost: XS–M
Barva: reflexní žlutá
Material: 100 % polyester/PU
Sizes: XS–M
Colour: reflective yellow

MOQ - balení/packing: 1/100

označení
sizes

XS
S
M

EN 471

* see explanation on page 313

věk
age

výška
height

3-4
5-6
7-8

110
122
134

www.cerva.com
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GASTRONOMIE-FARMACIE-POTRAVINÁŘSTVÍ – ČERVA

NEW!
ODĚVY/GARMENTS

13 sv. zelená/light green
80 bílá/white
52 sv. modrá/light blue

VORMA LADY
0303 0046 XX xxx*

VORMA MEN
0303 0045 80 xxx*

PRIMULA
0311 0007 80 xxx*

Dámská fleecová vesta.

Pánská fleecová vesta.

Dámský plášť bez rukávů.

Ladies fleece vest.

Mens fleece vest.

Ladies sleeveless work cloak.

Materiál: 100 % polyester (fleece), 360 g/m²
Velikost: XS–2XL
Barva: sv. zelená, bílá, sv. modrá

Materiál: 100 % polyester (fleece), 360 g/m²
Velikost: XS–2XL
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 190 g/m²
Velikost: 40–60
Barva: bílá

Material: 100 % polyester (fleece), 360 g/m²
Sizes: XS–2XL
Colour: light green, white, light blue

Material: 100 % polyester (fleece), 360 g/m²
Sizes: XS–2XL
Colour: white

Material: 100 % cotton, 190 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – GASTRONOMY-PHARMACY-FOOD

NEW!

FERN BLUE
0311 0004 40 xxx*

FERN
0311 0004 80 xxx*

VERIS
0311 0005 80 xxx*

Pánský pracovní plášť s dlouhým rukávem.

Pánský pracovní plášť s dlouhým rukávem.

Dámský plášť s dlouhým rukávem.

Mens long sleeve work cloak.

Mens long sleeve work cloak.

Ladies long sleeve work cloak.

Materiál: 100 % bavlna, 240 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: modrá

Materiál: 100 % bavlna, 190 g/m²
Velikost: 44–62
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 190 g/m²
Velikost: 40–60
Barva: bílá

Material: 100 % cotton, 240 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: blue

Material: 100 % cotton, 190 g/m²
Sizes: 44–62
Colour: white

Material: 100 % cotton, 190 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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* see explanation on page 313
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GASTRONOMIE-FARMACIE-POTRAVINÁŘSTVÍ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

ARUM
0307 0005 80 xxx*

LACY
0311 0006 80 xxx*

Pánská pracovní košile s krátkým rukávem.

Dámský pracovní plášť s krátkým rukávem.

Mens short sleeve work shirt.

Ladies short sleeve work cloak.

Materiál: 100 % bavlna, 150 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 190 g/m²
Velikost: 40–60
Barva: bílá

Material: 100 % cotton, 150 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white

Material: 100 % cotton, 190 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

LILY
0307 0006 80 xxx*
Dámská pracovní košile s krátkým rukávem.
Ladies short sleeve work shirt.
Materiál: 100 % bavlna, 150 g/m²
Velikost: 40–60
Barva: bílá
Material: 100 % cotton, 150 g/m²
Sizes: 40–60
Colour: white
Colou

MOQ - balení/packing: 1/20

PANDA SANITARY
BACK BELT SB,
str. 136
page 136

www.cerva.com
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ČERVA – GASTRONOMY-PHARMACY-FOOD

NEW!

NEW!

RONDON
0301 0043 80 xxx*

RONDON BLUE SHORT
0301 0176 80 xxx*

RONDON BLUE LONG
0301 0175 80 xxx*

Kuchařský kabát.

Kuchařský kabát s krátkým rukávem.

Kuchařský kabát s dlouhým rukávem.

Chef jacket.

Chef short sleeve jacket.

Chef long sleeve jacket.

Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá/modrá

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá/modrá

Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white/blue

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white/blue

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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GASTRONOMIE-FARMACIE-POTRAVINÁŘSTVÍ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

APUS LADY
0302 0028 80 xxx*

APUS MEN
0302 0027 80 xxx*

PEPITO
0302 0029 80 xxx*

Dámské pracovní kalhoty.

Pánské pracovní kalhoty.

Řeznické kalhoty.

Ladies work pants.

Mens work pants.

Butchers pants.

Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 36–60
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 230 g/m²
Velikost: 46–62
Barva: bílá/černá

Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 36–60
Colour: white

Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white

Material: 100 % cotton, 230 g/m²
Sizes: 46–62
Colour: white/black

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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ČERVA – GASTRONOMY-PHARMACY-FOOD

související zboží,
str. 222
related products,
page 222

hliníková
slitina
aluminium
alloy

20 červená-bílá/red-white
40 tm. modrá-bílá/navy-white

URANUS
0313 0007 80 999

VENUS
0313 0008 XX 999

Pracovní zástěra do pasu.

Pracovní zástěra s kapsou.

Work waist apron.

Work waist with pocket.

Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: UNI
Barva: bílá

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m²
Velikost: UNI
Barva: bílá/červená, bílá/modrá

Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: one size
Colour: white

Material: 100 % cotton, 260 g/m²
Sizes: one size
Colour: white/red, white/blue

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 1/50

CAPELLA BÁT
0313 0003 99 999 - 60x55 cm
0313 0004 99 999 - 75x55 cm
Zástěra proti pořezu.
Protective apron against cutting.

74
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Materiál: hliníková slitina
Velikost: UNI (rozměr 55x60 cm, 55x75 cm)
Barva: stříbrná
Material: aluminium alloy
Sizes: one size (measurements 55x60 cm, 55x75 cm)
Colour: silver
MOQ - balení/packing: 1/1

www.cerva.com
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GASTRONOMIE-FARMACIE-POTRAVINÁŘSTVÍ – ČERVA
HAT
0314 0052 XX 999
Pracovní papírová čepice - lodička.
Work paper cap.

ODĚVY/GARMENTS

Materiál: papír
Velikost: UNI
Barva: bílá, bílá/modrá
Material: paper
Sizes: UNI
Colour: white, white/blue

NEW!

MOQ - balení/packing: 100/10
40 bílá-modrá/white-blue
80 bílá/white

ALZETTE
0314 0053 80 999
Pracovní čepice baseballového typu.
Work baseball cap.
Materiál: 90 % bavlna, 10% polyester
Velikost: UNI
Barva: bílá
Material: 90 % cotton, 10% polyester
Sizes: UNI
Colour: white

NEW!

MOQ - balení/packing: 1/200

VOLANS
0314 0006 80 xxx*
Pracovní čepice - lodička.
Work cap.
Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 52–60
Barva: bílá
Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 52–60
Colour: white

nerezové
kroužky
stainless
steel rings

MOQ - balení/packing: 1/100

CAPELLA BÁT SUPER
0313 0001 99 999 - 60x55 cm
0313 0002 99 999 - 75x55 cm

CASSIO
0314 0005 80 xxx*

Zástěra proti pořezu.

Kuchařská čepice - hřib.
Chef cap.

Protective apron against cutting.

Materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²
Velikost: 54–60
Barva: bílá
Material: 100 % cotton, 245 g/m²
Sizes: 54–60
Colour: white

Materiál: kroužky z nerezové oceli
Velikost: UNI (rozměr 55x60 cm, 55x75 cm)
Barva: stříbrná
Material: stainless steel rings
Sizes: one size (measurements 55x60 cm, 55x75 cm)
Colour: silver

MOQ - balení/packing: 1/100
MOQ - balení/packing: 1/1

www.cerva.com
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ČERVA – DISPOSABLE GARMENTS

80 transparentní bílá/transparent white
40 transparentní modrá/transparent blue

BAT
0311 0003 80 xxx*

MINTO
0315 0025 80 xxx*

PE ZÁSTĚRA/PE APRON
0313 0005 XX xxxx*

Jednorázový ochranný plášť.

Jednorázová ochranná kombinéza s kapucí.

Jednorázová zástěra s laclem.

Disposable protective cloak.

Disposable protective overall with hood.

Disposable apron with bib.

Materiál: netkaný polypropylén
Velikost: M–3XL
Barva: bílá

Materiál: netkaný polypropylén
Velikost: M–2XL
Barva: bílá

Materiál: 100 % polyethylen
Velikost: UNI (rozměr 71x136 cm)
Barva: transparentní bílá, transparentní modrá

Material: non-woven polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: white

Material: non-woven polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: white

Material: 100 % polyethylene
Sizes: one size (measurements 71x136 cm)
Colour: transparent white, transparent blue

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 100/5
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JEDNORÁZOVÉ ODĚVY – ČERVA
VAPI
0314 0001 XX 999
Jednorázová ochranná čepice o hmotnosti 16 g.

ODĚVY/GARMENTS

Disposable protective hair cover, weight 16 g.
Materiál: 100 % polypropylén
Velikost: UNI
Barva: bílá, modrá
Material: 100 % polypropylene
Sizes: one size
Colour: white, blue
80 bílá/white
40 modrá/blue

MOQ - balení/packing: 100/10

VAPI PEAK
0314 0002 XX 999
Jednorázová ochranná čepice s kšiltem o hmotnosti 16 g.
Disposable protective hair cover with a shade, weight 16 g.
Materiál: 100 % polypropylén
Velikost: UNI
Barva: bílá, modrá
Material: 100 % polypropylene
Sizes: one size
Colour: white, blue
80 bílá/white
40 modrá/blue

MOQ - balení/packing: 100/10

ALWAR
0317 0001 XX 999

20x50 cm

Jednorázový ochranný návlek na paži.
Disposable protective arm cover.
Materiál: 100 % polyethylen
Velikost: UNI
Barva: bílá, modrá
Material: 100 % polyethylen
Sizes: one size
Colour: white, blue
MOQ - balení/packing: 100/10
40 modrá/blue
80 bílá/white

RENUK
0318 0001 40 999

15x36 cm

Jednorázový ochranný návlek na obuv.
Disposable protective shoe cover.
Materiál: 100 % polyethylen
Velikost: UNI (rozměr 15x36 cm)
Barva: modrá
Material: 100 % polyethylen
Sizes: one size (measurements 15x36 cm)
Colour: blue
MOQ - balení/packing: 100/10

www.cerva.com
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DuPont – PROTECTIVE OVERALLS

Tyvek® je jedinečný materiál, který je pevný, lehký a pružný.
Slouží jako vynikající bariéra pro prach a kapaliny, ale současně je prodyšný.
Tyvek® is a unique material that is tough, light and flexible.
It is an outstanding particle and liquid barrier, yet is also breathable.
Photo© DuPont
foto: © DuPont
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OCHRANNÉ OVERALY – DuPont

ODĚVY/GARMENTS

CATEGORY III

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

CATEGORY III

EN 1073-2

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

TYVEK® DUAL
0315 0041 80 xxx*

TYVEK® ISOCLEAN
0315 0035 80 xxx*

TYVEK® CLASSIC
0315 0015 80 xxx*

Antistatická kombinéza se zadní prodyšnou stranou, vhodná
pro použití v horkých provozech, při broušení, laminaci,
lakování, slévání či výrobě skla a keramiky.

Jednorázová kombinéza kombinovatelná se samostatnou
kapucí a vysokými protiskluznými návleky na obuv, k dispozici
v provedení CLEAN AND STERILE – CS (sterilizováno gama
zářením), vhodná do laboratoří, farmaceutického průmyslu
apod.
Disposable overall combinable with seperate hood and high
antislip shoe covers, available in CLEAN AND STERILE
– CS design (sterilized by gamma radiation), suitable
for wearing in laboratories, farmaceutical industry etc.

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Classic (DuPont)
s kapucí, odolná chemikáliím, azbestu a prachu.

Materiál: netkaná textilie Tyvek®
Velikost: M–2XL
Barva: bílá

Material: non-woven fabric Tyvek®
Sizes: M–3XL
Colour: white

Antistatic overall with permeable back, suitable for wearing
for hot operations, grinding, laminating, painting, casting
or glass and ceramics production.
Materiál: netkaná textilie Tyvek®, Advanced Composite
Technology (ACT)
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: non-woven fabric Tyvek®, Advanced Composite
Technology (ACT)
Sizes: M–2XL
Colour: white

Material: non-woven fabric Tyvek®
Sizes: M–2XL
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/100

MOQ - balení/packing: 1/25

www.cerva.com
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Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic (DuPont) with
hood, chemical proof, resistant against asbestos and dust.
Materiál: netkaná textilie Tyvek®
Velikost: M–3XL
Barva: bílá

MOQ - balení/packing: 1/100
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DuPont – PROTECTIVE OVERALLS

®

Tyvek

Tyvek

®

vrstva polymeru
polymer coating
vrstva polymeru
polymer coating
ochranný film
barrier film
vrstva polymeru
polymer coating

CATEGORY III

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126

CATEGORY III

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126

CATEGORY III

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126

TYVEK® CLASSIC PLUS
0315 0018 80 xxx*

TYCHEM® C
0315 0020 70 xxx*

TYCHEM® F
0315 0022 00 xxx*

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Classic Plus
(DuPont) s kapucí a přelepenými švy, odolná roztokům
chemikálií, azbestu a prachu, patří do kategorie CE III,
typu 4, 5 a 6.

Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® C (DuPont)
s kapucí a přelepenými švy, odolná koncentrovaným
anorganickým chemikáliím a ultra jemným částicím, patří
do kategorie CE III, typu 3 a 4.

Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® F (DuPont)
s kapucí a přelepenými švy, odolná koncentrovaným
anorganickým a organickým chemikáliím a ultra jemným
částicím, patří do kategorie CE III, typu 3 a 4.

Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic Plus (DuPont)
with hood, sealed seams, resistant against chemical
solutions, asbestos and dust, belongs to category III,
type 4, 5 and 6.

Antistatic waterproof overall Tychem® C (DuPont) with hood,
sealed seams, resistant against concentrated inorganic
chemicals and ultra fine particles, belongs to category III,
type 3 and 4.

Antistatic waterproof overall Tychem® F (DuPont) with hood,
sealed seams, resistant against concentrated inorganic
and organic chemicals and ultra fine particles, belongs
to category III, type 3 and 4.

Materiál:netkaná textilie Tyvek®
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: non-woven fabric Tyvek®
Sizes: M–2XL
Colour: white

Materiál: netkaná textilie Tyvek® s polymerní vrstvou
Velikost: M–2XL
Barva: žlutá
Material: non-woven fabric Tyvek® with polymeric coating
Sizes: M–2XL
Colour: yellow

Materiál: netkaná textilie Tyvek® s polymerní a krycí vrstvou
Velikost: M–2XL
Barva: stříbřitě šedá
Material: non-woven fabric Tyvek® with polymeric and covering
coating
Sizes: M–2XL
Colour: bright grey

MOQ - balení/packing: 1/100

MOQ - balení/packing: 1/100

MOQ - balení/packing: 1/100
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OCHRANNÉ OVERALY – DuPont

ODĚVY/GARMENTS

rukavice DUBIUS,
str. 163
DUBIUS gloves,
page 163

CATEGORY III

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

TYVEK® INDUSTRY
0315 0016 80 xxx*

POLYCLEAN
0315 0023 80 xxx*

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Industry (DuPont)
s límečkem, odolná roztokům chemikálií, azbestu a prachu.

Ochranná kombinéza DuPont Polyclean s kapucí.
Protective overall DuPont Polyclean with hood.

Antistatic waterproof overall Tyvek® Industry (DuPont) with collar,
resistant against chemical solutions, asbestos and dust.
Materiál: netkaná textilie Tyvek®
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: non-woven fabric Tyvek®
Sizes: M–2XL
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/100

www.cerva.com
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TYVEK® KAPUCE NA KRK
TYVEK® PROTECTIVE HOOD
0314 0018 80 999
Samostatná ochranná kapuce.
Protective foldaway hood.

Materiál: polypropylén
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/100

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: Tyvek®
Velikost: UNI
Barva: bílá
Material: Tyvek®
Sizes: one size
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/100
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DuPont – PROTECTIVE OVERALLS
TYVEK® NÁVLEK NA PAŽI
TYVEK® SLEEVE
0317 0002 00 850
Ochranný návlek na paži.
Protective sleeve.
Materiál: Tyvek®
Velikost: UNI (délka 50 cm)
Barva: bílá
Material: Tyvek®
Sizes: one size (length 50 cm)
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/200

TYVEK® NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU
TYVEK® SHOE COVER LOW
0318 0003 99 999
Ochranný návlek na nízkou botu.
Protective shoe cover for low shoes.
Materiál: Tyvek®
Velikost: UNI
Barva: bílá
Material: Tyvek®
Sizes: one size
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/400

TYVEK® VYSOKÝ NÁVLEK NA BOTU
TYVEK® SHOE COVER HIGH
0318 0006 99 999
Ochranný návlek na vysokou botu.
Protective cover for high shoes or boots.
Materiál: Tyvek®
Velikost: UNI
Barva: bílá
Material: Tyvek®
Sizes: one size
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/200

TYVEK® PVC NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU
TYVEK® PVC SHOE COVER LOW
0318 0013 99 999
36-42
0318 0004 99 999
42-46
Ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízkou botu.
Protective antislip shoe cover with PVC sole.
Materiál: Tyvek®
Velikost: 36–42, 42–46
Barva: bílá
protiskluzová
podrážka
antislip
sole

Material: Tyvek®
Sizes: 36–42, 42–46
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/400
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OCHRANNÉ OVERALY – ČERVA
přilba LAS S17,
str. 273
LAS S17 helmet,
page 273

ODĚVY/GARMENTS

SPIROTEK
SH2200AV FFP2,
str. 293
page 293

rukavice RUFINUS,
str.161
RUFINUS gloves,
page 161

EN 1073-2

EN ISO1398-21 EN 13034

EN ISO1398-21 EN 13034

EN 1149

EN 1073-2

EN ISO1398-21 EN 13034

EN 1149

EN 14126

CHEMSAFE MS1
0315 0012 80 xxx*

CHEMSAFE C1
0315 0013 80 xxx*

CHEMSAFE 500
0315 0010 80 xxx*

Ochranná kombinéza s kapucí, klopou na zipu,
se stahovatelnými rukávy a nohavicemi gumičkou. Oděv patří
do kategorie CE III, typu 5 a 6 a je odolný některým
chemikáliím.

Ochranná kombinéza s kapucí a klopou na zipu,
se stahovatelnými rukávy a nohavicemi gumičkou. Oděv patří
do kategorie CE III, typu 5 a 6, je odolný některým chemikáliím
a průniku radioaktivních částic.

Protective overall with hood, self adhesive zipper flap
and elastic wrists and legs. Overall belongs to CE III category,
type 5 and 6, is chemical proof.

Protective overall with hood, self adhesive zipper flap
and elastic wrists and legs. Overall belongs to CE III category,
type 5 and 6, is chemical proof and protective against
radioactive elements.

Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní
paropropustnou vrstvou, samolepící klopou na zipu
a se stahovatelnými rukávy a nohavicemi gumičkou.
Oděv patří do kategorie CE III, typu 5 a 6, je odolný řadě
chemikálií, průniku radioaktivních částic a infekčních agentů.
Protective antistatic overall with hood, microporous steam
permeable layer, sealed seams, self adhesive zipper flap
and elastic wrists and legs. Overall belongs to CE III category,
type 5 and 6, is chemical proof, protective against radioactive
elements and infective agents penetration.

Materiál: netkaný polypropylén
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: non-woven polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/50
www.cerva.com

Materiál: netkaný polypropylén
Velikost: M-2XL
Barva: bílá
Material: non-woven polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/50

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou
Velikost: M–2XL
Barva: bílá
Material: non-woven polypropylene with microporous layer
Sizes: M–2XL
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/50
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ČERVA – PROTECTIVE OVERALLS

brýle ARTILUX,
str. 235
ARTILUX goggles,
page 235

SPIROTEK
FM9000, str. 295
page 295

ZECCHIN 541,
str. 152
page 152

EN 14605 EN ISO1398-21

EN 1149

EN 14126

EN 14605 EN ISO1398-21 EN 13034

EN 1073-2

CHEMSAFE 400
0315 0011 80 xxx*

CHEMSAFE P5
0315 0014 70 xxx*

Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní paropropustnou vrstvou, přelepenými
švy, samolepící klopou na zipu a se stahovatelnými rukávy a nohavicemi gumičkou. Oděv patří
do kategorie CE III, typu 4 a 5, je odolný řadě chemikálií, průniku radioaktivních částic
a infekčních agentů.

Ochranná kombinéza s kapucí, nepropustnou ochrannou vrstvou, přelepenými švy, samolepící
klopou na zipu a se stahovatelnými rukávy a nohavicemi gumičkou. Oděv patří do kategorie
CE III, typu 4, 5 a 6, je odolný řadě chemikálií, průniku radioaktivní částic a infekčních agentů.

Protective antistatic overall with hood, microporous steam permeable layer, sealed seams,
self adhesive zipper flap and elastic wrists and legs. Overall belongs to CE III category,
type 4 and 5, is chemical proof, protective against radioactive elements and infective agents
penetration.
Materiál: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou
Velikost: M–2XL
Barva: bílá/červená
Material: non-woven polypropylene with microporous layer
Sizes: M–2XL
Colour: white/red
MOQ - balení/packing: 1/50

84

Protective overall with hood, impermeable protective layer, sealed seams, self adhesive zipper
flap and elastic wrists and legs. Overall belongs to CE III category, type 5 and 6, is chemical
proof, protective against radioactive elements and infective agents penetration.
Materiál: netkaný polypropylén
Velikost: M–2XL
Barva: žlutá
Material: non-woven polypropylene
Sizes: M–2XL
Colour: yellow
MOQ - balení/packing: 1/50
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ODĚVY DO DEŠTĚ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

ODĚVY DO DEŠTĚ
RAINWEAR

Photo© Červa
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ČERVA – RAINWEAR

kapuce v límci
hood in collar

kapuce v límci
hood in collar

41 tm. modrá/navy
10 zelená/green

12
40
70
10

SIRET SET

CARINA

0312 0030 XX xxx*

0312 0006 XX xxx*

camouflage
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
zelená/green

Nepromokavé prodyšné kalhoty a bunda s vodotěsnými švy a 3000 mm vodního sloupce.
Dvoudílný ochranný oblek s kapucí v praktickém balení.
Waterproof permeable pants and jacket with water resistant hems and 3000 mm of the water
column.

Two-piece protective outfit with hood in practical packaging.

Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou
Velikost: S–3XL
Barva: zelená, tm. modrá

Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: M–3XL
Barva: tm. modrá, žlutá, zelená, camouflage

Material: 100 % polyester with PU layer
Sizes: S–3XL
Colour: green, navy

Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: M–3XL
Colour: navy, yellow, green, camouflage

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/20
TRONCHETO,
O,
str. 153
page 153
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ODĚVY DO DEŠTĚ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

kapuce v límci
hood in collar

HOLÍNKY,
str. 151-154
TOP-BOOTS,
pages 151-154

40 tm. modrá/navy
70 žlutá/yellow
10 zelená/green

10 zelená/green
70 žlutá/yellow

70 žlutá/yellow
10 zelená/green

NEPTUN

CETUS

HYDRA

0311 0012 XX xxx*

0311 0013 XX xxx*

0312 0007 XX xxx*

Ochranný plášť s kapucí v praktickém balení.

Ochranný plášť s kapucí.

Ochranný dvoudílný oblek s kapucí.

Protective cloak with hood in practical packaging.

Protective cloak with hood.

Protective two-piece outfit with hood.

Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: M–3XL
Barva: tm. modrá, žlutá, zelená

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Velikost: L–3XL
Barva: žlutá, zelená

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Velikost: L–3XL
Barva: žlutá, zelená

Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: M–3XL
Colour: navy, yellow, green

Material: PVC/100 % polyester/PVC
Sizes: L–3XL
Colour: yellow, green

Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: L–3XL
Colour: yellow, green

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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ČERVA – RAINWEAR

holínky EUROFORT
S5, str. 153
EUROFORT S5
top boots,
page 153

10 zelená/green
70 žlutá/yellow

70 žlutá/yellow
10 zelená/green

IRWELL

PONČO PVC/PONCHO PVC

PE pláštěnka/PE raincoat

0311 0009 XX xxx*

0311 0011 XX 999

0311 0008 80 999

Dlouhý ochranný plášť se stahovací kapucí.

Pončo s kapucí a bočním zapínáním na patentky.

Lehká pláštěnka pro opakované použití.

Long protective cloak with drawstring hood.

Poncho with hood and press studs side fastening

Lightweight reusable raincoat.

Materiál: 100 % PVC
Velikost: M–3XL
Barva: žlutá, zelená

Materiál: 100 % PVC
Velikost: UNI (rozměr 240x125 cm)
Barva: žlutá, zelená

Materiál: 100 % polyethylen
Velikost: UNI
Barva: transparentní

Material: 100 % PVC
Sizes: M–3XL
Colour: yellow, green

Material: 100 % PVC
Sizes: one size (measurements 240x125 cm)
Colour: yellow, green

Material: 100 % polyethylen
Sizes: one size
Colour: transparent

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/200
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ČERVA - APRONS

ZÁSTĚRY – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

10 zelená/green
80 bílá/white

80 bílá/white
10 zelená/green

STRUVE
0313 0009 00 999

VINYLOVÁ ZÁSTĚRA/VINYL APRON
0313 0016 XX 999*

BIANCA
0313 0010 XX 999

Ochranná zástěra.

Pracovní vinylová zástěra.

Voděodolná pracovní zástěra.

Protective apron.

Work vinyl apron.

Work water and dirtproof apron.

Materiál: hovězí štípenka
Velikost: UNI (rozměr 100x80 cm)
Barva: bílá

Materiál: 100 % vinyl, nylonové tkanice
Velikost: UNI (rozměr 30x115 cm, síla 0,508 mm)
Barva: zelená, bílá

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Velikost: UNI (rozměr 90x120 cm)
Barva: zelená, bílá

Material: cow split leather
Sizes: one size (measurements 100x80 cm)
Colour: white

Material: 100 % vinyl, nylon laces
Sizes: one size (measurements 30x115 cm,
thickness 0,508 mm)
Colour: green, white

Material: PVC/100 % polyester/PVC
Sizes: one size (measurements 90x120 cm)
Colour: green, white

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 1/12

MOQ - balení/packing: 1/40

www.cerva.com
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ČERVA – SPECIAL GARMENTS-FIRE RETARDANT

brýle ARTILUX
WELD, str. 248
ARTILUX WELD
goggles, page 248
svářecká kukla
ASK 300, str. 250
ASK 300
welding hood,
page 250

rukavice SPINUS,
str. 161
SPINUS gloves,
page 161

COEN bunda/jacket
0301 0106 40 xxx*

COEN kalhoty/pants
0302 0072 40 xxx*

COEN kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0073 40 xxx*

Antistatická bunda s nehořlavou úpravou.

Antistatické kalhoty s nehořlavou úpravou.

Antistatické kalhoty s laclem s nehořlavou úpravou.

Antistatic jacket with flameproof finish.

Antistatic pants with flameproof finish.

Antistatic bib & brace overall with flameproof finish.

Materiál: 100 % bavlna, 360 g/m²
Velikost: 48–62
Barva: tm. modrá

Materiál: 100 % bavlna, 360 g/m²
Velikost: 48–62
Barva: tm. modrá

Materiál: 100 % bavlna, 360 g/m²
Velikost: 48–62
Barva: tm. modrá

Material: 100 % cotton, 360 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy

Material: 100 % cotton, 360 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy

Material: 100 % cotton, 360 g/m²
Sizes: 48–62
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10
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SPECIÁLNÍ ODĚVY-NEHOŘLAVÉ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

TUGELA bunda/jacket
0301 0107 40 xxx*

TUGELA kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0074 40 xxx*

Zateplená bunda s nehořlavou úpravou a reflexními pruhy.

Zateplené kalhoty s laclem, reflexními pruhy a nehořlavou
úpravou.

Thermoinsulated jacket with flameproof finish and reflective stripes.
Thermoinsulated bib & brace overall with flameproof finish
and reflective stripes.

Materiál: 100 % bavlna, 340 g/m²
Velikost: S–3XL
Barva: sv. modrá

Materiál: 100 % bavlna, 340 g/m²
Velikost: S–3XL
Barva: sv. modrá

Material: 100 % cotton, 340 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: light blue
MOQ - balení/packing: 1/5

www.cerva.com
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boty RANG, str. 144
RANG shoes,page 144
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Material: 100 % cotton, 340 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: light blue
MOQ - balení/packing: 1/5
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ČERVA – OTHERS AND ACCESSORIES
zapínání na kovovou
ou
sponu
metal clip

TULLE
0314 0008 XX 999
Čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony.
Baseball cap with head circumference adjustment by a metal clip.

10
60
20
52
80
42
70
90

zelená-bílá/green-white
černá-bílá/black-white
červená-bílá/red-white
sv. modrá-bílá/light blue-white
bílá-černá/white-black
tm. modrá-bílá/navy-white
žlutá-černá/yellow-black
oranžová-černá/orange-black

zapínání
na suchý zip
Velkro tightening

Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikost: UNI
Barva: zelená/bílá, červená/bílá, tm. modrá/bílá, sv. modrá/bílá,
černá/bílá, žlutá/černá, bílá/černá, oranžová/černá
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour:green/white, red/white, navy/white, light blue/white,
black/white, yellow/black, white/black, orange/black
MOQ - balení/packing: 1/200

RIOM
0314 0009 XX 999
Čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí suchého zipu
a s reflexními doplňky.
Baseball cap with head circumference adjustment by velcro
and reflective accessories.

90
60
70
20
40
10

oranžová/orange
černá/black
žlutá/yellow
červená/red
tm. modrá/navy
zelená/green

Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikost: UNI
Barva: zelená, červená, tm. modrá, černá, žlutá, oranžová
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour: green, red, navy, black, yellow, orange
MOQ - balení/packing: 1/200

LEO
0314 0007 XX 999
zapínání z plastu
plastic closing

20
10
90
41
70
50
80
60

červená/red
zelená/green
oranžová/orange
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
sv. modrá/royal
bílá/white
černá/black

Čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí
plastového zapínání.
Baseball cap with head circumference adjustment
by a plastic reclosing.
Materiál: 100 % česaná bavlna
Velikost: UNI
Barva: zelená, červená, tm. modrá, sv. modrá, černá,
žlutá, bílá, oranžová
Material: 100 % brushed cotton
Sizes: one size
Colour: green, red, navy, light blue, black, yellow, white, orange
MOQ - balení/packing: 1/300

RYDE, MASCOT, BELROSE, AUSTRALL
0314 001X XX XXX

Ryde

Pletené čepice.

Belrose
Belro

Knitted hats.

1 40 999
4 00 999
5 60 999
2 10 999
2 41 999
2 60 999
2 60 003
2 40 003
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Ryde - tm. modrá/navy
Belrose - sv. modrá/light blue
Austral - černá/black
Mascot 66g - zelená/green
Mascot 66g - tm. modrá/navy
Mascot 66g - černá/black
Mascot 74g - černá/black
Mascot 74g - tm. modrá/navy

Austtral
Austral

Materiál: 100 % akryl
Velikost: UNI
Barva: tm. modrá, zelená, černá, sv. modrá
Material: 100 % acryl
Sizes: one size
Colour: navy, green, black, light blue
Mascot

MOQ - balení/packing: 1/144

Mascot
Mascot

* see explanation on page 313

www.cerva.com

14.7.2010 15:25:56

OSTATNÍ A DOPLŇKY – ČERVA
fl
flanelová
ppodšívka
flannel
lining

NORTH
0314 0016 XX xxx*
Zateplená nepromokavá čepice s kšiltem a flanelovou podšívkou.

ODĚVY/GARMENTS

Thermoinsulated waterproof hat with shade and flannel lining.
Materiál: 100 % polyester/PVC
Velikost: L–2XL
Barva: zelená, tm. modrá
Material: 100 % polyester/PVC
Sizes: L–2XL
Colour: green, blue
MOQ - balení/packing: 1/50
10 zelená/green
40 tm. modrá/navy

NORTH HV
0314 0027 XX xxx*
Zimní výstražná a zateplená čepice s podšívkou a kryty na uši.
Winter reflective thermoisnulated hat with lining and ear covers.
Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, flanelová podšívka
šívka
Velikost: L–2XL
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 60 % cotton, 40 % polyester, flannel lining
Sizes: L–2XL
Colour: reflective orange, reflective yellow
MOQ - balení/packing: 1/50
90 oranžová/orange
70 žlutá/yellow

TAHR
0314 0022 XX 999
Reflexní čepice baseballového typu.
Reflective baseball cap.
Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Velikost: UNI
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 60 % cotton, 40 % polyester
Sizes: one size
Colour: reflective orange, reflective yellow
70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

MOQ - balení/packing: 1/200

TURIA
0314 0043 XX 999
Reflexní a zateplená pletená čepice.
Reflective and thermoinsulated knitted hat.
Materiál: 100 % akryl, zateplení - 3M Thinsulate
Velikost: UNI
Barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá
Material: 100 % acryl, Thinsulate - thermoinsulation
Sizes: one size
Colour: reflective orange, reflective yellow
MOQ - balení/packing: 1/144
70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

www.cerva.com

01_14_Odevy_Doplnky.indd 93

* vysvětlivky na straně 313

93

14.7.2010 15:26:59

ČERVA – OTHERS AND ACCESSORIES–SOCKS

BOOTES zimní ponožky/winter socks
0316 0001 00 7xx*

CRUX podkolenky/knee-socks
0316 0002 00 7xx*

JERBOA ponožky/socks
0316 0007 00 7xx*

Materiál: 40 % bavlna, 25 % polyester, 20 % vlna, 15 % akryl
Velikost: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Barva: šedá

Materiál: 40 % bavlna, 25 % polyester, 20 % vlna, 15 % akryl
Velikost: 40-46
Barva: šedá

Materiál: 40 % bavlna, 55 % polyester, 5 % elastan
Velikost: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Barva: šedá

Material: 40 % cotton, 25 % polyester, 20 % wool, 15 % acryl
Sizes: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Colour: grey

Material: 40 % cotton, 25 % polyester, 20 % wool, 15 % acryl
Sizes: 40-46
Colour: grey

Material: 40 % cotton, 55 % polyester, 5 % elastane
Sizes: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Colour: grey

MOQ - balení/packing: 1/240

MOQ - balení/packing: 1/240

MOQ - balení/packing: 1/240

ROOSE ponožky/socks
0316 0006 00 7xx*

SCULPTOR zimní ponožky/winter socks
0316 0004 10 7xx*

TRIFID ponožky/socks
0316 0003 60 7xx*

Materiál: 40 % bavlna, 55 % polyester, 5 % elastan
Velikost: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Barva: černá

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester
Velikost: 40-41, 42-43, 44-45, 46-47
Barva: zelená

Materiál: 70 % bavlna, 25 % polyester, 5 % akryl
Velikost: 40-46
Barva: černá

Material: 40 % cotton, 55 % polyester, 5 % elastane
Sizes: 38-40, 40-42, 42-44, 44-46
Colour: black

Material: 70 % cotton, 30 % polyester
Sizes: 40-41, 42-43, 44-45, 46-47
Colour: green

Material: 40 % cotton, 25 % polyester, 5 % acryl
Sizes: 40-46
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/240

MOQ - balení/packing: 1/240

MOQ - balení/packing: 1/240
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OSTATNÍ A DOPLŇKY – ČERVA

NEW!

NEW!

ODĚVY/GARMENTS

PODLOŽKA POD KOLENA/KNEELING PAD
9901 0003 99 999

TACCA
9902 0005 99 999

SBJ
0602 0001 99 999

Vysoce absorpční průmyslové utěrky.

Lehká polyethylenová ochrana hlavy.

Highly absorbent industrial wipes.

Light polyethylene headgear.

Materiál: bavlna/polyester
Velikost: 38x38 cm
Barva: šedá

Materiál: polyethylen
Velikost: UNI
Barva: bílá

Material: cotton/polyester
Sizes: 38x38 cm
Colour: grey

Material: polyethylene
Sizes: UNI
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 100/5

MOQ - balení/packing: 1/60

VÝZTUHA KOLEN/KNEE PROTECTOR
9901 0002 99 999

NÁKOLENÍK/KNEE PAD
9901 0001 99 999

MANLY
0701 0037 99 999

Materiál: EVA (ethylén, vinyl, acetát)
Velikost: 49x18,5 cm
Barva: zelená
Material: EVA (ethylene, vinyl, acetate)
Sizes: 49x18,5 cm
Colour: green

Vložka do kolenních kapes montérkových kalhot, vhodné
např. pro kolekce a soupravy NARELLAN, ARGES, BRONDBY,
OLZA a jiné.
Insert into knee pocket of working trousers, suitable for
working suits NARELLAN, ARGES, BRONDBY, OLZA and other.
Materiál: EVA (ethylén, vinyl, acetát)
Velikost: UNI
Barva: černá

Materiál: pěnova guma
Velikost: UNI
Barva: černá

Jednorázová hygienická rouška zabraňující kontaminaci
výrobků.
Disposable hygienic mask.

Material: rubber
Sizes: UNI
Colour: black

Velikost: UNI
Barva: bílá

MOQ - balení/packing: 1/80

MOQ - balení/packing: 50/1000

Sizes: UNI
Colour: white

Material: EVA (ethylene, vinyl, acetate)
Sizes: UNI
Colour: black

MOQ - balení/packing: 1/80

www.cerva.com
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ČERVA – ANTIMOSQUITO
NEW!

REPELENTNÍ ODĚVY MOSKITO
jsou naprostou novinkou v sortimentu oděvů, které jsou určeny pro profesní i volnočasové aktivity v přírodě např. pro turistiku, rybaření, myslivost,
ochranu přírodních rezervací a parků. Kolekce, kterou jsme pro vás připravili, kopíruje současné trendy barev a střihů. Použitý materiál je 100%
bavlna s antibakteriální úpravou SANITIZED® Silver (s částicemi stříbra) zabraňující vzniku a šíření plísní a zápachu v důsledku pocení. Úprava
„antimosquito“ poskytuje účinnou ochranu odpuzováním hmyzu sajícího krev jako jsou klíšťata nebo komáři.

MOSKITO COLLECTION
Repellent clothes MOSKITO are an absolute newcomer in our clothing assortment designed for use in professional or leisure activities (outdoor
hiking, fishing, hunting park and, nature reserve protection, etc). This collection that we have put together for you, copies present cut and colour
trends. Material is 100 % cotton with antibacterial finish SANITIZED® Silver (with silver particles) preventing the creation and spread of mould
and odour as a consequence of sweating. Antimosquito treatment provides an effective protection from blood sucking insects (ticks or mosquitos).

Photo© Červa
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ČERVA - REPELLENT GARMENTS

NEW!

REPELENTNÍ ODĚVY - ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

MOSKITO FOREST bunda/jacket
0301 0207 10 xxx*
MOSKITO FOREST kalhoty/pants
0302 0141 10 xxx*

MOSKITO PROFI bunda/jacket
0301 0208 75 xxx*
MOSKITO PROFI kalhoty/pants
0302 0142 75 xxx*

Repelentní souprava - bunda s podšívkou do pasu, kapsami
a překrytým zapínáním na zip a druky, a kalhoty
s multifunkčními kapsami.
Repellent set - waist jacket with lining, pocket and overlaid
zipper and press sutds closures, and pant with multifunctional
pockets.

Repelentní souprava - bunda s podšívkou rovného střihu
s kapucí, multifunkčními kapsami a překrytým zapínáním
na zip a druky, a kalhoty s multifunkčními kapsami.
Repellent set - jacket with straight cut, lining, hood,
multifunctional pockets, overlaid zipper and press studs
closures, and pants with multifuctional pockets.

Materiál: 100 % bavlna s antibakteriální úpravou SANITIZED® Silver
Velikost: S–3XL
Barva: tm. zelená
Material: 100 % cotton with antibacterial finish SANITIZED® Silver
Sizes: S–3XL
Colour: dark green

Materiál: 100 % bavlna s antibakteriální úpravou SANITIZED® Silver
Velikosti: S–3XL
Barva: hnědá
Material: 100 % cotton with antibacterial finish SANITIZED® Silver
Sizes: S–3XL
Colour: brown

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

www.cerva.com
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MOSKITO košile/shirt
0307 0020 75 xxx*
Pánská košile s náprsními kapsami a manžetami
na rukávech.
Mens shirt with chest pockets and cuffed sleeves.
Materiál: 100 % bavlna s antibakteriální úpravou
SANITIZED® Silver
Velikosti: S–3XL
Barva: khaki
Material: 100 % cotton with antibacterial finish
SANITIZED® Silver
Sizes: S–3XL
Colour: khaki

MOQ - balení/packing: 1/1
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ČERVA – PER ORDER GARMENTS – ANTI-CUT

NEPROŘEZNÉ - NA OBJEDNÁVKU - ČERVA

PELTORPEL LES,
str. 274
page 274

PLUTO kalhoty s laclem/bib & brace overall
0302 0128 10 xxx*

PLUTO sada/set
0312 0031 10 xxx*

Protipořezové kalhoty s laclem a úpravou odpuzující hmyz
v dolní části nohavic.
Cut proof bib & brace overall with anti insect finish on the
bottom.

Protipořezová sada – kalhoty s laclem s úpravou odpuzující
hmyz v dolní části nohavic a bunda prodloužená v zádech.
Cut proof set – bib & brace overall pants with anti insect finish
on the bottom and jacket extended on the back.

Materiál: 53 % polyamid, 47 % bavlna
Velikost: 46–68
Barva: zelená/oranžová

Materiál: 53 % polyamid, 47 % bavlna, podšívka – 68%
polyester, 32% polypropylen
Velikost: 46–68
Barva: zelená/oranžová
Material: 53 % polyamide, 47 % cotton, lining – 68% polyester,
32% polypropylene
Sizes: 46–68
Colour: green/orange

Material: 53 % polyamide, 47 % cotton
Sizes: 46–68
Colour: green/orange

MOQ - balení/packing: 1/1
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MOQ - balení/packing: 1/1
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ČERVA – PER ORDER GARMENTS – ANTISTATIC ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – ANTISTATICKÉ – ČERVA

ODĚVY/GARMENTS

uhlíkové
vlákno
carbon fibre

Všechny antistatické ochranné
oděvy ESD splňují přísné požadavky
certifikace dle příslušných norem
a kvalita výroby všech produktů
je garantována dle ISO 9001.
Oděvy jsou určeny proti
elektrostatickému výboji.
All antistatic ESD garments
are tested acording too EN standarts
and quality is confirmed
by ISO 9001.

STING
0311 0027 80 xxx*

EDGE ESD
0304 0028 50 xxx*

ESD ochranný plášť se stojáčkem a krytým zapínáním.
ESD protective coat with stand up collar and concealed
closing.

ESD ochranné tričko s krátkým rukávem.
ESD protective short sleeve T-shirt.
Materiál: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno
Velikosti: S–2XL
Barva: sv. modrá/bílý proužek
Material: 96 % cotton, 4 % carbon fibre
Sizes: S–2XL
Colour: light blue/white stripes

Materiál: 39 % polyester, 59 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno
Velikosti: S–3XL
Barva: bílá
Material: 39 % polyester, 59 % cotton, 2 % carbon fibre
Sizes: S–3XL
Colour: white

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

www.cerva.com

* vysvětlivky na straně 313
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ELECTRA – GARMENTS PER ORDER

CUSTOM TAILORING

Kolekce ELECTRA je tvořena tepelně odolnými ochrannými oděvy, které poskytují ochranu proti elektrickému oblouku. Jsou vhodné
zejména pro použití v energetickém, ropném
nebo
plynárenském
průmyslu,
jejich
výroba je prováděna na zakázku s ohledem
na požadovanou úroveň ochrany, a to
v rozmezí od 6,5 do 111 cal/cm². Při výrobě
těchto oděvů jsou aplikovány ohnivzdorné
technologie pro eliminaci tepelných rizik,
bavlněná tkanina má nehořlavou úpravu
Proban® nebo Nomex®. V sortimentu naleznete
jak zimní, tak letní varianty v dámském
i pánském provedení. Na těchto stránkách Vám
představujeme dva nejoblíbenější modely - sadu
ELECTRA LN-19 a sadu ELECTRA L-5.
ELECTRA clothing make a range of heat
resistant protective clothes that provides protection
against voltaic arc. The clothes are suitable mainly
for usage in the energy, oil or gas industries,
manufacture of the clothing articles is made
per order with respect to the required level of
protection (from 6,5 to 111 cal/cm²). Flame resistant
finishes are applied during the production
process to eliminate heat risks, the cotton fabric
has a flame resistant finish Proban® or Nomex®.
In the assortment you can find both winter and
summer alterations in womens and mens
designs. On the following pages we introduce
two most popular items from this range ELECTRA
LN-19 and ELECTRA L-5 sets.

Photo© Electra

Všechny oděvy řady Electra prošly několikastupňovym testováním v mezinárodních laboratořích: Kinectrics
(Kanada) pro IEC (MEK - Mezinárodní elektrotechnická komise), BBTG (Velka Britanie) - v souladu s EN 351.
All the models of the suits were multistage tested in Kinectrics laboratory (Canada) for IEC (International
Electrotechnical Commission) 61482-1; BBTG (Great Britain) -for correspondence to EN 351.
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ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – ELECTRA

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ

Oděvy Electra se šijí na zakázku s ohledem na požadovanou úroveň ochrany před tepelným tokem v rozmezí od 6,5 do 111 cal/cm2.
V sortimentu se nachází jak letní tak zimní modely, v dámském i pánském provedení. Představujeme vám zde dva nejpopulárnější
modely s nejširším rozsahem použití, které již byly mnohokrát testovány našimi zákazníky.

EN 531

EN 1149

EN 531

EN 1149

ELECTRA LN-19 sada/set
0312 0032 40 xxx*

ELECTRA L-5 sada/set
0312 0033 40 xxx*

Dvoudílný oblek (bunda a kalhoty s laclem) chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku; úroveň ochrany
- 6,5 cal/cm².
Two piece outfit (jacket and bib & brace overall) with protection against heat effect from a voltaic arc; protection level
– 6,5 cal/cm².

Dvoudílný oblek (bunda a kalhoty s laclem) chránící před
tepelným účinkem elektrického oblouku; úroveň ochrany
- 15 cal/cm².
Two piece outfit (jacket and bib & brace overall) with
protection against heat effect from a voltaic arc; protection
level – 15 cal/cm².

Materiál: NOMEX-COMFORT - 1 vrstva, 220 g/m² s povrchovou úpravou odpuzující vodu a olej
Velikosti: 44-62 (výška 158-164 cm a 182-188 cm)
Barva: modrá
Material: NOMEX-COMFORT - 1 layer, 220 g/m² with a water and oil-repellent surface finish
Sizes: 44-62 (height 158-164 cm and 182-188 cm)
Colour: blue

MOQ balení/pacing: 1/1

www.cerva.com

Materiál: 100 % bavlna, nehořlavá úprava PROBAN, Carrington
335 g/m² s povrchovou úpravou odpuzující vodu a olej
Velikosti: 44-62 (výška: 158-164 cm a 182-188 cm)
Barva: modrá
Material: 100 % cotton with fireproof finish PROBAN, Carrington
335 g/m² with a water and oil-repellent surface finish
Sizes: 44-62 (height 158-164 cm and 182-188 cm)
Colour: blue
MOQ balení/pacing: 1/1

* vysvětlivky na straně 313
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ODĚVY/GARMENTS

Custom tailored Electra suits are taking into consideration required protection level against heat stream within the range of 6,5-111 cal/cm2.
The product range includes summer and winter, men and women variants. We are introducing to you the most popular articles which
were tested mainly by our customers.

VEKTOR - GARMENTS PER ORDER

CUSTOM TAILORING

Photo© Vektor

Photo© Vektor

Produkty VEKTOR:

VEKTOR Production:

Na základě konkrétních a přesně specifikovaných požadavků lze ve spolupráci
s maďarskou společností VEKTOR Munkavédelmi Kft. pod značkou VEKTOR
vyrobit a dodat pracovní oděvy pro následující oblasti užití:

In cooperation with Hungarian company VEKTOR Munkavédelmi Kft. we are able
to produce and deliver branded working clothes in accordance with the precisely
specified individual requirements for the following fields of usage:

• oděvy s nehořlavou úpravou a/nebo odolné proti elektrickému oblouku (EN 340,
EN 531, DIN EN 1149-5)
• oděvy s nehořlavou úpravou a/nebo antistatické oděvy (EN 340, EN 471,
EN 343, EN 1149-5, EN 470, EN 531,EN 13034)
• oděvy pro chemický průmysl (EN 340, EN 13034, DIN EN 1149-5)
• oděvy a rukavice pro požárníky a slavnostní uniformy (EN 469, EN 531, EN 340,
EN 1149-5, EN 11612)
• oděvy pro příslušníky pohraniční stráže
• oděvy pro policii
• oděvy pro dopravní policii
• oděvy pro vojenské piloty

• flame and/or arc resistant garments (EN 340, EN 531, DIN EN 1149-5)
• flame and/or antistatic garments (EN 340, EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 470,
EN 531, EN 13034)
• garments for Chemical industry (EN 340, EN 13034, DIN EN 1149-5)
• firefighter action garments, gloves, hoods and firefighter station and event uniforms
(EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
• border guard garments
• police garments
• highway Police garments
• army Pilot Suite
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In case of your interest for further questions do not hesitate
to contact your sales representative or distributor.
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V případě vašeho zájmu neváhejte s dalšími dotazy
kontaktovat vašeho obchodního zástupce, popř. distributora.

- The Company VEKTOR with more than 20 years of experience, is well established
producer of safety, reliable, comfortable, modern and good-looking protective
garments.
- They are made with different technological solutions and belong to different
price-categories, as well.
- The garments are made of branded fiber Nomex® and Klopman®. VEKTOR
is the member of Nomex® Quality Program of DuPont in the field of development
and production of flame-resistant protective garments.

IENC
ER

- Společnost VEKTOR s více než 20-ti letou zkušeností v oboru je dobře
zavedeným výrobcem bezpečných, spolehlivých, pohodlných, moderních a dobře
vypadajících ochranných oděvů.
- Při výrobě se uplatňují odlišné technologické postupy a oděvy se člení do různých
cenových kategorií.
- Oděvy lze mimo jiné zhotovit z látek značek Nomex® a Klopman®. Vektor je členem
Nomex® Quality Program společnosti DuPont v oblasti vývoje a výroby
nehořlavých ochranných oděvů.
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ

NEW!

ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – VEKTOR

ODĚVY/GARMENTS

MEGATECH 61279 bunda/jacket

KORNÉL 60D86 bunda/jacket

VEKTOR 61128 bunda/jacket

MEGATECH 61280 kalhoty s laclem
/bib & brace overall

KORNÉL 60G42 kalhoty/pants

VEKTOR 61129 kalhoty s laclem
/bib & brace overall

Ohni a teplu odolná souprava - bunda rovného střihu s překrytým
zapínaním na zip, a kalhoty s laclem s krytou náprsní kapsou.
Normy: EN 340:2003, EN ISO 11612:2008 , EN ISO 11611:2007,
EN ISO 14116:2008, EN 13034:2005, EN 1149-5:2008
Flame and heat resistant protective set - jacket with straight cut lining,
hood and overlaid zipper, and Bib & brace overall with overlaid pocket.
Standards: EN 340:2003, EN ISO 11612:2008 , EN ISO 11611:2007,
EN ISO 14116:2008, EN 13034:2005, EN 1149-5:2008
Materiál: 75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % uhlíkové vlákno, 245 g/m²
Velikosti: 44-64
Barva: tm. modrá
Material: 75 % cotton, 24 % polyester, 1 % carbon fibre, 245 g/m²
Sizes: 44-64
Colour: navy

www.cerva.com

Souprava s omezenou hořlavostí a ochranou proti teplu
- bunda do pasu s límečkem, překrytým zapínáním na zip
a vnitřními manžetami, a kalhoty do pasu s diagonálními
kapsami na obou stranách.
Normy: EN 340:2003, EN 531:2000
Flame retardant protective set - jacket with neckband, overlaid zipper
and inside cuffs, and pants with diagonal pockets on both sides.
Standards: EN 340:2003, EN 531:2000
Materiál: 85 % PVA, 15 % polynosic
Velikosti: 44-64
Barva: tm. modrá
Material: 85 % PVA, 15 % polynosic
Sizes: 44-64
Colour: navy

Ochranný oděv pro hasiče - bunda se stojáčkem, kapsou
na vysílačku, vnitřními manžetami a reflexními doplňky,
a kalhoty s laclem.
Normy: EN 340, EN 469
Protective clothing for firefighters - jacket with stand-up collar,
pouch pocket for walkie-talkie, inside cuffs and reflective
components, and Bib & brace overall.
Standards: EN 340, EN 469
Materiál: NOMEX Delta TA
Velikosti: S-XXXL
Barva: tm. modrá
Material: NOMEX Delta TA
Sizes: S-XXXL
Colour: navy
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Photo© Sioen
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FLEXOTHANE® Essential: ca 170 g/m2, bezbarvý
polyesterový úplet jednostranně povrstvený PU
FLEXOTHANE® Classic: ca 180 g/m2, bezbarvý
polyamidový úplet jednostranně povrstvený PU
FLEXOTHANE® Flame: bezbarvý polyesterový úplet
jednostranně povrstvený PU se sníženou hořlavostí
FLEXOTHANE® Kleen: bezbarvý polyamidový úplet
jednostranně povrstvený PU, pratelný při 95 °C
s antibakteriálními vlastnostmi.
voděodolný a odolný proti větru: přelepené šité švy
prodyšný, extrémně pohodlný
silný, ohebný, lehký a nešustivý
lze prát v pračce
ekologický

FLEXOTHANE®, a technical fabric that offers you
excellent protection. The polyurethane coating
on a stretchable knitted base makes FLEXOTHANE® water
and windproof, comfortable, noiseless, 150% stretchable,
supple, highly tear resistant, and machine washable.
FLEXOTHANE®, the best on the market.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ODĚVY/GARMENTS

FLEXOTHANE®, technická látka která nabízí vynikající
ochranu. Polyuretanová vrstva na elastickém pleteném
základu dělá FLEXOTHANE® voděodolný a odolný proti
větru, pohodlný, nešustivý a ohebný materiál se 150%
elasticitou. FLEXOTHANE®, nejlepší na trhu.

FLEXOTHANE® Essential: approx. 170 g/m2,
one-sided PU coating on a colorless knitted polyester
fabric.
FLEXOTHANE® Classic: approx. 180 g/m2, one-sided
PU coating on a colorless knitted polyamide fabric.
FLEXOTHANE® Flame: one-sided PU coating
on a colorless knitted polyester fabric with flame
retardant properties.
FLEXOTHANE® Kleen: one-sided PU coating
on a colorless knitted polyamide fabric, washable
at 95°C, anti-bacterial properties.
water and windproof: taped and stitched seams
breathable, extremely comfortable
strong, supple, light and noiseless
machine washable
ecological

SIOPOR® vás udržuje v teple a suchu díky vnější vrstvě z hydrofilního PA anebo PES.
SIOPOR® je zcela voděodolný a odolný proti větru, prodyšný, extrémně pohodlný,
ohebný s možnosti praní v pračce. Vysoká míra prodyšnosti vám nabízí vynikající pohodlí,
které vám zpříjemní práci ve všech povětrnostních podmínkách. Navíc, SIOPOR® FR AST má
sníženou hořlavost a je antistatický.
•
•
•
•

voděodolný a odolný proti větru: přelepené švy
lze prát v pračce
maximální pohodlí
lehký, ohebný a pevný

OCHRANA PROTI CHLADU
COLD PROTECTION

VODĚODOLNÝ
WATERPROOF

PRODYŠNÝ
HIGHLY BREATHABLE

ODOLNÝ PROTI VĚTRU
WINDPROOF

Due to a hydrofilic PA or PES outerlayer SIOPOR®
keeps you warm and dry. SIOPOR® is totally water
and windproof, breathable, extremely comfortable,
supple and machine washable. The high degree
of breathability offers you excellent comfort,
which make it pleasant to work in all weather
conditions. Moreover, SIOPOR® FR AST
is flame retardant and antistatic.

• water -and windproof: taped seams
• machine washable
• maximum comfort
• light, supple and strong
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14
20
41
60

olivová/olive
červená/red
tm. modrá/navy
černá/black

NEW!

20
41
60
80

červená/red
tm. modrá/navy
černá/black
bílá/white

27
14
41
60
75

bordó/grape
olivová/olive
modrá/blue
černá/black
hnědá/brown

ANVIK 108B
0301 0201 XX xxx*

ALICIA 109B
0301 0202 XX xxx*

CARABAYA 024B
0301 0203 XX xxx*

Pánská elastická bunda do deště, elastická, prodyšná,
voděodolná, větruodolná a s podlepenými švy.

Dámská elastická bunda do deště, prodyšná, voděodolná,
větruodolná, s podlepenými švy.

Unisex bunda do deště, prodyšná, voděodolná, větruodolná,
s podlepenými švy.

Men stretch rainjacket, breathable, waterproof, windproof,
with taped seams.

Ladies stretch rainjacket, breathable, waterproof, windproof,
with taped seams.

Unisex rainjacket, breathable, waterproof, windproof,
with taped seams.

Materiál: 100% polyester - 2,5 vrstvý s laminací
Velikosti: S–3XL
Barva: olivová, červená, tm. modrá, černá

Materiál: 100% polyester - 2,5 vrstvý s laminací
Velikosti: S–3XL
Barva: červená, tm. modrá, černá, bílá

Materiál: 100% polyester - 2,5 vrstvý s laminací
Velikosti: S–3XL
Barva: olivová, bordó, tm. modrá, černá, hnědá

Material: 100% polyester - 2,5 layers with printed lamination
Sizes: S–3XL
Colour: olive, red, navy, black

Material: 100% polyester - 2,5 layers with printed lamination
Sizes: S–3XL
Colour: red, navy, black, white

Material: 100% polyester - 2,5 layers with printed lamination
Sizes: S–3XL
Colour: olive, grape, navy, black, brown

MOQ balení/pacing: 1/20

MOQ balení/pacing: 1/20

MOQ balení/pacing: 1/20
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NEW!

ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN

ODĚVY/GARMENTS

388Z

501B

NEW ARIZONA 501B - bunda/jacket
0301 0204 14 xxx*
Lovecká bunda s fleece podšívkou, voděodolná, větruodolná
a prodyšná, včetně reflexní vesty uložené v zadní kapse.
Hunting jacket with fleece lining, waterproof, windproof
and breathable, with high visibily vest hidden in a back pocket.

052A

051A

TURA 051A mikina/sweatshirt
0301 0205 14 xxx*
Lehká, ale teplá funkční microfleece bunda.
Light, but warm functional micro-fleece jacket.

NEW ARIZONA 388Z - kalhoty/pants
0302 0139 14 xxx*

RANGI 052A šponovky/trousers
0302 0140 14 xxx*

Kalhoty do pasu, kompatibilní s bundou ARIZONA, voděodolné,
větru odolné a prodyšné.
Pants compatible with ARIZONA jacket, waterproof, windproof
and breathable.

Šponovky kompatibilní s bundou Tura.
String trousers compatible with Tura jacket.

Materiál: 100 % polyester - nešustivá úprava
Velikosti: S–3XL
Barva: olivová
Material: 100 % polyester - noiseless finish
Sizes: S–3XL
Colour: olive
MOQ balení/pacing: 1/10

www.cerva.com
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Materiál: 100 % polyester - mikrofleece
Velikosti: S–3XL
Barva: olivová
Material: 100 % polyester - micro-fleece
Sizes: S–3XL
Colour: olive

MOQ balení/pacing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

BERGEN SET 043A
0312 0039 14 xxx*
Rybářská souprava - bunda s překrytým zapínáním
a teplou podšívkou, a kalhoty.
Fishing set - jacket with overlaid zipper,
winter lining and pants.
Materiál: 100 % PVC povrstvený PVC (Nylid)
Velikosti: S–3XL
Barva: olivová
Material: 100 % PVC coated polyamid (Nylid)
Sizes: S–3XL
Colour: olive

MOQ balení/pacing: 1/5
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NEW!

NEW!

00 šedá/grey
20 červená/red
40 sv. modrá/light blue
3

3

3

3

EN 343

456A

NAOTAK 542B
0301 0206 75 xxx*
Bunda s vrstveného fleece, větruodolná, odpuzující vodu
a prodyšná.
Bonded fleece jacket, windproof, water repellent and
breathable.
Materiál: 100 % polyester
Velikosti: S–XL
Barva: hnědá

456Z

447Z

2003
pr A1: 2005

MAKAI 452Z DÁMSKÁ/LADY
0301 0133 XX xxx*
BALTORO 453Z PÁNSKÁ/MAN
0301 0134 XX xxx*

Lehká dámská nebo pánská bunda se 4 vnějšími kapsami,
odepínací kapucí a vnitřní kapsou na kapuci, kompatibilní
s fleecovou bundou KAILAS.
Lightweight ladies or mens jacket with 4 outer pockets,
removable foldaway hood, an inside pocket is provided for the
foldaway hood, compatible with KAILAS fleece jacket.

Lehká dámská nebo pánská bunda se 4 vnějšími kapsami,
odepínací kapucí a vnitřní kapsou na kapuci, kompatibilní
s fleecovou bundou KAILAS (MAKAI) nebo POLLERAS (BALTORO).
Lightweight ladies or mens jacket with 4 outer pockets,
removable foldaway hood, an inside pocket is provided for the
foldaway hood, compatible with KAILAS (MAKAI) or POLLERAS
(BALTORO) fleece jacket.

Materiál: nylon s PU vrstvou, podšívka - nylon
Velikosti: S–3XL
Barva: černá
Material: dobby nylon with PU layer, lining - nylon
Sizes: S–3XL
Colour: black

MOQ balení/pacing: 1/7

MOQ - balení/packing: 1/15
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EN 343

446Z

OSORNO 456A DÁMSKÁ/LADY
0301 0198 60 xxx*
GROSHORN 456Z PÁNSKÁ/MAN
0301 0197 60 xxx*

Material: 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: brown

108

2003
pr A1: 2005

* see explanation on page 313

Materiál: nylon s PU vrstvou, podšívka - nylon
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/černá, sv. modrá/černá, červená/černá
Material: dobby nylon with PU layer, lining - nylon
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black, light blue/black, red/black
MOQ - balení/packing: 1/15
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ODĚVY/GARMENTS

00 šedá/grey
20 červená/red
40 sv. modrá/light blue

542Z



00 šedá/grey
20 červená/red
40 sv. modrá/light blue

453Z



KAILAS 446Z
0301 0135 XX xxx*

POLLERAS 447Z
0301 0136 XX xxx*

Dámská fleecová bunda s protižmolkovou úpravou,
kompatibilní s bundou MAKAI.
Ladies fleece jacket with antipilling finish, compatible with
MAKAI jacket.

Pánská fleecová bunda s protižmolkovou úpravou, kompatibilní
s bundou BALTORO.
Mens fleece jacket with antipilling finish, compatible with
BALTORO jacket.

Materiál: 100 % polyester – fleece broušený z obou stran,
320 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/černá, sv. modrá/černá, červená/černá
Material: 100 % polyester – 2-side brushed fleece, 320 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black, light blue/black, red/black

Materiál: 100 % polyester – fleece broušený z obou stran,
320 g/m²
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá/černá, sv. modrá/černá, červená/černá
Material: 100 % polyester – 2-side brushed fleece, 320 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: grey/black, light blue/black, red/black

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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00
20
40
41
60

šedá/grey
červená/red
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
černá/black



KANGTO 450Z DÁMSKÁ/LADY
0301 0131 XX xxx*
TRISUL 451Z PÁNSKÁ/MEN
0301 0132 XX xxx*
Dámská nebo pánská paropropustná a voděodolná
softshellová bunda se 3 vnějšími kapsami a podlepenými švy.
Ladies or mens steam permeable and waterproof softshell
jacket with 3 outer pockets and sealed seams.
Materiál: směs polyester/Spandex, paropropustný film,
160 g/m² (softshell)
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá, červená, sv. modrá, tm. modrá, černá
Material: polyester/Spandex blend, steam-permeable film, fleece
160 g/m² (softshell)
Sizes: S–3XL
Colour: grey, red, light blue, navy, black
MOQ - balení/packing: 1/15
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00 šedá/grey
20 červená/red
40 sv. modrá/light blue

60 černá/black
41 tm. modrá/navy
3

4603


QUELA 4448Z DÁMSKÁ/LADY
0301 0137 XX xxx*
PULAR 449Z PÁNSKÁ/MAN
0301 0138 XX xxx*
Dámská nebo pánská paropropustná a voděodolná fleecová
bunda s 3-vrstvým laminovaným fleecem a 3 vnějšími
kapsami.
Ladies or mens steam permeable and waterproof fleece jacket
with 3 layers of lamino fleece and 3 outer pockets.
Materiál: 2x 160 g/m² (fleece) + paropropustný film (celková
gramáž 360 g/m²)
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá, sv. modrá, červená
Material: 2x fleece 160 g/m² + steam permeable film (total
360 g/m²)
Sizes: S–3XL
Colour: grey, light blue, red
MOQ - balení/packing: 1/10
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452Z - 453Z

1

4821

ENV 343

EN 465

1998

1995

EN 14786
(2006)
Tested

HAMILTON 501Z
0302 0125 XX xxx*

FLAVIK 4821 bunda/jacket
0301 0199 10 xxx*

Pánské kalhoty s nastavitelným pasem s patentkami
a 3 kapsami.
Mens pants with adjustable waist with press studs
and 3 pockets.

Bunda s kapucí, překrytým zapínáním na zip a druky,
raglánovými rukávy a nastavitelnými manžetami na druky,
s podpažní ventilací, prodlouženými zády a zatavenými švy.
Jacket with hood, overlaid zipper with press studs, raglan
sleeves and sleeve adujstment by press studs, with underarm
ventilation, extended back and welded seams.

Materiál: nylon s PU vrstvou, podšívka - nylon
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá, černá
Material: dobby nylon with PU layer, lining - nylon
Sizes: S–3XL
Colour: navy, black

MOQ - balení/packing: 1/20

* see explanation on page 313

MAVERIC 4603 kalhoty/pants
0302 0136 10 xxx*
Kalhoty s laclem s elastickým zapínáním a zatavenými švy.
Bib & brace overall with elastic braces and welded seams.
Materiál: Flexothane - anti-pesticidní úprava
Velikosti: S–3XL
Barva: zelená
Material: Flexothane - anti-pestized finish
Sizes: S–3XL
Colour: green
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com
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ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN

ODĚVY/GARMENTS

10
40
41
71
90

zelená/green
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
žlutá/yellow,
oranžová/orange

10
40
41
71
90

10
40
41
71
90

zelená/green
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
oranžová/orange

3

ENV 343
1998

3

3

2

4500 - 4600

zelená/green
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
oranžová/orange

2

2

4500 - 4600

ENV 343
1998

4820 - 3792

ENV 343
1998

DORTMUND 4820
0301 0139 XX xxx*

ROTTERDAM 4500
0302 0105 XX xxx*

LOUISIANA 4600
0302 0091 XX xxx*

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v podpaží, překrytým
zipem a zatavenými švy.
Rain jacket with foldaway hood in collar, underarm ventilation,
overlaid zipper and fused sealed seams.

Kalhoty do deště s elastickým pasem, zatavenými švy
a upravitelnou délkou nohavic.
Rain pants with elastic waist, fused sealed seams
and adjustable leg length.

Kalhoty s laclem do deště se zatavenými švy a upravitelnou
délkou nohavic.
Rain bib & brace overall with fused sealed seams
and adjustable leg length.

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: light blue, green, yellow, orange, navy

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: light blue, green, yellow, orange, navy

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: light blue, green, yellow, orange, navy

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20
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SIOEN – PER ORDER GARMENTS

ESSENTIAL

V

10
40
41
71
80
90

zelená/green
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
žlutá/yellow
bílá/white
oranžová/orange

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

10 zelená/green
40 tm. modrá/navy
3

2

452Z - 453Z

4500 - 4600

ENV 343
1998

3

3

1

7789

6361

ENV 343
1998

2
EN 471
1994

MONTREAL 4964
0315 0040 XX xxx*

GASCOGNE 3792
0301 0140 XX xxx*

KASSEL 4279
0301 0125 XX xxx*

Kombinéza do deště s kapucí v límci, překrytým zipem,
zatavenými švy, elastickými zády, manžetami v rukávech
a upravitelnou délkou nohavic.
Rain overall with foldaway hood, overlaid zipper, fused sealed
seams, elastic back, sleeve cuffs and adjustable leg length.

Kabát do deště s kapucí ve zvednutém límci, elastickou
manžetou, 2 kapsami a zatavenými švy v délce 120 cm.
Raincoat with foldaway hood in a stand-up collar, elastic cuffs,
2 pockets and fused sealed seams.

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v zádech, překrytým
zipem, 2 kapsami a zatavenými švy.
Rain jacket with foldaway hood in collar, back ventilation,
overlaid zipper, 2 pockets and fused sealed seams.

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S-3XL
Barva: zelená, tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: green, navy

Materiál: FLEXOTHANE Essential
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: FLEXOTHANE Essential
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/15

MOQ - balení/packing: 1/15

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, tm. modrá, bílá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: light blue, green, yellow, orange, navy, white

MOQ - balení/packing: 1/10
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* see explanation on page 313
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ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN

ESSENTIAL

ODĚVY/GARMENTS

V

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

41 tm. modrá/navy
60 černá/black

3

3

1

4279 - 1851 - 6833

ENV 343
1998

2
EN 471
1994

4279 - 1851

132Z

BASTOGNE 6361
0302 0102 XX xxx*

TARBES 7789
0301 0126 XX xxx*

LINDAU 7805
0301 0124 41 xxx*

Kalhoty s elastickým pasem a zatavenými švy.
Pants with elastic waist and fused sealed seams.

Fleecová bunda s elastickými rukávy a 2 kapsami, kompatibilní
s bundou KASSEL.
Fleece jacket with elastic sleeves and 2 pockets, compatible
with KASSEL jacket.

Fleecová bunda s elastickými rukávy a 2 kapsami, kompatibilní
s bundou BRIGHTON.
Fleece jacket with elastic sleeves and 2 pockets, compatible
with BRIGHTON jacket.

Materiál: 100 % polyester (fleece)
Velikosti: S-3XL
Barva: tm. modrá, černá
Material: 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: navy, black

Materiál: 100 % polyester (fleece)
Velikosti: S-3XL
Barva: tm. modrá
Material: 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

Materiál: FLEXOTHANE Essential
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: FLEXOTHANE Essential
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/20
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SIOEN – PER ORDER GARMENTS

ESSENTIAL

ESSENTIAL

V

73 žlutá-zelená/yellow-green
72 žlutá-tm. modrá/yellow-navy,
y,
91 oranžová-tm. modrá/orange-navy
-navy
3

2
ENV 343
1998

EN 471
1994

7733 žlutá-zelená/yellow-green
72 žlutá-tm. modrá/yellow-navyy
91 oranžová-tm. modrá/orange-navy
e-navy
3

2

2

2
EN 471
1994

9351

7789

6361

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange

ENV 343
2003
PRA1:2005

3

3

1

2
EN 471
2003
PRA1:2005

3

2

1851

6361

MARIANIS 6833
0301 0122 XX xxx*

BRON 1851
0301 0128 XX xxx*

SENS 9351
0303 0040 XX xxx*

Bunda s odepínací vestou (s prošívanou podšívkou), kapucí
v límci, zatavenými švy, pletenými manžetami v rukávech,
překrytým zipem a 2 kapsami.
Jacket with removable vest (with quilted lining), with foldaway
hood, fused sealed seams, knitted cuffs in sleeves, overlaid
zipper and 2 pockets.

Bunda s kapucí v límci, překrytým zipem, 2 kapsami
a zatavenými švy, kombinovatelná s dalšími vnitřními bundami.
Jacket with foldaway hood in collar, overlaid zipper, 2 pockets
and fused sealed seams, combinable with other inner jackets.

Vesta s kapsami a prošívanou podšívkou.
Vest with pockets and quilted lining.

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/zelená, reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní
oranžová/tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow/green, reflective yellow/navy, reflective
orange/navy
MOQ - balení/packing: 1/5
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Materiál: FLEXOTHANE Essential
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/zelená, reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní
oranžová/tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Essential
Sizes: S-–XL
Colour: reflective yellow/green, reflective yellow/navy, reflective
orange/navy

MOQ - balení/packing: 1/15

* see explanation on page 313

EN 471
2003
PRA1:2005

Materiál: FLEXOTHANE Essential
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: FLEXOTHANE Essential
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/10
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ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN

ODĚVY/GARMENTS

93
92
91
72

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
3

oranžová-zelená/orange-green
een
oranžová-sv. modrá/orange-light
e-lightt blue
oranžová-tm. modrá/orange-navy
vy
žlutá-tm. modrá/yellow-navy

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
3

3

3

3

7789 - 7805
2

2
ENV 343

EN 465

1998

1995

EN 471
1994

3
ENV 343

5841

1998

2
EN 471
1994

132Z

2
EN 471
1994

ETNA 6936
0315 0038 XX xxx*

BRIGHTON 132Z
0301 0123 XX xxx*

REIMS 131Z
0301 0127 XX xxx*

Kombinéza s pevnou kapucí, překrytým zipem, elastickými
zády a pasem, manžetami v rukávech, zatavenými švy
a upravitelnou délkou nohavic.
Overall with a fixed hood, overlaid zipper, elastic back and
waist, cuffs in sleeves, fused sealed seams and adjustable
leg length.

Bunda s kapucí v límci, podšívkou, překrytým zipem, 4 vnějšími
kapsami, ventilací v podpaží a přelepenými švy.
Jacket with foldaway hood in collar, lining, overlaid zipper,
4 outer pockets, under arm ventilation and sealed seams.

Fleecová bunda s 3 kapsami a elastickými rukávy.
Fleece jacket with 3 pockets and elastic sleeves.

Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

Materiál: SIOPOR Extra
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní oranžová/zelená, reflexní oranžová/sv. modrá,
reflexní oranžová/tm. modrá, reflexní žlutá/tm. modrá
Material: SIOPOR Extra
Sizes: S–3XL
Colour: reflective orange/green, reflective orange/light blue,
reflective orange/navy, reflective yellow/navy

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/5
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* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 100 % polyester (fleece)
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/5
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SIOEN – PER ORDER GARMENTS
NEW!
V

odepínací
rukávy
detachable
sleeves

73 žlutá-zelená/yellow-green
72 žlutá-tm. modrá/yellow-navy,
91 oranžová-tm. modrá/orange-navy
3 3

3 3

3 3

1 1
1 343

2 2
ENENV
471 343
1994
1998

3 3
ENENV
471 343
1994
1998

98

132Z

2

70 žlutá-tm. modrá/yellow-navy
90 oranžová-tm. modrá/orange-navy
20 červená-šedá/red-grey

00 šedá/grey
20 červená/red
41 tm. modrá/navy
3

1

EN 471
1994

odepínací
rukávy
detachable
sleeves

ENV 343

2003
+A1:2007

x

3
1998

ENV 343

2

y

ENV 343

2
EN 471

3

ENV 343

1
EN 471

1

1

ENV 343

x

2

3

3

CLOVERFIELD 288A 4 v 1/4 in 1
0301 0196 XX xxx*

Kalhoty s elastickým pasem, 2 kapsami, přelepenými švy
a upravitelnou délkou nohavic.
Pants with elastic waist, 2 pockets, sealed seams and
adjustable leg length.

Bunda 4 v 1 s odepínatelnou zateplenou vložkou a rukávy,
kapucí v límci, 2 vnitřními kapsami, překrytým zipem, vnitřním
stahováním v pase, pletenými manžetami v rukávech
a prošívanou podšívkou.
4 in 1 jacket with removable thermoinsulated lining
and sleeves, foldaway hood in collar, 2 inset pockets,
overlaid zipper, inside waist tightening, knitted cuffs
in sleeves and quilted lining.

Materiál: SIOPOR Extra
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: SIOPOR Extra
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/10

116

ENV 343

1998
PRA1:2005

2
EN 471

2

ENV 343

3

3
EN 471

3

1
EN 471

3

EN 471

2
EN 471

1

1
EN 471

3

2

1

3

3
EN 471

2
EN 471

2
EN 471

1

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
PRA1:2005PRA1:2005
PRA1:2005PRA1:2005
PRA1:2005PRA1:2005PRA1:2005PRA1:2005
PRA1:2005 PRA1:2005
PRA1:2005 PRA1:2005PRA1:2005PRA1:2005 PRA1:2005

2003
PRA1:2005

TARVISO 5841
0302 0103 XX xxx*

1998

2

3

y

ENV 343

1998
PRA1:2005

2

ENV 343

1998
PRA1:2005

Materiál: SIOPOR
Velikosti: S–3XL
Barva: šedá, červená, tm. modrá
Material: SIOPOR
Sizes: S–3XL
Colour: grey, red, navy
MOQ - balení/packing: 1/5

* see explanation on page 313

1

ENV 343

1998
PRA1:2005

2

3

EN 471
2003
PRA1:2005

3

SKOLLFIELD 209A 4 v 1/4 in 1
0301 0163 XX xxx*
ENV 343

3

1998
PRA1:2005

Bunda 4 v 1 s odepínatelnou zateplenou vložkou a rukávy, kapucí
v límci, 2 vnitřními kapsami, překrytým zipem, vnitřním stahováním
v pase, pletenými manžetami v rukávech a prošívanou podšívkou.
4 in 1 jacket with removable thermoinsulated lining and sleeves,
foldaway hood in collar, 2 inside pockets, overlaid zipper, inside
waist tightening, knitted cuffs in sleeves and quilted lining.
Materiál: SIOPOR, 100g prošívaná podšívka
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní oranžová/tm. modrá,
červená/šedá
Material: SIOPOR, 100g quilted lining
Sizes: S-–3XL
Colour: reflective yellow/navy, reflective orange/navy, red/grey

MOQ - balení/packing: 1/5

www.cerva.com

2

3

EN 471
2003
PRA1:2005

3

ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN

V

ODĚVY/GARMENTS

systém
odvodu
potu
sweat drain
system

systém
odvodu
potu
sweat drain
system

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
1

EN 471
2003
PRA1:2005

1

2

EN 471
2003
PRA1:2005

2

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
3

3
UPF 50+

EN 471
2003
PRA1:2005

1

EN 471
2003
PRA1:2005

2

3

3
EN 471EN 471
2003 2003
PRA1:2005
PRA1:2005

1

1

1
2
EN 471EN 471
2003 2003
PRA1:2005
PRA1:2005

2

EN 471
2003
PRA1:2005

2

3

3
UPF 50+

EN 471
2003
PRA1:2005

1

EN 471
2003
PRA1:2005

2

3

EN 471
2003
PRA1:2005

3

1

EN 471
2003
PRA1:2005

2

UPF 50+

GARDHAR 2666
0304 0016 XX xxx*

GRIMSEY 2669
0305 0006 XX xxx*

MENDOZA 246A
0304 0027 41 xxx*

Lehké a pevné tričko s reflexními pásky a systémem pro odvod
potu.
Lightweight and strong T-shirt with reflective stripes and sweat
drain system.

Lehká a pevná polokošile s reflexními pásky a systémem pro
odvod potu.
Lightweight and strong polo shirt with reflective stripes
and sweat drain system.

Lehká a pevná polokošile s reflexními pásky a systémem pro
odvod potu.
Lightweight and strong T-shirt with reflective stripes and sweat
drain system.

Materiál: SIO-COOL, 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: SIO-COOL, 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

Materiál: SIO-COOL, 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: SIO-COOL, 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

Materiál: SIO-COOL, 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: SIO-COOL, 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10
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SIOEN – PER ORDER GARMENTS
NEW

COLOUR

FR AST

NEW

COLOUR

FR AST

V

7 žlutá-tm. modrá/yellow-navy
72
991 oranžová-tm. modrá/orange-navy
220 červená-tm. modrá/red-navyy

70 žlutá-tm. modrá/yellow-navy
90 oranžová-tm. modrá/orange-navy
vy
20 červená-tm. modrá/red-navy
3

3

2

3

UPF 50+

ENV 343

EN 1149-3

1998
PRA1:2005

2004

I.L.S.

EN 13034
Type PB (6)
2005

1666

7796

EN 471
1994

EN 531

EN 533

1995

Index 3, 12x75°C
1997

A B1 C1

5792 - 5806

3073

1666

CAPEHORN 247A
0305 0016 41 xxx*

WINSELER 3073
0301 0118 XX xxx*

GLADSTONE 5729
0302 0123 XX xxx*

Lehká a pevná polokošile s reflexními pásky 3M a systémem
pro odvod potu.
Lightweight and strong polo shirt with 3M reflective stripes
and with sweat drain system.

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s bavlněnou
nehořlavou podšívkou, kapucí v límci a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with flameproof
cotton lining, foldaway hood in collar and sealed seams.

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou
bavlněnou nehořlavou podšívkou a přelepenými švy.
Antistatic, flameproof and chemical resistant pants with strong
flameproof cotton lining and sealed seams.

Materiál: SIOPOR FRAST
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní oranžová/tm. modrá,
reflexní červená/tm. modrá, červená/tm. modrá
Material: SIOPOR FRAST
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow/navy, reflective orange/navy, reflective
red/navy, red/navy

Materiál: SIOPOR FRAST
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní oranžová/tm. modrá,
reflexní červená/tm. modrá, červená/tm. modrá
Material: SIOPOR FRAST
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow/navy, reflective orange/navy, reflective
red/navy, red/navy

MOQ - balení/packing: 1/5

MOQ - balení/packing: 1/10

Materiál: SIO-COOL, 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: SIO-COOL, 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10
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ODĚVY NA OBJEDNÁVKU – SIOEN
NEW!

FR AST

ODĚVY/GARMENTS

79 žlutá/yellow
96 oranžová/orange
22 červená/red

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
1

2
2
EN 471
1994
EN ISO 14116
2008
INDEX 1

EN 1149-5
2008

EN 533

EN 471
2003

I.L.S.



EN 531

Index 3, 12x40°C
1997

2

3073

1995
A C1

5792 - 5806

C
prEN 1149-5
2005

EN 533
Index 3, 5x60°C
1997

EN 531
1995
A B2 C1

I.L.S.

3073 - 3074 - 9728 - 1798 - 3095

HELLISAN 307A
0303 0059 XX xxx*

BRAVONE 1666
0303 0039 XX xxx*

DESADO 7796
0301 0121 41 xxx*

Výstražná antistatická vesta se zapínáním na suchý zip,
s omezenou hořlavostí.
Norma: EN 471, EN 1149-5, EN ISO 14116
Reflective antistatic vest with velcro tightening, flame retardant.
Standard: EN 471, EN 1149-5, EN ISO 14116

Ohniodolná vesta s prošívanou nehořlavou bavlněnou
podšívkou a vnitřní kapsou.
Flame resistant vest with quilted flameproof cotton lining
and inside pocket.

Nehořlavá a antistatická fleecová bunda s elastickými rukávy.
Flameproof and antistatic fleece jacket with elastic sleeves.

Materiál: 100 % polyester, 155 g/m2
Velikosti: UNI
Barva: reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní oranžová/tm. modrá,
reflexní červená/tm. modrá, červená/tm. modrá
Material: 100 % polyester, 155 g/m2
Sizes: UNI
Colour: reflective yellow/navy, reflective orange/navy, reflective
red/navy, red/navy
MOQ - balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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Materiál: SIOPOR FRAST
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá/tm. modrá, reflexní oranžová/tm. modrá
Material: SIOPOR FRAST
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow/navy, reflective orange/navy

MOQ - balení/packing: 1/5

* vysvětlivky na straně 313

Materiál: 100 % polyester (fleece)
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: 100 % polyester (fleece)
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/5
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SIOEN – PER ORDER GARMENTS

FR AST

FR AST

70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
3

3

2
EN 343
2003
PRA1:2005

I.L.S.

EN 533

EN 13034
Type PB (6)
2005

1997
Index3,12x40°C
Siopor FRAST: Index1,12x40°C

7796

EN 1149-3
2004

EN 531
1995
A B1 C1

5806

2
EN 343
2003
PRA1:2005

I.L.S.

3

3

EN 533

EN 13034
Type PB (6)
2005

1997
Index3,12x40°C
Siopor FRAST: Index1,12x40°C

3073 - 3074

prEN 1149-5
2006

EN 531
1995
A B1 C1

1666

2

1
EN 343
2003
PRA1:2005

I.L.S.

prEN 1149-5
2006

7796

EN 533
Index 1, 5x40°C
1997

EN 13034
Type PB (6)
2005

EN 471
2003
pr A1- 2005

5792 - 5806

DUFFEL 3074
0302 0096 41 xxx*

EKOFISK 5806
0302 0095 42 xxx*

ANDILLY 9728
0301 0116 XX xxx*

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s pevnou
bavlněnou nehořlavou podšívkou Pyrovatex, vnitřní kapsou,
kapucí v límci a přelepenými švy.

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou
bavlněnou nehořlavou podšívkou Pyrovatex, elastickým pasem
a přelepenými švy.

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s překrytým
zipem a zatavenými švy.

Antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with
strong flameproof cotton lining Pyrovatex, inside pocket,
foldaway hood in collar and sealed seams.

Antistatic, flameproof and chemical resistant pants with strong
flameproof cotton lining Pyrovatex, elastic waist and sealed seams.

Materiál: SIOPOR FRAST
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá/sv. modrá
Material: SIOPOR FRAST
Sizes: S–3XL
Colour: navy/light blue
MOQ - balení/packing: 1/5
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Materiál: SIOPOR FRAST
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: SIOPOR FRAST
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313

Antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with
overlaid zippers and fused sealed seams.
Materiál: FLEXOTHANE Flame AST
Velikosti: S–3XL
Barva: reflexní žlutá, reflexní oranžová
Material: FLEXOTHANE Flame AST
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/15

www.cerva.com
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70 žlutá/yellow
90 oranžová/orange
x

y

3 X

2

EN 343

2003
PRA1:2005

2

EN 471 1

Y

EN 343
2005

2003
pr A1- 2005
PRA1:2005

3X

EN 471
EN 13034

2

Y

3 3

EN 471 3

2

1998
EN 343
prEN 1149-5
EN 533 EN 343
2003
Type PB (6)2003
2006
2003
A1- 2005
pr A1- 2005
Index 1, 5x40°C2003
2005pr
PRA1:2005
1997 PRA1:2005

1

EN 471

2003
pr A1- 2005

x

2

3

3

x

3

3

2

3

3

3

3

2

ENV 343

y

1998

9728

ENV 343
1998

2

ENV 343
1998

I.L.S.

1

EN 533

EN 533

EN 533

EN 533

3 Flexothane Flame
y
Flexothane Flame 2
Flexothane Flame
Flexothane
Flame
Index1,12x75°C
Index1,12x75°C
Index1,12x75°C
ENV 343
ENV1998
343
ENV 343 Index1,12x75°CENV 343
Voering: Index3,12x40°C
Doublure: Index3,12x40°C
Lining: Index3,12x40°C
1998
1998
1998 Futter: Index3,12x40°C1998
1997
1997
1997
1997

7796

6507

1798

2

ENV 343
1998

I.L.S.

1

EN 533

EN 533

EN 533

3 Flexothane Flame
Flexothane Flame 2
Flexothane Flame
Index1,12x75°C
Index1,12x75°C
Index1,12x75°C
ENV 343
ENV 343
Voering: Index3,12x40°C
Doublure: Index3,12x40°C
Lining: Index3,12x40°C
1998
1998
1997
1997
1997

7796

6507

1798

GEMINI 6580 EN 533
0302 0101 XX xxx*

ALABAMA 1798
0301 0165 41 xxx*

NEVADA 6507
0302 0124 41 xxx*

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s elastickým
pasem, zatavenými
švy a upravitelnou délkou nohavic.
EN 13034

Nehořlavá bunda s překrytým zipem a zatavenými švy.

Nehořlavé kalhoty s elastickým pasem, zatavenými švy
a upravitelnou délkou nohavic.

EN 13034

Type PB (6)
2005

Index 1, 12x40°C
1997

Type PB (6)
2005

EN 533
Antistatic, flameproofIndex
and
chemical resistant pants with
1, 12x40°C
1997seams and adjustable leg length.
elastic waist, fused sealed

Materiál: FLEXOTHANE Flame AST
EN 13034
Velikosti: S–3XL
Typ PB (6)
Barva: reflexní 2005
žlutá, reflexní oranžová
EN 533

Index 1, 12x40°C
1997
Material: FLEXOTHANE Flame
AST
Sizes: S–3XL
Colour: reflective yellow, reflective orange

MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com

Flameproof jacket with overlaid zipper and fused sealed
seams.
Materiál: FLEXOTHANE Flame AST
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá

Flameproof pants with elastic waist, fused sealed seams
and adjustable leg length.

Material: FLEXOTHANE Flame AST
Sizes: S–3XL
Colour: navy

Materiál: FLEXOTHANE Flame AST
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Flame AST
Sizes: S–3XL
Colour: navy

MOQ - balení/packing: 1/10

MOQ - balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313

EN 533
Flexothane Flame
Index1,12x75°C
Futter: Index3,12x40°C
1997

121

43

SIOEN – PER ORDER GARMENTS

0,414 m² K/W(B)* 32

0,414 m² K/W(B)* 32

0,414 m² K/W(B)* 32

*Getest met
ondergoed type B

*Testé avec les
sous-vêtements type B

*Unterwäsche typ B

ENV 342
1998

ENV 342
1998

ENV 342
1998

y

2

19972

ENV 343
1998

x

3

3

EN 533 1
EN 533
EN 466
EN 466
1997 EN 465
ENV 343
ENV1997
343
1995 1998

1995 1995 1998

3

y

2
EN 533
EN 465 ENV
Index 343
1
1995

3

2

2
EN 533

1997
1998

Index 3
1997

EN 533

EN 533

3

EN 1995
533
1997

EN 531
533
1995
Index 1,
12x40°C
1997

3

EN
531
EN
533
1995
Index
3, 5x60°C
A B1997
1 C1

EN EN
531 533
19953, 12x40°C
Index

1997
ABCD
E

EN 531
EN 533
1995 3, 12x75°C
Index
A C1 1997

x

ESSEN 5967
0315 0039 XX xxx*
1997

EN 533
1997

EN 533

y

1997

Index 1
1997

Index 3
1997

Chemicky odolná kombinéza s kapucí, zatavenými švy,
x
speciálním elastickým ukončením rukávů
a nohavic a se
zapínáním na zip překrytým dvojitou lištou na druky.
y
Chemical resistant overall with hood,
fused sealed seams,
1997
EN 533
EN 533
EN 533
EN 533
1997
1
Index 3 by
special elastic sleeve
and leg1997ends with aIndex
zipper
overlaid
1997
1997
a double flap with studs.
Materiál: CHEMTEX
Velikosti: S–3XL
1997
EN 533
Barva:
modrá, zelená
1997
Material: CHEMTEX
Sizes: S–3XL
Colour: blue, green

MOQ - balení/packing: 1/10
122

*Underwear type B
ENV 342
1998

6105

NICEWEAR

2122

VERBIER 2122
0301 0130 41 xxx*

70 zelená/green
90 modrá/blue
x

0,414 m² K/W(B)* 32

1997

y

1997

EN 533

Index 1, 12x40°C
1997

EN 533

Index 3, 5x60°C
1997

EN 533

Index 3, 12x40°C
1997

EN 533

Index 3, 12x75°C
1997

Nehořlavé spodní tričko s dlouhým rukávem.
Flameproof underwear long sleeve T-shirt.

TRIESTE 2689
0309 0008 41 xxx*

EN 533
1997

EN 533

Index 1, 12x40°C
1997

EN 533

Index 3, 5x60°C
1997

EN 533

Index 3, 12x40°C
1997

EN 533

Index 3, 12x75°C
1997

Nehořlavé dlouhé spodky s předním otvorem.
Flameproof underwear long johns with front fly.

x

EN 533

TERAMO 2690
0309 0007 41 xxx*

EN 533

EN 533
Index 1
1997

EN 533
Index 3
1997

EN 533

EN 533

EN 533

EN 533

EN 533

12x40°C
Index 3, 5x60°C
Index 3, 12x40°C
Index 3, 12x75°C
Materiál:Index
601,1997%
modakryl,
40 % viskoza,
g/m²
1997
1997 170-1801997
Velikosti: S–3XL
Barva: tm. modrá
Material: 60 % modacryl, 40 % viscose, 170-180 g/m²
Sizes: S–3XL
Colour: navy

1997

MOQ - balení/packing: 1/10
* see explanation on page 313

Bunda s termoizolační vrstvou vhodná až do –40 °C, odepínací
kapucí, náplety na rukávech a zesílenými rameny a lokty.
Jacket with thermoisolation layer suitable to up to -40 °C, with
a removable hood, cuffs on sleeves and reinforced shoulders
EN 531
EN 531EN 533
Index 3, 5x95°C and elbows.
1997
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyamid, podšívka - 100 %
polyamid, zateplení – 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá/tm. modrá
EN 533
Material: 50 % cotton, 50 % polyamide, lining - 100 %
Index 3, 5x95°C
1997
polyamide, thermoisolation - 100 % polyester
Sizes: S-3XL
Colour: light blue/navy
1995

1995

A C2

A B2 C1

EN 533

Index 3, 5x95°C
1997

ZERMATT 6105
0302 0104 41 xxx*

Kalhoty s termoizolační vrstvou vhodné až do –40 °C,
zvýšenými zády a zesílenými koleny.
Pants with thermoisolation layer suitable to up to –40 °C,
with high back and reinforced knees.
EN 533
Index 3, 5x95°C
Materiál: 45 % bavlna, 55 % polyamid, podšívka - 100 %
1997
polyamid, zateplení – 100 % polyester
Velikosti: S–3XL
Barva: sv. modrá/tm. modrá
Material: 45 % cotton, 55 % polyamide, lining - 100 %
polyamide, thermoisolation – 100 % polyester
Sizes: S–3XL
Colour: light blue/navy
MOQ - balení/packing: 1/5
www.cerva.com
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EN 381-5, type A, class 1 (20m/s)

KLEEN

KLEEN

zadní strana
back

ochranná oblast
protective area
Typ A chrání obě nohy z pření strany
částečně a to do 180° a dále 5 cm
do vnitřních a 5 cm vnějších částí
obou nohou.
Type A or front protection covers
each leg partly (180°) and 5 cm to
the interior part of the right leg
and 5 cm to the exterior part
of the left leg.

x

ENV 343
1998

y

2

ENV 343
1998

2

ENV 343

3

3

1

95° 2

1998

ENV 343
1998

MORGAT 4391 95°
0301 0141 80 xxx*

3

95°
3

6639

ENV 343

4391

1998

95°

KILLYBEG 6639
0302 0106 80 xxx*
Oboustranné kalhoty se zatavenými švy a upravitelnou délkou
nohavic.
Reversible pants with fused sealed seams and adjustable leg
length.

www.cerva.com

1SJ6

EN 381-5
class 1
1995

Bunda s elastickou kapucí, ventilací v podpaží, překrytým
zipem a zatavenými švy.
Jacket with elastic hood, underarm ventilation, overlaid zipper
and fused sealed seams.

Materiál: FLEXOTHANE Kleen
Velikosti: S–3XL
Barva: bílá
Material: FLEXOTHANE Kleen
Sizes: S–3XL
Colour: white
MOQ - balení/packing: 1/20

1SG7

EN 381-5

class 1, type A
1995

EN 381-5

EN 381-5

class 1, type B
1995

class 1, type C
1995

EN 381-5

EN 381-5

INNOVATION 1SJ6
0301 0167 10 xxx*

INNOVATION 1SG7
0302 0127 10 xxx*

Lesnická bunda bez ochrany proti pořezu, reflexní barvou,
prodlouženými zády, odvětráním zad, překrytým zipem
a úpletovými manžetami.
Forestry jacket without cut protection, reflective colour,
extended back tail, back ventilation, overlaid zipper and knitted
cuffs.

Lesnické kalhoty
s laclem
ochranou
proti1, type
pořezu,
reflexní
barvou,
classe 1
classe s
1, type
A
classe
B
classe 1, type
C
1995
1995
zapínáním na
nastavitelné1995
spony a zipem1995
na pravé straně
a s ochranou typu A na přední straně.
Forestry bib & brace overall with cut protection, reflective
colour, closing by an adjustable clip and zipper on the right
and with A-type protection on the front.

EN 381-5

EN 381-5
klasse 1
1995

EN 381-5

EN 381-5

klasse 1, type A
1995

EN 381-5

klasse 1, type B
1995

EN 381-5

klasse 1, type C
1995

Materiál: 85 % polyester, 15 % bavlna
Velikosti: S-3XL
Barva: zelená/oranžová
Material: 85 % polyester, 15 % cotton
Sizes: S–3XL
Colour: green/orange

Materiál: přední část - 70 % polyester, 30 % bavlna, zadní
část - 65 % polyester, 35 % bavlna, podšívka - 65 % polyester,
35 % bavlna, výplň - 70 % polyester, 30 % polypropylén
Velikosti: S–3XL
Barva: zelená/oranžová
EN 381-5
EN 381-5
EN 381-5
EN 381-5
1 part - 70
Klasse
1,polyester,
Typ A
Klasse
1,%
Typcotton,
B
Klasse
1, Typ C
Material: Klasse
front
%
301995
back
1995
1995
1995
part - 65 % polyester, 35 % cotton lining - 65 % polyester,
35 % cotton, filler - 70 % polyester, 30 % polypropylene
Sizes: S–3XL
Colour: green/orange

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

* vysvětlivky na straně 313
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PANDA – WORKING SHOES

PRACOVNÍ OBUV
WORK SHOES

Photo© Panda

Obuv, v obecném slova smyslu, má za sebou tisíciletý vývoj. Někteří vědci tvrdí, že člověk nechodí bos už 40 tisíc let!
Dnes se obuv vyrábí různými technologiemi z mnoha materiálů odlišného provedení a specifických vlastností. Jednotlivé typy obuvi lze rozlišit podle
celé řady kritérií, jakými jsou například podrážka nebo druh materiálu převládajícího na svrchních částech obuvi. Dalšími třídícími hledisky mohou být
účelovost, způsob výroby, výška a velikost obuvi. V poslední době se klade velký důraz také na vzhled, neboť i pracovní bota může vypadat dobře
a stylově. Základem však zůstává pohodlí, funkčnost a bezpečnost. Při výběru správné pracovní obuvi nehleďte pouze na značku, která je do určité
míry zárukou očekávané kvality, ale zaměřte se především na účel a prostředí, ve kterém budete obuv používat. Na následujících stránkách najdete
u jednotlivých výrobků relevantní informace, které Vám pomohou si co nejpřesněji a nejrychleji vybrat. Nepřehlédněte uvedené normy, kterým
pracovní obuv podléhá a podle kterých se obuv z bezpečnostního hlediska třídí. Vybírat můžete z obuvi evropské a čínské provenience i z několika
různých typů bot – sandálů, polobotek, kotníkové a zateplené obuvi, holínek či galoší.
Footwear in its meaning has a millennium of development. Some scientists declare that man hasn’t been walking around barefoot
for over 40 thousand years.
Today, shoes are made to specific and varying designs with many different technologies and from materials with diverse characteristics. Individual
types of footwear may be differentiated by a whole number of criteria such as type of sole or the material that dominates the upper parts
of a certain shoe. Other sorting aspects may also be applicable; production method, height or shoe size and nowadays there is also much
focus on fashion because even a work shoe can look good and be stylish. Comfort, functionality and safety are still major principals that are
always applicable with work shoes. As you choose the correct work shoes, not only should the brand be considered which to some degree
guarantees an expected level of quality, but attention should be also placed on the purpose and environment in which the shoes will be used.
On the following pages you can find relevant information for individual products that will help you to choose most accurately and with ease,
Please notice the mentioned standards according to which some shoes are subject to and classified. You may choose shoes of European
or Chinese origin and from several different shoe types – sandals, low shoes, ankle type, thermo insulated, gum boots or galoshes.
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* see explanation on page 313
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PRACOVNÍ OBUV – PANDA
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PANDA – WORKING SHOES

Obuv
Nabízíme pracovní obuv pro dynamické a aktivní lidi. Její základní charakteristikou je bezpečnost.
Abychom docílili vysoký standard bezpečnosti používáme nejlepší profesionální materiály,
počítačem řízené biomechanické studie, vyspělé technologie při výrobě a kompletování výrobků
a provádíme testy. Všechny výše zmiňované aspekty jsou zaměřeny na požadavky konečného uživatele
– pracujícího, který musí být v bezpečí po celou pracovní dobu.
Hlavní předností moderní bezpečnostní obuvi je vysoce kvalitní přírodní kůže, protiskluzová podrážka, odolná
prodyšná podšívka, zesílené komponenty, bezpečnostní tužinka ve špičce a stélka odolná proti propíchnutí.

Working shoes
We offer the safety foot-wear for dynamic and active people. The main feature is its safety. To
achieve high safety properties we use the best professional materials, computer biomechanical
modeling, high technologies of cutting, sewing, assembling and serious tests. All the above
mentioned is being done for the end-user – a worker, who must be safe during his every day work.
The main advantages of the modern safety foot-wear are high quality natural leather, anti-slip sole,
durable breathable inside lining, reinforcing details, safety toe-caps and special anti-puncture insoles.
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STRONG PROFESSIONAL
STRONG PROFESSIONAL ANKLE S3
0202 0447 99 xxx*

PRACOVNÍ OBUV – PANDA
NEW!

99990L

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům,
absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Safety boots with steel puncture resistant insole and toe cap, antistatic, antislip,
acid and oil resistant PU/PU sole, energy absorption in heel,
water proof breathable leather upper and reflective
components for increased visibility.

90090L

Bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou tužinkou
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě,
svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
High thermoinsulated safety water
proof boots with steel puncture
resistant insole and toe cap, antistatic,
antislip, acid and oil resistant
PU/PU sole, energy absorption in heel,
breathable leather upper and reflective
components for increased visibility.

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

STRONG PROFESSIONAL WINTER HIGH ANKLE S3
0204 0048 99 xxx*

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap

STRONG PROFESSIONAL ANKLE S3 CI WINTER
0202 0450 99 xxx*

ocelová tužinka
steel toe cap

99990L S3 CI

Bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou
odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným
svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Thermoinsulated safety boots with steel puncture resistant insole
and toe cap, antistatic, antislip, acid and oil resistant PU/PU sole, energy
absorption in heel, water proof breathable leather upper and reflective
components for increased visibility.
Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap
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STRONG PROFESSIONAL LOW S3
0201 0096 99 xxx*

92290L

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Safety shoes with steel puncture resistant insole and toe
cap, antistatic, antislip, acid and oil resistant PU/PU sole,
energy absorption in heel, water proof breathable leather
upper and reflective components for increased visibility.
Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap

* vysvětlivky na straně 313
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PANDA – WORKING SHOES
STRONG PROFESSIONAL MOCCASINS S1P
0201 0094 99 xxx*

STRONG PROFESSIONAL
STRONG PROFESSIONAL SANDAL S1
0203 0038 99 xxx*

94490D

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.

Bezpečnostní mokasíny s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem
z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Safety moccasins with steel puncture resistant insole and toe
cap, with antistatic, antislip, acid and oil resistant PU/PU sole,
energy absorption in heel, breathable leather upper and reflective
components for increased visibility.

91190C

NEW!

Safety sandals with steel toe cap, antistatic, antislip, acid and oil resistant PU/PU sole, energy
absorption in heel, breathable leather upper and reflective components for increased visibility.
Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap

ocelová tužinka
steel toe cap

FOOT URE S1P
0201 0013 40 xxx*

FOOT URE S1
0201 0013 00 xxx*

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
PU/PU podrážkou a svrškem z textilu.

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou
a svrškem z textilu.

Safety shoes with steel puncture resistant insole and toe cap,
PU/PU sole and textile upper.

Safety shoes with steel toe cap, PU/PU sole and textile upper.

96650D

Barva/Colour: modrá-žlutá/blue-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

96670

Barva/Colour: šedá-žlutá/grey-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap
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STRONG

PRACOVNÍ OBUV – PANDA

STRONG ANKLE S3
0202 0035 99 xxx*

96939

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

ocelová tužinka
steel toe cap

Safety boots with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant sole,
energy absorption in heel and breathable leather upper.

STRONG WINTER S3 CI
0204 0021 99 xxx*

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

STRONG WINTER HIGH S3 CI
0204 0047 99 xxx*

6039

6339

Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou
tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
skluzovou
podrážkou rezistentní pohonným
ým hmotám,
absorpcí energie v patě a voděodolným
děodolným
svrškem z prodyšné kůže.

Bezpečnostní zateplená nazouvací vysoká obuv
s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovouu
podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a voděodolným
svrškem z prodyšné kůže.

Thermoinsulated safety boots with steel
toe cap, antistatic, antislip andd fuel resistant
sole, energy absorption in heel
el and breathable
leather upper.

Thermoinsulated safety boots with steel
toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant
sole, energy absorption in heel and breathable
leather upper.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 37-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap
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steel toe cap
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PANDA – WORKING SHOES
STRONG SANDAL O1
0203 0014 99 xxx*

STRONG

6109

STRONG SANDAL S1
0203 0009 99 xxx*

6119

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.
STRONG SANDAL O1 - bez ocelové tužinky.
Safety sandals with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant sole, energy absorption in heel and breathable leather upper.
STRONG SANDAL O1 – without steel toe cap.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

STRONG LOW S1
0201 0028 99 xxx*

STRONG ANKLE S1
0202 0034 99 xxx*

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Safety shoes with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant
sole, energy absorption in heel and breathable leather upper.

Safety boots with steel toe cap, antistatic, antislip, fuel resistant
sole, energy absorption in heel and breathable leather upper.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

6219

ocelová tužinka
steel toe cap
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ocelová tužinka
steel toe cap
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EXTREME

PRACOVNÍ OBUV – PANDA
EXTREME HIGH ANKLE S3
0204 0049 99 xxx*

40002L

Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem
z prodyšné kůže.
Safety boots with non-metallic toe cap and puncture resistant insole,
antistatic, antislip, acid and oil resistant PU/TPU sole,
energy absorption in heel and water proof breathable leather upper.

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

NEW!

nekovová tužinka
non-metalic toe cap

EXTREME LOW S3
0201 0097 99 xxx*

EXTREME ANKLE S3
0202 0448 99 xxx*

Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě
a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.

Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě
a vodědolným svrškem z prodyšné kůže.

Safety shoes with non-metallic puncture resistant insole and toe cap, antistatic, antislip,
acid and oil resistant PU/TPU sole, energy absorption in heel and water proof breathable
leather upper.

Safety boots with non-metallic toe cap and puncture resistant insole, antistatic, antislip,
acid and oil resistant PU/TPU sole, energy absorption in heel and water proof breathable
leather upper.

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

42002L

NEW!

nekovová tužinka
non-metalic toe cap

www.cerva.com

02_01_Obuv_Panda.indd 131

49002L

NEW!

nekovová tužinka
non-metalic toe cap
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PANDA – WORKING SHOES
TPU CLASSIC WINTER ANKLE S3
0204 0016 99 xxx*

TPU CLASSIC
TPU CLASSIC ANKLE S3
0202 0007 99 xxx*

7832

7932

Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní
kyselinám a olejům, PU chráničem špičky, podšívkou WIN THERM®, úpravou proti množení plísní
a bakterií a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, PU chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti množení plísní a bakterií
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

Thermoinsulated high safety boots with steel toe
cap and insole, injected acid and oil resistant
TPU sole, PU cap guard, WIN THERM® lining
with treatment against funguss
and bacteria proliferating and combination
leather textile upper.

Safety boots with steel toe cap and insole, injected acid and oil resistant TPU sole,
PU cap guard, ABSORBER® lining with treatment against fungus and bacteria
proliferating and combination leather textile upper.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

ocelová tužinka
steel toe cap

TPU CLASSIC LOW S3
0201 0003 99 xxx*

ocelová tužinka
steel toe cap

TPU CLASSIC SANDAL S1
0203 0008 99 xxx*

7232

7112

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, PU chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti množení plísní a bakterií
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, vstřikovanou TPU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže
v kombinaci s textilem.

Safety shoes with steel toe cap and insole, injected acid and oil resistant TPU sole,
PU cap guard, ABSORBER® lining with treatment against fungus and bacteria
proliferating and combination leather textile upper.

Safety sandals with steel toe cap, injected acid and oil resistant TPU sole, ABSORBER®
lining with Btreatment against fungus and bacteria proliferating and combination leather
textile upper.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/6

ocelová tužinka
steel toe cap

ocelová tužinka
steel toe cap
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TPU

PRACOVNÍ OBUV – PANDA

TPU PANDA ANKLE S3
0202 0016 75 xxx*

TPU PANDA LOW S3
0201 0011 75 xxx*

8538

8038

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou odolnou pohonným hmotám,
podšívkou ABSORBER® s vlákny Bacterbril® proti množení plísní a bakterií, absorpcí energie
v patě a voděodolným svrškem z kůže.

Safety boots with steel toe cap and insole, fuel resistant TPU sole,
brathable lining, energy absorption in heel and water proof leather upper.

Safety shoes with steel toe cap and insole, fuel resistant TPU sole,
brathable lining, energy absorption in heel and water proof leather upper.

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

OBUV/SHOES

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám, prodyšnou podšívkou, absorpcí energie v patě
a voděodolným svrškem z kůže.

ocelová tužinka
steel toe cap

ocelová tužinka
steel toe cap

TPU PROSAFETY ANKLE S3
0202 0017 60 xxx*

TPU PROSAFETY LOW S3
0201 0012 60 xxx*

89590L

82590L

Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou, kevlarovou stélkou odolnou propíchnutí,
antistatickou TPU podrážkou rezistentní olejům a pohonným hmotám, voděodolným svrškem
z kůže v kombinaci s textilem.

Bezpečnostní polobotky s nekovovou tužinkou, kevlarovou stélkou odolnou propíchnutí,
antistatickou TPU podrážkou rezistentní olejům a pohonným hmotám, voděodolným svrškem
z kůže v kombinaci s textilem.

Safety boots with non-metallic toe cap, kevlar puncture resistant insole, antistatic,
oil and fuel resistant TPU sole, combination waterproof leather textile upper.

Safety shoes with non-metallic toe cap, kevlar puncture resistant insole, antistatic,
oil and fuel resistant TPU sole, combination leather textile waterproof upper.

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/6

nekovová tužinka
non metalic toe cap
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nekovová tužinka
non metalic toe cap
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TPU TREKKING

PANDA – WORKING SHOES
TPU TREKKING SANDAL S1
0203 0037 14 xxx*

8110

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
PU/TPU podrážkou resistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie
v patě a svrškem z prodyšné kůže (nubuk).
Safety sandals with steel toe cap, antistatic and antislip
PU/TPU acids and oils resistant sole, energy absorption
in heel and breathable leather upper (nubuk).
Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap

TPU TREKKING LOW S1
0201 0093 14 xxx*

TPU TREKKING ANKLE S1
0202 0006 10 xxx*

8210

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
PU/TPU podrážkou resistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie
v patě a svrškem z prodyšné kůže (nubuk) v kombinaci s textilem.

8910

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům,
PU chráničem špičky, prodyšnou podšívkou a svrškem z kůže
v kombinaci s textilem.

Safety shoes with steel toe cap, antistatic and antislip PU/TPU acids
and oils resistant sole, energy absorption in heel and breathable
with combination breathable leather (nubuk) textile upper.

Safety boots with steel toe cap and insole, antistatic and antislip
PU/TPU acids and oils resistant sole, PU cap guard, breathable
lining and combination leather textile upper.

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

NEW!

ocelová tužinka
steel toe cap
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ERGON

PRACOVNÍ OBUV – PANDA

ERGON ANKLE O1
0202 0031 99 xxx* - O1
6911

ERGON ANKLE S1
0202 0030 99 xxx* - S1
6911

OBUV/SHOES

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.
ERGON ANKLE O1 - bez ocelové tužinky
Safety boots with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant
PU/PU sole, energy absorption in heel and breathable leather upper.
ERGON ANKLE O1 – without steel toe cap
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

ERGON LOW O1
0201 0026 99 xxx* - O1

ERGON SANDAL S1
0203 0007 99 xxx*

ERGON LOW S1
0201 0025 99 xxx*

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

6211

6211

61119

Safety sandals with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant PU/PU sole, energy
absorption in heel and breathable leather upper.
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.
ERGON LOW O1 - bez ocelové tužinky

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Safety shoes with steel toe cap,
ap, antistatic, antislip
and fuel resistant sole, energyy absorption in heel
and breathable leather upper..
eel toe cap
ERGON LOW O1 – without steel

á/black-orange
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap
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PANDA – WORKING SHOES
SANITARY BACK BELT SB
0203 0011 80 xxx*

SANITARY

3616

NEW!

Bezpečnostní sandály s páskem přes patu, ocelovou tužinkou, PU podrážkou
rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými parametry, absorpcí energie v patě,
svrškem z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriální úpravou SANITIZED.
Safety sandals with fastener band on heel, steel toe cap, PU oil resistant sole
with better antislip parameters, energy absorption in heel, microfiber upper
and lining with antibacterial finish SANITIZED.
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

SANITARY PANTOFLE/SLIPPERS OB
0206 0013 80 xxx* - dámské/ladies

SANITARY SANDAL S1
0203 0002 80 xxx*

0206 0014 80 xxx* - pánské/mens

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU podrážkou,
absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED.

3001

Dámské i pánské pracovní pantofle bez bezpečnostní tužinky,
s protiskluzovou PU podrážkou, absorpcí energie v patě
a perforovaným koženým svrškem.
Ladies or mens work slippers without safety toe cap,
with antislip PU sole, energy absorption in heel and perforated leather upper.

NEW!

3116

Safety sandals with steel toe cap, antistatic and antislip PU sole, energy absorption in heel,
microfiber upper and lining with antibacterial finish SANITIZED.
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: bílá/white
1 – dámské/women’s
Velikosti/Sizes: 36–41
42–477 – pánské/men’s
g: 1/10
MOQ – balení/packing:

ocelová tužinka
steel toe cap
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SANITARY

PRACOVNÍ OBUV – PANDA

SANITARY LOW S1
0201 0092 99 xxx*

SANITARY ANKLE S1
0202 0033 99 xxx*

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní
olejům s lepšími proskluzovými parametry, absorpcí energie
v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriální
úpravou SANITIZED.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem
z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED.

3216

NEW!

Safety shoes with steel toe cap, oil resistant PU sole with better
antislip parameters, energy absorption in heel, microfiber upper
and lining with antibacterial finish SANITIZED.

ocelová tužinka
steel toe cap

SANITARY MOCCASINS O1
0201 0001 99 xxx*

Safety boots with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant PU sole, energy
absorption in heel, microfiber upper and lining with antibacterial finish SANITIZED.
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

OBUV/SHOES

Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

3916

ocelová tužinka
steel toe cap

3406

3416

SANITARY MOCCASINS S1
0201 0002 80 xxx*

Bezpečnostní mokasíny s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna
s antibakteriální úpravou SANITIZED.
SANITARY MOCCASIN O1 - bez kovové tužinky
Safety moccasins with steel toe cap, antistatic, antislip and fuel resistant PU sole,
energy absorption
orption in heel, microfiber upper and lining
with antibacterial
cterial finish SANITIZED.
SANITARY MOCCASIN
OCCASIN O1 – without steel toe cap
Barva/Colour:
ur: bílá/white
Velikosti/Sizes:
zes: 36-47
MOQ – balení/packing:
ní/packing: 1/10

Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

www.cerva.com
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HECKEL SECURITÉ – WORKING SHOES

Základem strategie firmy HECKEL je trvalý rozvoj Heckel Sécurité high-tech technologie pryžových podešví v rámci již úspěšně
zavedené značky MACsole®
The fundamental basis of the HECKEL strategy forms the sustainable further development of Heckel Sécurité’s hightech rubber
sole technology under the already successfully launched MACsole® brand.

Koncept MACsole® Technologie
• technologie 100% BEZ KOVU
• absolutní pohodlí
• podrážka

tužinky POLYCAP, vložky proti propíchnutí PERFOSAFE
absorpce nárazu, systém pro zvýšení stability
přilnavost k povrchu, tepelná izolace, odolnost proti oděru, odolává teplotám
od -40 °C do +300 °C

The MACsole® Technology concept
• technology 100% METAL FREE
• absolute comfort
• slip sole
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the POLYCAP toe caps, the PERFOSAFE puncture - resistant insole
universal fit, shock absorption, anti-torsion system
grip, thermal insulation, abrasion resistance, resists to temperatures
from -40 °C to +300 °C
www.cerva.com
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PRACOVNÍ OBUV – HECKEL SECURITÉ
MAC CROSSROAD ANKLE S3 HRO
0202 0423 99 xxx*

MAC CROSSROAD LOW S3 HRO
0201 0072 99 xxx*

Víceúčelová velmi pružná obuv vhodná pro práce s výskytem menšího množství kapalin a chemikálií s podrážkou s hlubokým hustým profilem a vynikající přilnavostí k povrchu, absorpcí energie
v patě, odolností proti oděru, systémem anti-twist proti zvrtnutí kotníku, bezpečnostní tužinkou a stélkou odolnou propíchnutí, bez kovových částí (METAL FREE).
Norma: EN ISO 20345 S3 HRO
Multifunctional very flexible shoes suitable for works with low occurrence of liquids and chemicals, with deep dense profile sole and excellent surface grip, energy absorption in heel, abrasion
resistance, anti-twist system against ankle sprains, safety toe cap and puncture resistant insole and without metal parts (METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S3 HRO
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

MAC EXPEDITION ANKLE S3 HRO
0202 0422 60 xxx*

MAC EXPEDITION LOW S3 HRO
0201 0071 99 xxx*

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Víceúčelová obuv s pryžovou podrážkou MACsole®ADVENTURE s hlubokým hustým profilem a vynikající přilnavostí k povrchu, absorpcí energie v patě, odolností proti oděru, systémem anti-twist
proti zvrtnutí kotníku, bezpečnostní tužinkou a stélkou odolnou propíchnutí, voděodolným svrškem, prodyšnou membránou GORE-TEX® a bez kovových částí (METAL FREE).
Norma: EN ISO 20345 S3 HRO
Multifunctional shoes with MACsole®ADVENTURE deep dense profile rubber sole and excellent surface grip, energy absorption in heel, abrasion resistance, anti-twist system against ankle sprains,
safety toe cap and puncture resistant insole, breathable GORE-TEX® membrane and without metal parts (METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S3 HRO
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313
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HECKEL SECURITÉ – WORKING SHOES
MAC WILD ANKLE S1P HRO
0202 0424 99 xxx*

MAC WILD LOW S1P HRO
0201 0073 99 xxx*

Víceúčelová obuv s velmi pružnou podrážkou s hlubokým hustým profilem a vynikající přilnavostí k povrchu, absorpcí energie v patě a bez kovových částí (METAL FREE).
Norma: EN ISO 20345 S1P HRO
Multifunctional shoes with very flexible sole with deep dense profile sole and excellent surface grip, energy absorption in heel and without metal parts (METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S1P HRO
Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

MAC JUMP S3 HRO
0202 0010 60 xxx*

MAC PULSE S3 HRO
0201 0006 60 xxx*

Bezpečnostní obuv se svrškem z lícové usně v kombinaci s textilem a voděodpudivou úpravou, podrážkou MACsole® s vynikající přilnavostí k povrchu a vestavěným systémem TRI-FORCE® pro zvýšení
stability, technologiemi POLYCAP a PERFOSAFE pro zvýšení odolnosti proti nárazu a propíchnutí při zachování nízké hmotnosti obuvi a bez kovových částí (METAL FREE).
Norma EN ISO 20345 S1P HRO
Safety shoes with combination fine grinded textile suede upper with water repellent finish, MACsole® sole with excellent surface grip and built-in TRI-FORCE® system for stability improvement, POLYCAP
and PERFOSAFE technology for impact and puncture resistance enhancement while low shoe weight is kept and without metal parts (METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S1P HRO
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10
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Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313
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PRACOVNÍ OBUV – HECKEL SECURITÉ
MAC MOVE S1P HRO
0202 0003 60 xxx*
Bezpečnostní obuv s prodyšným svrškem z jemné broušené usně v kombinaci s textilem, podrážkou MACsole® s vynikající přilnavostí k povrchu a vestavěným
systémem TRI-FORCE® pro zvýšení stability, technologiemi POLYCAP a PERFOSAFE pro zvýšení odolnosti proti nárazu a propíchnutí při zachování nízké hmotnosti
obuvi a bez kovových částí (METAL FREE).
Norma: EN ISO 20345 S1P HRO
Safety shoes with breathable combination fine grinded suede textile upper, MACsole® sole with excellent surface grip and built-in TRI-FORCE® system for stability
improvement, POLYCAP and PERFOSAFE technology for impact and puncture resistance enhancement while low shoe weight is kept and without metal parts
(METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S1P HRO

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

MAC AIR S1P HRO
0203 0001 60 xxx*

MAC SPEED S1P HRO
0201 0005 60 xxx*

Bezpečnostní obuv s prodyšným svrškem z jemné broušené usně v kombinaci s textilem, podrážkou MACsole® s vynikající přilnavostí k povrchu a vestavěným systémem TRI-FORCE® pro zvýšení
stability, technologiemi POLYCAP a PERFOSAFE pro zvýšení odolnosti proti nárazu a propíchnutí při zachování nízké hmotnosti obuvi a bez kovových částí (METAL FREE).
Norma: EN ISO 20345 S1P HRO
Safety shoes with breathable combination fine grinded suede textile upper, MACsole® sole with excellent surface grip and built-in TRI-FORCE® system for stability improvement, POLYCAP
and PERFOSAFE technology for impact and puncture resistance enhancement while low shoe weight is kept and without metal parts (METAL FREE).
Standard: EN ISO 20345 S1P HRO
Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313
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HECKEL SECURITÉ – WORKING SHOES
MAC CRISTAL EXTREME S3 HRO CI
0201 0004 60 xxx*

MAC SILVER EXTREME S3 HRO CI
0202 0008 60 xxx*

Bezpečnostní obuv s pryžovou podrážkou MACsole® rezistentní chemikáliím a chladu (-40 °C) s vynikající přilnavostí k povrchu, vestavěným systémem TRI-FORCE® pro zvýšení stability
a krátkodobou odolností extrémním teplotám (i přes 400 °C), tužinkou POLYCAP zabraňující přenosu chladu a vložkou AEROSHOES® omezující pocení.
Norma: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI
Safety shoes with chemical and cold resistant (-40 °C) MACsole® rubber sole with excellent surface grip, built-in TRI-FORCE® system for stability improvement, POLYCAP and PERFOSAFE technology
for impact and puncture resistance enhancement and short term extreme temperature immunity (even over 400 °C), POLYCAP toe cap preventing cold transfer and AEROSHOES® sweat limitative
insole.
Standard: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

MAC LIVERPOOL EXTREME S3 HRO HI CI WR
0202 0009 50 xxx*

MAC ALLEGRON S1P HRO
0201 0007 60 xxx*

Bezpečnostní obuv se svrškem z lícové usně odpuzující vodu, voděodolným jazykem, ochranou
špice proti předčasnému opotřebení, sníženým počtem vodotěsných švů, podrážkou MACsole®
s vynikající přilnavostí k povrchu a vestavěným systémem TRI-FORCE® pro zvýšení stability.
Norma: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR

Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou POLYCAP a pryžovou podrážkou MACsole® s vynikající
přilnavostí k povrchu a vestavěným systémem TRI-FORCE® pro zvýšení stability.
Norma: EN ISO 20345 S1P HRO

Safety shoes with fine grinded suede water repellent upper, water resistant tongue, toe guard
for preliminary abrasion, reduced number of waterproof seams, MACsole® sole with excellent
surface grip and built-in TRI-FORCE® system for stability improvement.
Standard: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR
Barva/Colour: oranžová-černá/orange-black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10
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Safety shoes with non-metallic POLYCAP toe cap and rubber MACsole® sole with excellent
surface grip and built-in TRI-FORCE® system for stability improvement.
Standard: EN ISO 20345 S1P HRO
Barva/Colour: černá-oranžová/black-orange
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/10

* see explanation on page 313
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PRACOVNÍ OBUV – HECKEL SECURITÉ
FLAG TITANE PERFOSAFE S3 CI
0202 0012 60 xxx*

FLAG NANCY PERFO S1P
0201 0010 00 xxx*

Bezpečnostní obuv se svrškem z lícové usně, PU podrážkou FLAG, kompozitní tužinkou i stélkou
odolnou propíchnutí.
Norma: EN 345 S3 CI

Bezpečnostní obuv vhodná do nenáročného prostředí hal a skladů s vestavěným systémem
TRI-FORCE® pro zvýšení stability, tužinkou POLYCAP, ocelovou stélkou a PU podrážkou FLAG.
Norma: EN 345 S1P

Safety shoes with fine grinded suede upper, PU FLAG sole, composite toe cap and puncture
resistant insole.
Standard: EN 345 S3 CI

Safety shoes suitable for non-demanding environment such as halls and warehouses,
with built-in TRI-FORCE® system for stability improvement, POLYCAP toe cap, steel insole
and PU FLAG sole.
Standard: EN 345 S1P

ALPHA S3 CI
0202 0013 60 xxx*

Barva/Colour: černá-šedá-oranžová/black-grey-orange
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

TETRA S3 CI
0201 0009 60 xxx*

ŘADA XXL
Bezpečnostní obuv se svrškem z lícové kůže odpuzující vodu, PU podrážkou, kovovou tužinkou i stélkou. Norma: EN 345 S3 CI
XXL SERIES
Safety shoes with fine grinded suede water repellent upper, PU sole, steel toe cap and insole. Standard: EN 345 S3 CI
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

* vysvětlivky na straně 313
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RANG – WORKING SHOES

RANG S1
0202 0440 99 xxx*

RANG CLASSIC S1
0204 0041 99 xxx*

Univerzální bezpečnostní obuv s protiskluznou podrážkou rezistentní benzínu, naftě, kyselinám
a alkáliím vyrobenou podle technologie GOODYEAR, svrškem z kvalitní voděodolné kůže
a plastovou tužinkou poskytující ochranu do 200 joulů.

Bezpečnostní obuv vhodná pro plynárenský a naftařský průmysl a do provozů s výskytem
agresivních nebo jedovatých látek, s protiskluznou podrážkou rezistentní benzínu, naftě,
kyselinám a alkáliím vyrobenou podle technologie GOODYEAR, svrškem z kvalitní voděodolné
kůže a plastovou tužinkou poskytující ochranu do 200 joulů.

Multipurpose shoes with antislip, petrol, diesel, acid and alkali resistant sole made according
to GOODYEAR technology, quality water resistant leather upper and plastic toe cap providing
protection of up to 200 joule.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/8
/8

Safety shoes suitable for gas or oil industry and for operations with aggressive or poisonous
substance appearance, with antislip, petrol, diesel, acid and alkali resistant sole made
according to GOODYEAR technology, quality water resistant leather upper and plastic toe cap
providing protection up to 200 joule.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/6

plastová tužinka
užinka
plastic toe cap
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plastová tužinka
plastic toe cap

* see explanation on page 313
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PRACOVNÍ OBUV – BLACK KNIGHT
BLACK KNIGHT LOW S1
0201 0029 99 xxx*

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní
kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z kůže.

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní
kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z kůže.

Safety sandals with steel toe cap, acid and fuel resistant PU sole
and leather upper.

Safety shoes with steel toe cap, acid and fuel resistant PU sole
and leather upper.

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

OBUV/SHOES

BLACK KNIGHT SANDAL S1
0203 0010 99 xxx*

ocelová tužinka
steel toe cap

BLACK KNIGHT ANKLE S1
0202 0036 99 xxx*
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní kyselinám
a pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Safety boots with steel toe cap and acid and fuel resistant PU sole and leather upper.
Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

www.cerva.com

* vysvětlivky na straně 313
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BLACK KNIGHT - PRACOVNÍ OBUV
BLACK KNIGHT WINTER S3 CI
0202 0041 60 xxx*

BLACK KNIGHT TPU LOW S3
0201 0018 60 xxx*

Zateplená bezpečnostní holeňová
obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,
PU podrážkou rezistentní kyselinám
a pohonným hmotám a svrškem z kůže.

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům a svrškem z kůže.
Safety shoes with steel toe cap and insole, acid and oil resistant TPU
sole and leather upper.

Thermoinsulated safety shin shoes
with steel toe cap and insole, acid and fuel
resistant PU sole and leather upper.

Barva/Colour: černá/blackk
Velikosti/Sizes: 38-48
/10
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá-žlutá/black-yellow
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

ocelová tužinka
steel toe cap

BLACK KNIGHT TPU ANKLE S3
0202 0022 60 xxx*
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní
kyselinám a olejům a svrškem z kůže.
Safety boots with steel toe cap and insole,
acid and oil resistant TPU sole and leather upper.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap
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PRACOVNÍ OBUV – BLACK KNIGHT
BLACK KNIGHT SPORT LOW O1
0201 0100 60 xxx*
Pracovní polobotky bez tužinky s podrážkou EVA
a svrškem z kůže.

NEW!

BLACK KNIGHT SPORT ANKLE O1
0202 0451 60 xxx*
Pracovní kotníková obuv bez tužinky s podrážkou EVA
a svrškem z kůže.

Work shoes without toe cap, EVA sole and leather upper.

Work boots without toe cap, EVA sole and leather upper.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 36-47
MOQ – balení/packing: 1/10

NEW!

OBUV/SHOES

BLACK KNIGHT TREKKING ANKLE O1
0202 0452 60 xxx*

NEW!

Pracovní kotníková obuv bez tužinky s EVA/gumovou podrážkou
rezistentní pohonným hmotám a svrškem z textilu a kůže.
Work boots without toe cap, fuel resistant
EVA/rubber sole and textile and nubuck upper.r.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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BLACK KNIGHT - PRACOVNÍ OBUV
BLACK KNIGHT HONEY LOW
0201 0027 82 xxx* béžová/beige
0201 0027 60 xxx* černá/black
Pracovní obuv „farmářka“ s pryžovou podešví rezistentní olejům
a svrškem z kůže.
Work „farm“ shoes with rubber oil resistant outer sole and leather
upper.
Barva/Colour: černá/black
rná/black
béžová/beige
žová/beige
Velikosti/Sizes: 36-48
6-48
MOQ – balení/packing:
cking: 1/10

BLACK KNIGHT HONEY ANKLE WINTER
0202 0043 82 xxx* béžová/beige
0202 0043 60 xxx* černá/black
0202 0043 75 xxx* hnědá/brown

BLACK KNIGHT HONEY ANKLE
0202 0032 82 xxx*
béžová/beige
0202 0032 60 xxx*
černá/black

Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kůže. Také v zimní variantě
(označené ANKLE WINTER).
Work „farm“ boots with rubber oil resistant outer sole and leather upper. Thermoinsulated variant available too
(marked as ANKLE WINTER).
Barva/Colour: černá/black, hnědá/brown, béžová/beige
á/beige
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black, bé
béžová/beige
Velikosti/S
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ
Q – balení/pa
balení/packing: 1/10

zateplení
thermoinsulation
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PRACOVNÍ OBUV – BLACK KNIGHT
BLACK KNIGHT REWA LOW S1
0201 0034 60 xxx*

BLACK KNIGHT REWA ANKLE S1
0202 0046 60 xxx*

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

Safety shoes with steel toe cap, fuel resistant PU sole and combination leather textile upper.

Safety boots with steel toe cap, fuel resistant
PU sole and combination leather textile upper.

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

OBUV/SHOES

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

BLACK KNIGHT HORSE S2
0202 0025 50 xxx*

GOANA S3
0202 0044 60 xxx*

Kotníková obuv s ocelovou tužinkou,
PU podrážkou a svrškem z voděodolné mazané
usně.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,
PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Safety boots with steel toe cap and insole, acid and fuel resistant PU sole and leather upper.

Boots with steel toe cap, PU sole and water
resistant waxed leather upper.

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10
/10

Barva/Colour: hnědá/brown
Velikosti/Sizes: 36-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

www.cerva.com
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ocelová tužinka
steel toe cap
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RAVEN – WORKING SHOES
RAVEN SANDAL S1
0203 0004 60 xxx*

RAVEN LOW S1
0201 0019 60 xxx*

RAVEN SANDAL O1
0203 0040 60 xxx*

RAVEN LOW O1
0201 0020 60 xxx*

Pracovní sandály s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
RAVEN SANDAL O1 - bez tužinky

Pracovní polobotky s ocelovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným
hmotám a svrškem z kůže.
RAVEN LOW O1 - bez tužinky

Work sandals with steel toe cap, acid and fuel resistant
PU sole and leather upper.
RAVEN SANDAL O1 – without toee cap

Work shoes with steel toe cap,
p, acid and fuel
resistant PU sole and leather upper.
RAVEN LOW O1 – without toe cap

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap

ocelová tužinka
steel toe cap

RAVEN ANKLE WINTER S1
RAVEN ANKLE S1/O1
0202 0042 60 xxx* - S1 zimní/winter

RODEZ
0201 0017 41 xxx*

0202 0023 60 xxx* - S1

Pracovní polobotky s podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

0202 0024 60 xxx* - O1

Work shoes with oil resistant sole and combination leather textile upper.

Pracovní kotníková obuv s ocelovou
vou tužinkou,
ám
PU podrážkou rezistentní kyselinám
a pohonným hmotám a svrškem z kůže.
RAVEN ANKLE O1 – bez tužinky
ateplením
RAVEN ANKLE WINTER S1 - se zateplením

Barva/Colour: modrá-červená/blue-red
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

Work boots with steel toe cap, acid and fuel resistant
PU sole and leather upper.
RAVEN ANKLE O1 – without toe cap
RAVEN ANKLE WINTER S1 – withh
thermoinsulation
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-48
MOQ – balení/packing: 1/10

ocelová tužinka
steel toe cap
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HOLÍNKY – ZECCHIN
NEW!

OBUV/SHOES

ZECCHIN NEON S5
0204 0052 96 xxx* - oranžová/orange
0204 0052 79 xxx* žlutá/yellow
Fluorescenční bezpečnostní vysoké holínky
s ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí
a antistatickou podrážkou.
Norma: EN 345 a EN 344
Fluorescent high safety boots with stell toe cap
and puncture resistant sole.
Standard: EN 345 and EN 344
Barva/Colour: žlutá/yellow, oranžová/orange
Velikosti/Sizes: 37-48
MOQ – balení/packing: 1/6

ocelová tužinka
steel toe cap

LOGO COLORI PANTONE
Pantone 382 M
Pantone 3005 M

www.cerva.com
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* vysvětlivky na straně 313
LOGO COLORI QUADRICROMIA

ZECCHIN – TOP-BOOTS
ZECCHIN 75/S4
0204 0003 80 xxx*

ZECCHIN 551
0205 0001 80 xxx*

Antistatické vysoké bezpečnostní
holínky z PVC a nitrilu s ocelovou
tužinkou, odolné působení rostlinných
a živočišných tuků s podrážkou
s hlubokým dezénem.
Norma: EN 345 S4

Antistatické galoše z PVC a nitrilu odolné působení
rostlinných a živočišných tuků s podrážkou
s hlubokým dezénem.
Norma: EN 347 E

Antistatic, vegetable and animal fat
impact resistant PVC and nitrile high
safety boots with steel toe cap
and deep profile sole.
Standard: EN 345 S4

Antistatic, vegetable and animal fat impact
resistant PVC and nitrile galoshes
with deep profile sole.
Standard: EN 347 E
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 35-47
MOQ – balení/packing: 1/12

Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 41-46
MOQ – balení/packing: 1/6

ocelová tužinka
steel toe cap

ZECCHIN 541
0204 0014 80 xxx*

ZECCHIN 511
0204 0002 80 xxx*

Antistatické nízké holínky z PVC a nitrilu odolné působení rostlinných
a živočišných tuků s podrážkou s hlubokým dezénem.
Norma: EN 347 E

Antistatické vysoké holínky z PVC a nitrilu odolné
působení rostlinných a živočišných tuků
s podrážkou s hlubokým dezénem.
Norma: EN 347 E

Antistatic, vegetable and animal
imal fat impact resistant
PVC and nitrile low boots with
th deep profile sole.
Standard: EN 347 E
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 39-47
MOQ – balení/packing: 1/6

152
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Antistatic, vegetable and animal fat impact
resistant PVC and nitrile high boots with deep
profile sole.
Standard: EN 347 E
Barva/Colour: bílá/white
Velikosti/Sizes: 35-48
MOQ – balení/packing: 1/6

* see explanation on page 313
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HOLÍNKY – ČERVA
EUROFORT S5
0204 0007 60 xxx* - černá/black
0204 0007 70 xxx* - žlutá/yellow
Vysoké bezpečnostní holínky s ocelovou tužinkou
i stélkou odolnou propíchnutí a stlačení.
Norma: EN 345 S5
High safety boots with steel toe cap and puncture
and compression resistant insole.
Standard: EN 345 S5

Vysoké holínky z PVC.
High PVC boots.
Barva/Colour: zelená/green
en
černá/black
ck
bílá/white
Velikosti/Sizes: 38–48 - zelená/greenn
37–48 - černá/black
37–47 - bílá/white
MOQ – balení/packing: 1/8
8

OBUV/SHOES

Barva/Colour: černá/black, žlutá/yellow
Velikosti/Sizes: 37-48
MOQ – balení/packing: 1/6

GINOCCHIO
0204 0006 14 xxx* - zelená/green
0204 0006 60 xxx* - černá/black
0204 0006 80 xxx* - bílá/white

ocelová tužinka
steel toe cap

TRONCHETO
0204 0015 14 xxx* - zelená/green
0204 0015 60 xxx* - černá/black
Nízké holínky z PVC.
Low PVC boots.
Barva/Colour: zelená/green, černá/black
rná/black
Velikosti/Sizes: 36–47
MOQ – balení/packing: 1/10

www.cerva.com
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KOŽENOFILC
0204 0039 60 xxx*
Pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem s protiskluznou pryžovou podrážkou, svrškem
z kůže a polyesterového filcu.
Polyester felt thermoinsulated work shoes with antislip rubber sole and leather polyester felt
upper.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38–48
MOQ – balení/packing: 1/5

* vysvětlivky na straně 313
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ČERVA – TOP-BOOTS
GUMOFILC
0204 0038 60 xxx*

KRAKEN
0204 0004 60 xxx*

Pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem
s protiskluznou pryžovou podrážkou, svrškem
z pryže a polyesterového filcu.

Vysoké gumové holínky s vyšší odolností
olností proti
působení tepla, oděru, propíchnutí a proříznutí.

ork shoes
Thermoinsulated polyester felt work
ber polyester
with antislip rubber sole and rubber
felt upper.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 38-47
MOQ – balení/packing: 1/5

mpact, abraison,
High rubber boots with high heat impact,
puncture and incision resistance.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 40–47
MOQ – balení/packing: 1/5

POLAR
0204 0011 10 xxx*

HIROLA
0204 0042 60 xxx*

Vysoké zateplené holínky z PVC.
C.
High thermoinsulated PVC boots.
ts.

Vysoké zateplené šněrovací botyy
s vyměnitelnou vložkou z textilu v kombinaci
s plastem.

Barva/Colour: zelená/green
Velikosti/Sizes: 37–48
MOQ – balení/packing: 1/10

High thermoinsulated lace shoess
with replaceable textile insole in combination
with plastic.
Barva/Colour: černá/black
Velikosti/Sizes: 41–46
MOQ – balení/packing: 1/10

154
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OSTATNÍ – ČERVA

ČERVA – OTHERS
SANDÁLY GORAL/GORAL SANDALS
0206 0010 82 xxx* - šedá/grey
0206 0010 80 xxx* - bílá/white

PANTOFLE PUDU/PUDU SLIPPERS
0206 0003 80 xxx* - bílá/white
0206 0003 60 xxx* - černá/black

Korkové sandály s podrážkou z pěnové pryže,
páskem kolem paty a koženým svrškem.

Korkové pantofle s podrážkou z pěnové pryže a koženým svrškem.
Cork slippers with sponge rubber sole and leather upper.

Cork sandals with sponge rubber sole, band
around heel and leather upper.

OBUV/SHOES

Barva/Colour: bílá/white, šedá/greyy
Velikosti/Sizes: 36–41 – dámské/women’s
women’s
42–46 – pánské/men’s
men’s
MOQ – balení/packing: 1/12

/
Barva/Colour: černá/black, bílá/white
mské/women’s
Velikosti/Sizes: 36–41 – dámské/women’s
ské/men’s
42–46 – pánské/men’s
MOQ – balení/packing: 1/12

BIRBA
0205 0002 14 xxx* - zelená/green
0205 0002 42 xxx* - modrá/blue
0205 0002 60 xxx* - černá/black
Galoše z PVC.
PVC galoshes.
Barva/Colour: černá/black
zelená/green
modrá/blue
Velikosti/Sizes: 35–48
MOQ – balení/packing: 1/12

www.cerva.com
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RUKAVICE
GLOVES
Rukavice se prý nosily už ve starověku kvůli ochraně rukou proti chladu. Ve středověku se pak staly nenahraditelnou součástí rytířského
oděvu, kdy sloužily jako čestný odznak nebo i symbol povýšení, byly také odznakem církevním, ale i vládním, tedy krále.
Rukavice, které naleznete na následujících stránkách, reprezentují jednu z nejrozmanitějších nabídek v rámci jedné kategorie výrobků.
Stejně jako jakákoliv jiná pracovní ochranná pomůcka, i rukavice podléhají normám a bezpečnostním požadavkům. Tyto mají vliv na použití
výrobních postupů, technologií a materiálů, proto jim věnujte vaši pozornost. Každý výrobek také doplňují údaje o čísle normy, vhodném
použití a složení použitého materiálu.
Rukavice se vyrábějí v miliardách kusů po celém světě a ihned po oděvech a kabelkách se také nejčastěji napodobují. To vede nejen
k pestré nabídce a cenové konkurenci, ale také k různým nedostatkům a kvalitativním pochybením. Proto si před koupí pozorně přečtěte popis
i návod a ujistěte se, že nabízený výrobek svou kvalitou odpovídá.
It is said that gloves used to be worn in the ancient era apparently to protect the hands against the cold. In medieval times gloves
became an irreplaceable item of a knights garment, they also served as a courtesy title or a symbol of promotion, and as an insignia for the
clerical, governmental and royalty.
The gloves that are included on the following pages represent one of the most diverse on offer in terms of being a one product category.
Like any other work protective aid, gloves are also subject to standards and safety requirements. Relevant standards have an impact
on the use of a particular product for manufacturing processes, technologies and materials handling and so forth, therefore it is necessary
to notice that every product has some additional information indicated relating to the material the product is made from,its suitable usage
and the related standard number.
Gloves are manufactured in billions of pieces around the world and next to clothing and handbags are the most plagiarized product. This
leads not only to great variety and price rivalry, but also to doubtful quality and diverse insufficiencies. Therefore is it wise to carefully read
the description and instruction before purchasing and assuring yourself of the guaranteed quality of an offered product.
Photo© Červa
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fREE hAnd – GLOVES

NEW!

NEW!

nIGRA
0101 0081 99 100 - černá-šedá/black-grey

CIRLUS
0108 0047 96 xxx* - oranžová-černá/orange-black
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, polomáčené v polyuretanu
na vodní bázi a s pružnou manžetou na zápěstí.
Velikosti: 7” - 10”

Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu s chrániči kloubů,
s dvojitou stahovací manžetou na suchý zip a gelovými antivibračními poštářky
na exponovaných místech.
Velikost: 10”

Seamless nylon tricot gloves, partially water based polyurethane coated with
flexible wrist cuff.
Sizes: 7” - 10”

Gloves with suede imitation palm, Spandex back, knuckle guards, Velcro tightening
cuff and gel antivibration cushions on exposed areas.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 1/120

3121

MOQ - balení/packing: 1/100

EPOPS
0101 0080 99 100 - černá-šedá/black-grey

OTUS
0119 0013 99 110 - khaki-černá/khaki-black

Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu s chrániči kloubů,
se stahovací manžetou na suchý zip a gelovými antivibračními
polštářky na exponovaných místech.
Velikost: 10”

Rukavice šité z kvalitní umělé kůže v dlani a na prstech
pro ochranu před vlhkostí, nylonu a Spandexu na hřbetu, s podšívkou
z polyesterového microfleecu, zateplením Thinsulate (100 g/m2)
a zesílením mezi palcem a ukazováčkem.
Velikost: 11”

Gloves with suede imitation palm,
Spandex back, knuckle guards, Velcro
tightening cuff and gel antivibration
cushions on exposed areas.
Size: 10”

NEW!

Sewn gloves made from quality imitation leather on palm and fingers for moisture
protection, nylon and Spandex back, with polyester micro-fleece lining,
Thinsulate thermoinsulation (100 g/m2) and reinforcement
between thumb and index finger.
Size: 11”

MOQ - balení/packing: 1/60
MOQ - balení/packing: 1/60

NEW!

158
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RUKAVICE – fREE hAnd
fUSCUS
0101 0082 99 100 - černá-šedá/black-grey

NEW!

Rukavice z jemné kozinky v dlani s gelovou vložkou, Lycry a neoprenu na hřbetu,
se stahovací manžetou na suchý zip a bez prstů.
Velikost: 10”
Fingerless gloves with fine goatskin palm with gel insert, Lycra and neoprene
rubber back and with Velcro tightening cuff.
Sizes: 10”
MOQ - balení/packing: 1/60

RUKAVICE/GLOVES

NEW!

CRISTATA
0101 0084 10 090 - zelená/green
0101 0084 20 090 - červená/red
Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu, se stahovací manžetou
na suchý zip a ozdobným potiskem.
Velikost: 9”

NEW!

Ladies cut gloves from imitation suede on palm, Spandex back, Velcro tightening cuffs
and decorative print application.
Sizes: 9”
MOQ - balení/packing: 1/100

PILARIS
0101 0078 99 090 - modrá-šedá/blue-grey
Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu, se stahovací
gumičkou na zápěstí a ozdobným potiskem.
Velikost: 9”
Ladies cut gloves with imitation suede palm, Spandex back, with elastic band
tightening cuff and decorative print application.
Size: 9”
MOQ - balení/packing: 1/60

www.cerva.com
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fREE hAnd – GLOVES
LIMOSA
0101 0077 99 110 - žlutá-červená/yellow-red

2331

Rukavice z hovězí štípenky v dlani zesílené
druhou vrstvou, bavlněné tkaniny na hřbetu,
s tuhou manžetou a podšívkou.
Velikost: 11”

CORAX
0101 0033 99 xxx* - černá-žlutá/black-yellow
Rukavice šité ze syntetického materiálu s vlastnostmi jemné štípané usně,
s protiskluzovými potisky na prstech, zesílenou úchopovou plochou v dlani, jemnou
nylonovou tkaninou na bocích prstů zajišťující snadnou pohyblivost, nastavitelnou
manžetou na suchý zip.
Velikosti: 8” a 10”

Gloves from cowsplit
on double layer reinforced
palm, cotton fabric
back, with tough cuffs
and lining.
Sizes: 11”

Sewn gloves from synthetic material with fine split hide characteristics, with
anti-slip prints on fingers, reinforced grasp area on palm, fine nylon fabric on finger
sides providing easy mobility, adjustable Velcro cuff.
Sizes: 8” and 10”
MOQ - balení/packing: 1/60

MOQ - balení/packing: 12/72

NEW!

TORdA
0101 0031 99 110 - žlutá/yellow
Rukavice s bavlněnou podšívkou, z jemné lícové kůže v dlani a na prstech a kvalitní
bavlny na hřbetu.
Velikost: 11”
Gloves with cotton lining, fine grain leather palm and fingers and quality cotton back.
Size: 11”
MOQ - balení/packing: 1/120
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RUKAVICE – free hand
SPINUS
0102 0036 99 110 - žlutá/yellow

2242 312x3x

TYP A

MODULARIS
0108 0041 99 xxx* - modrá/navy
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani a na prstech
pro vysokou odpudivost vůči olejům.
Velikosti: 7”–10”

Gloves from yellow cow split leather with hidden seams sewn with Kevlar thread,
cotton lining, in 35 cm length. Certificate: welding – A type
Size: 11”

Seamless nylon tricot gloves, with nitrile layer on palm and fingers for high oil
resistance.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 1/60

MOQ - balení/packing: 1/120

RUFINUS
0108 0038 99 xxx* - šedá-bílá/grey-white

VIRDIS
0108 0042 99 xxx* - zelená/green

4131

RUKAVICE/GLOVES

Rukavice ze žluté hovězí štípenky s krytými švy šitými kevlarovou nití, bavlněnou
podšívkou a v délce 35 cm. Certifikát: svářečské práce – TYP A
Velikost: 11”

3131

Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani
a na prstech a pružným nápletem.
Velikosti: 6”–11”

Bezešvé pletené rukavice, polomáčené v černém latexu, s bambusovým
vláknem a zvrásněním na prstech pro lepší úchop.
Velikosti: 7”–10”

Seamless nylon tricot gloves, with microporose nitrile layer on palm and fingers
and elastic cuff.
Sizes: 6”–11”

Seamless knitted gloves, half dipped in black latex,
with bamboo fibre and wrinkling on fingers for
better grip.
Sizes: 7”–10”

2131

MOQ - balení/packing: 1/120
MOQ - balení/packing: 1/120

www.cerva.com
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fREE hAnd – GLOVES

TURTUR
0119 0011 70 100 - žlutá/yellow
Pletené, bezešvé, zateplené, nylonové rukavice s nánosem PVC v dlani
a na prstech, silnou podšívkou, pružnou manžetou a v bareveném provedení
výstražná žlutá.
Velikost: 10”

SABInI
0107 0043 99 100 - modrá-bílá/navy-white
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu a s pružným nápletem.
Velikost: 10”

Thermoinsulated seamless nylon knitted gloves in reflective yellow colour finish,
with PVC layer on palm and fingers, thick lining, elastic cuff and in high visibility
yellow color.
Size: 10”
MOQ - balení/packing: 1/60

Sewn gloves from cotton jersey, nitrile dipped and with elastic cuff.
Size: 10”
MOQ - balení/packing: 1/120

3232

URBICA
0107 0042 99 100 - modrá-bílá/navy-white

BORIn
0107 0044 99 xxx* - modrá-bílá/navy-white

Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu a s pružným nápletem.
Velikost: 10”

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu a s tuhou manžetou.
Velikosti: 8”–11”

Sewn gloves from cotton jersey, half nitrile dipped with elastic cuff.
Size: 10”

Sewn gloves from cotton jersey, nitril dipped and with tough cuff.
Sizes: 8”–11”

MOQ - balení/packing: 1/120
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3111

MOQ - balení/packing: 1/120

* see explanation on page 313
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RUKAVICE – FREE HAND

ATER
0107 0046 99 xxx* - modrá-bílá/navy-white

Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu a s tuhou manžetou.
Velikosti: 9”–11”

Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu a s pletenou manžetou.
Velikosti: 8”–11”

Sewn gloves from cotton jersey, half nitrile dipped, with tough cuff.
Sizes: 9”–11”

Sewn gloves from cotton jersey, half nitrile dipped, with knitted cuff.
Sizes: 8”–11”

MOQ - balení/packing: 1/120

4221

MOQ - balení/packing: 1/120

DUBIUS
0107 0047 99 xxx* - modrá-bílá/navy-white

4221

SPONSA
0115 0037 99 110 - šedá/grey

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu a s pletenou manžetou.
Velikosti: 9”–11”
Sewn gloves from cotton jersey, nitrile dipped and with knitted cuff.
Sizes: 9”–11”
MOQ - balení/packing: 1/120

RUKAVICE/GLOVES

FERINA
0107 0045 99 xxx* - modrá-bílá/navy-white

4221

3242 x2xxxx

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s izolační podšívkou
z netkané textilie odolné teplu (až do 250 °C).
Velikost: 11”
Sewn gloves from special fabric, nitrile dipped and with isolation non-woven heat
resistant fabric lining (up to 250 °C).
Size: 11”
MOQ - balení/packing: 1/72
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FREE HAND – GLOVES

4121

JKL

CASPIA
0110 0117 99 xxx* - modrá-žlutá/navy-yellow

2110

AKL

Rukavice z přírodního latexu, máčené v 0,7 mm silném neoprenu, s velurovou úpravou
uvnitř a reliéfním povrchem v dlani a na prstech.
Velikosti: 7”–10”
Natural latex gloves, dipped in 0,7mm thick neoprene, velour inside finish and relief
surface on palm and fingers.
Sizes: 7”–10”
MOQ - balení/packing: 1/72

NIVALIS
0110 0116 99 100 - modrá/navy
Rukavice z PVC s bavlněnou podšívkou, odolné chemikáliím, se speciální
povrchovou úpravou.
Velikost: 10”
PVC chemical resistant gloves with cotton lining and special surface finish.
Size: 10”
MOQ - balení/packing: 1/72

RUBETRA
0109 0033 99 xxx* - bílá/white
Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami.
Velikosti: 7”–10”
Disposable latex non-powdered gloves suitable for short term contact with foods.
Sizes: 7”–10”
MOQ - balení/packing: 100/10
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RUKAVICE – ANSELL

Celosvětová jednička v oblasti bariérové ochrany.
Global leader in barrier protection.

RUKAVICE/GLOVES

VÝROBNÍ & BALICÍ ZAŘÍZENÍ
MANUFACTURING & PACKING FACILITIES
VĚDA & TECHNOLOGIE
SCIENCE & TECHNOLOGY
PRODEJ & MARKETING
SALES & MARKETING OFFICES

Ansell a partneři

Ansell and partners

Ansell spolupracuje s celou řadou partnerů z Evropy i celého světa. Společně jsme vyvinuli
nové ochranné technologie s takovými experty jako je například Dupont Kevlar®, uzavřeli jsme
partnerství s takovými společnostmi jako DSM Dyneema®, a to s cílem vyvinout materiály
poskytující výjimečnou ochranu před prořezáním a oděry. Výzkum jsme prováděli ve spolupráci
s odbornými katedrami předních univerzit (The University of Birmingham School of Psychology, UK)
Rovněž úzce spolupracujeme se sítěmi vybraných distributorů. Ansell poskytuje těmto partnerům
speciálně vyvinuté podpůrné programy, které jim umožňují ve spolupráci se zákazníkem najít
ty správné rukavice pro danou práci. Naši distributoři jsou vybíráni dle jejich všeobecných
i specializovaných zkušeností, jakož i schopnosti nabízet technickou podporu zákazníkům v široké
řadě oborů. Jejich blízkost průmyslovým centrům celé Evropy je zárukou toho, že se zákazníci
firmy Ansell mohou těšit podpoře světového formátu, kterou od globálního dodavatele očekávají.
Výsledkem pro vás jsou veškeré zkušenosti a know-how globální jedničky v oblasti řešení ochrany
rukou – k Vašim službám.

Ansell works with a wide range of partners across Europe and globally. We have jointly
developed new protection technologies with industry names such as Dupont Kevlar®, partnered
with companies like DSM Dyneema® to offer materials that offer exceptional protection against
cuts and abrasion, and carried out research with leading university departments (The University
of Birmingham School of Psychology, UK). We also work closely with networks of selected
distributors. Ansell backs such partners with speciallydeveloped support programs, enabling
them to work with customers to find the right glove for the job. Our distributors are chosen
for their range of general and specialist skills, as well as their ability to offer technical support
to customers across a wide range of industries. Their proximity to the key industrial centres across
Europe ensures that Ansell customers enjoy the world-class support expected of a global supplier. The results for you are all the experience and know-how of global leader in hand protection
solutions - at your service.
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ANSELL – GLOVES

NEW!

STARPACK 48-601, 48-651
0109 0041 99 xxx - bílá/white
0109 0042 99 xxx - modrá/blue
Pohodlí, obratnost a ochrana rukou při práci v potravinářském průmyslu,
to jsou nepostradatelné vlastnosti pro rukavice používané v tomto odvětví.
Jednorázové nitrilové rukavice s obroubenými manžetami mají dobrou
citlivost a vylepšenou obratnost pro jemné aplikace, služby a úkony,
jakými jsou příprava jídel, zpracování ovoce, zeleniny a mléčných výrobků,
distribuci potravin, catering nebo údržbářské práce. Tyto rukavice
neobsahují latex, proto jejich používání nepředstavuje riziko alergií typu I.
Certifikát: AQL 1,5 (splňují normu EN 374), testovány na průnik vodou
Velikosti: 7”-10”
Comfort, handiness and hand protection in the food processing industry,
these are essential features for gloves used in this sector. Disposable
nitrile gloves with trimmed cuffs have great sensitivity and improved
handiness for fine aplications, services and operations such as meal
preparation, fruit, vegetable and dairy products processing, food
distribution, catering or maintanance tasks. These gloves are latex free
therefore its use does not present a risk of type I. Allergies.
Certificate: AQL (acceptable quality level) 1,5 fulfill standard EN 374,
water leak tested
Sizes: 7”-10”

MOQ - balení/packing: 100/10 - bílá/white
200/10 - modrá/blue
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RUKAVICE – ANSELL
11-400 11-401

HYFLEX® LITE 11-600
0108 0017 99 xxx* - bílá-zelená/white-green

3131

3131

4131

Bílé bezešvé rukavice z nylonového úpletu, s pružným nápletem a vrstvou polyuretanu
v dlani a na prstech, vhodné pro jemné a lehké práce v suchém prostředí.
Velikosti: 6“-10“
Seamless white nylon tricot gloves with elastic cuffs and polyurethane layer in palm and
fingers, suitable for fine and easy work in dry conditions.
Sizes: 6“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

RUKAVICE/GLOVES

HYFLEX® 11-400, 11-401
0108 0043 99 xxx* - 11-400 - bílá/white
0108 0039 99 xxx* - 11-401 - černá/black
Bílé/černé víceúčelové antistatické rukavice z polyuretanu na vodní bázi pro větší
pohodlí při práci (polyuretan neprosakuje do podšívky), neobsahují silikon.
Velikosti: 7“-11“
White/black water based polyurethane multiple purpose antistatic gloves for greater
comfort while working (polyurethane does not get through to lining), gloves do not
contain silicon.
Sizes: 7“-11“
MOQ - balení/packing: 12/144

HYFLEX® 11-435
0113 0062 99 xxx* - šedá-černá/grey-black

4542

HYFLEX® 11-630
0113 0018 99 xxx* - šedá/grey

4443

Pletené bezešvé a dle normy EN 1149 antistatické rukavice s ochranou proti prořezu
tř. 5, vrstvou polyuretanu na vodní bázi v dlani a na prstech, zajišťují vynikající ochranu
proti pořezání a obratnost, výborně padnou na ruku a neobsahují silikon.
Velikosti: 7“-11“

Rukavice z bezešvého úpletu s vlákny Dyneema/Nylon/Kevlar, vrstvou polyuretanu
v dlani a na prstech, pružným nápletem a ochranou proti prořezu tř. 4, vhodné
pro práce v suchém a lehce zaolejovaném prostředí.
Velikosti: 7“-11“

Seamless knitted and antistatic (according to standard EN 1149) gloves with cut
resistance class 5, water based polyurethane layer in palm and fingers, providing
excellent cut resistance and handiness, perfect hand fit, gloves
do not contain silicon.
Sizes: 7“-11“

Gloves made from seamless tricot with Dyneema/Nylon/Kevlar fibres, with polyurethane layer in palm and fingers, elastic cuffs and cut protection class 4, suitable
for work in dry and slightly oily conditions.
Sizes: 7“-11“
MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144
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ANSELL – GLOVES
HYFLEX® FOAM 11-800, 11-801
0108 0020 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey
0108 0021 99 xxx* - šedá-černá/grey-black

3131

3131

Bezešvé antistatické rukavice (dle normy EN 1149/2)
z nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu
v dlani a na prstech a pružným nápletem, vhodné
pro práce v suchém a lehce zaolejovaném
prostředí, neobsahují silikon.
Velikosti: 6“-10“
Seamless nylon tricot antistatic gloves
(according EN 1149/2 standard),
with microporose nitrile layer
in palm and fingers and elastic
cuffs, suitable for work in dry
and slightly oily conditions, gloves
do not contain silicon.
Sizes: 6“-10“

HYFLEX® ULTRA LITE 11-618
0108 0019 99 xxx* - modrá-černá/blue-black
Lehké bezešvé rukavice z 0,8 mm tenkého nylonu,
s vrstvou polyuretanu v dlani, jsou o 20 % lehčí
než jejich nejbližší polyuretano-nylonový konkurent.
Velikosti: 7“-10“

MOQ - balení/packing: 12/144

Light seamless gloves from 0,8 mm thin
nylon, with polyurethane layer in palm,
gloves are 20 % lighter than their closest
polyurethane-nylon equivalent.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

HYFLEX® 11-624
0113 0014 99 xxx* - černá-bílá/black-white

4343

Bezešvé rukavice z nylonového úpletu s přídavkem vláken Spandex a Dyneema, vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech, pružným nápletem a ochranou proti oděru a prořezu
tř. 3, vhodné pro práce v suchém a lehce zaolejovaném prostředí.
Velikosti: 7“-10“
Seamless nylon tricot gloves with Spandex and Dyneema fibre addition, polyurethane layer
in palm and fingers, elastic cuffs, abrasion and cut resistance class 3, suitable for work
in dry and slightly oily conditions.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

HYFLEX® 11-627
0113 0016 99 xxx* - šedá/grey
Bezešvé rukavice z nylonového úpletu s přídavkem vláken Spandex a Dyneema, vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech, pružným nápletem a ochranou proti prořezu tř. 3.
Velikosti: 6“-10“
Seamless nylon tricot gloves with Spandex and Dyneema fibre addition, polyurethane
layer in palm and fingers, elastic cuffs and cut resistance class 3.
Sizes: 6“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144
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RUKAVICE – ANSELL

3131

x241 x2xxxx

GLADIATOR® 16-500
0107 0020 99 xxx*
Rukavice šité z bavlněného úpletu,
dlaň a prsty máčené v kaučuku,
s protiskluzovou úpravou a nápletem
na zápěstí.
Velikosti: 7“-10“
Sewn gloves from cotton tricot,
palm and fingers dipped in rubber,
with anti-slip finish and wrist cuffs.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 1/72

RUKAVICE/GLOVES

HYFLEX® GRIP 11-920
0108 0023 99 xxx* - modrá/blue
Bezešvé rukavice z nylonového úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani a na prstech pro lepší úchop,
vysokou odpudivostí vůči olejům a použitou technologií Ansell Grip Technology, vhodné
pro manipulaci s malými až středně velkými zaolejovanými součástkami.
Velikosti: 6“-10“
Seamless nylon tricot gloves with nitrile layer in palm and fingers for better grip, high
oil repellence and Ansell Grip Technology used, suitable for handling small to middle sized
oily parts.
Sizes: 6“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

48-100 48-101 48-105

SENSI LITE® 48-100, 48-101, 48-105
0108 0025 80 xxx* - 48-100 - bílá/white
0108 0026 60 xxx* - 48-101 - černá/black
0108 0027 80 xxx* - 48-105 - bílá/white

4131

4131

003x

Bezešvé rukavice z nylonového úpletu, s vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech,
pružným nápletem a odolností vůči oděru tř. 4, vhodné pro lehké aplikace.
Velikosti: 6“-10“
Seamless nylon tricot gloves, with polyurethane layer in palm and fingers, elastic cuffs
and abrasion resistance class 4, suitable for light applications.
Sizes: 6“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

STRINGKNITSTM 76-200
0104 0017 99 xxx* - bílá/white
Lehké elastické bezešvé rukavice z nylonových vláken, nezanechávejí otisky a zbytky
vláken na produktech. Lze je použít i jako vložku do dalších rukavic ANSELL.
Velikosti: 7“-9“
Light seamless nylon fibre elastic gloves, do not leave finger prints and fibre remains
on products. Suitable as inserts into other ANSELL gloves.
Sizes: 7“-9“
MOQ - balení/packing: 12/144
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ANSELL – GLOVES

3321 x1xx4x

HYNIT® 32-105
0105 0025 99 xxx* - modrá/blue

3111

Pružné rukavice šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem, prošívané na hřbetu,
s odolností proti propíchnutí a oděru.
Velikosti: 7“-10“ (vč. 7,5“)
Sewn nitrile laminated cotton tricot elastic gloves, with stitched back, puncture
and abrasion resistance.
Sizes: 7“-10“ (incl. 7,5“)
MOQ - balení/packing: 12/144

NITRA SAFE® FOAM 28-330
0112 0003 99 xxx* - hnědá/brown
Nová řada antistatických ochranných rukavic Ansell Nitra Safe v sobě kombinuje mimořádnou
ochranu zesíleného provedení z materiálu Kevlar s vynikající úchopovou schopností a pružností
díky povrstvení nitrilem. Rukavice jsou pohodlné, kombinovatelné s manžetou Nitragold, nabízejí
vynikající mechanickou ochranu proti prořezu a oděru a jsou certifikovány dle normy EN 1149.
Velikosti: 9” a 10”
A new line of antistatic safety gloves Ansell Nitra Safe combine excellent protection with
a reinforced finish made from Kevlar material with outstanding grip feature and elasticity thanks
to the nitrile surface. The gloves are comfortable, combinable with Nitragold cuff and offer superb
mechanical resistance against cut and abrasion and are certified according to standard
EN 1149.
Sizes: 9” and 10”
MOQ - balení/packing: 1/72

HYNIT® 32-125
0105 0026 99 xxx* - modrá/blue

3111

HYNIT® 32-815
0105 0028 99 xxx* - modrá-bílá/blue-white

3111

Rukavice bez manžet šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem, prošívané
a perforované na hřbetu, s odolností proti propíchnutí a oděru.
Velikosti: 7“-10“ (vč. 7,5“)

Rukavice šité z bavlněného úpletu s vrstvou nitrilu, bavlněné síťoviny na hřbetu,
s gumičkou na zápěstí a odolností proti propíchnutí a oděru.
Velikosti: 7“-10“ (vč. 7,5“)

Sewn laminated nitrile cotton tricot gloves, without cuffs,
with stitched and perforated back, puncture
and abrasion resistant.
Sizes: 7“-10“ (incl. 7,5“)

Gloves sewn from cotton tricot with nitrile layer, with cotton mesh back, spring
in wrist and puncture and abrasion resistance.
Sizes: 7“-10“ (incl. 7,5“)
MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144
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RUKAVICE – ANSELL

RUKAVICE/GLOVES

HYCRON® 27-602
0107 0022 99 xxx* - tm. modrá-bílá/navy-white

HYCRON® 27-600
0107 0021 99 xxx* - tm. modrá/navy

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružným nápletem,
vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly, apod.)
Velikosti: 8“-10“

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s pružným nápletem,
vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly, apod.)
Velikosti: 8“-10“

Antistatic sewn cotton tricot gloves, half nitrile dipped, with elastic cuffs, suitable
for abrasive materials handling (casts, shear steel, bricks, etc.)
Sizes: 8“-10“

Antistatic sewn cotton tricot gloves, nitrile dipped, with elastic cuffs, suitable for abrasive
materials handling (casts, shear steel, bricks, etc.)
Sizes: 8“-10“

MOQ - balení/packing: 12/144

4221

MOQ - balení/packing: 12/144

HYCRON® 27-607
0107 0023 99 xxx* - tm. modrá-bílá/navy-white

4221

HYCRON® 27-805
0107 0024 99 xxx* - tm. modrá-bílá/navy-white

4221

4221

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s tuhou manžetou,
vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly, apod.)
Velikosti: 8“-10“

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s tuhou manžetou,
vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly, apod.)
Velikosti: 9“-10“

Antistatic sewn cotton tricot gloves, half nitrile dipped, with tough cuffs, suitable
for abrasive materials handling (casts, shear steel, bricks, etc.)
Sizes: 8“-10“

Antistatic sewn cotton tricot gloves, nitrile dipped, with tough cuffs, suitable for abrasive
materials handling (casts, shear steel, bricks, etc.)
Sizes: 9“-10“

MOQ - balení/packing:

MOQ - balení/packing: 12/144

www.cerva.com

03_02-CERVA rukavice Ansel.indd 171

12/144

* vysvětlivky na straně 313

171

03.08.2010 15:05:15

ANSELL – GLOVES
HYCRON® 27-810
0107 0025 99 100 - tm. modrá-bílá/navy-white

4221

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s tuhou 10 cm širokou
manžetou, vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel,
cihly, apod.)
Velikost: 10“
Antistatic sewn cotton tricot gloves, nitrile dipped, with tough 10 cm wide cuffs,
suitable for abrasive materials handling (casts, shear steel, bricks, etc.)
Sizes: 10“
MOQ - balení/packing: 12/144

EASY FLEX® 47-200
0107 0028 99 xxx* - zelená-bílá/green-white
Lehké pružné antistatické rukavice z jemného bavlněného úpletu, s vrstvou nitrilu
v dlani a na prstech a odolností proti protržení, propíchnutí, prořezu a oděru.
Velikost: 7“-10“
Light elastic antistatic fine cotton tricot gloves, with nitrile layer in palm and fingers,
tear, puncture, cut and abrasion resistant.
Sizes: 7“-10“

HYLITE® 47-400
0107 0029 99 xxx* - tm. modrá-bílá/navy-white

3111

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružným nápletem
a odolností proti olejům.
Velikost: 7“-10“
Antistatic sewn cotton tricot gloves, half nitrile dipped, with elastic cuffs, oil resistant.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144

2111

VIBRAGUARD® 07-111
0120 0008 99 xxx* - bílá-modrá/white-blue

3221

Rukavice šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem, s antivibrační gelovou
vložkou v dlani a na prstech, bavlněnou podšívkou a suchým zipem na zápěstí,
bez konečků prstů.
Velikost: 8“-10“
Sewn nitrile laminated cotton tricot gloves, with anti vibration gel insert in palm
and fingers, cotton lining and Velcro wrists, without finger tips.
Sizes: 8“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144
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RUKAVICE – ANSELL
VIBRAGUARD® 07-112
0120 0001 99 xxx* - modrá/blue

3221

HYD-TUF® 52-547
0105 0030 99 xxx* - hnědá/brown

3111

Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, pruhované bavlny na hřbetu, s vrstvou
hnědého nitrilu v dlani a na prstech, podšívkou a tuhou bezpečnostní manžetou.
Velikosti: 9“ a 10“

Sewn nitrile laminated cotton tricot gloves, with anti vibration gel insert in palm
and fingers, cotton lining and Velcro wrists.
Sizes: 8“-10“

Antistatic sewn cotton tricot gloves, with striped cotton back, brown nitrile layer
in palm and fingers, lining and tough safety cuffs.
Sizes: 9“ and 10“

MOQ - balení/packing: 1/6

MOQ - balení/packing: 12/144

VANTAGE® LEATHER PALM 70-765, 70-766
0113 0061 99 xxx* - 70-765 - zelená-šedá/green-grey
0113 0050 99 xxx* - 70-766 - zelená-šedá/green-grey

VANTAGE® 70-860
0113 0060 99 xxx* - modrá/blue

Kevlarové rukavice s kovovým vláknem, z vysoce kvalitní kůže v dlani, s odolností
proti pořezání, protržení a propíchnutí, delší ochrannou manžetou (verze 70-766),
vhodné pro práce v zaolejovaném prostředí.
Velikosti: 8“-11“

Rukavice z materiálu se zdokonalenými skleněnými, syntetickými a Dyneema vlákny
poskytující pocit chladu, s odolností proti prořezu tř. 5, vhodné pro práce ve středně
zaolejovaném prostředí bez rizika postřiku roztaveným kovem a horka.
Velikosti: 8“-11“

Kevlar gloves with armour fibre, high grade leather palm, longer safety cuffs
(70-766 version) cut, tear and puncture resistant, suitable for work
in oily conditions.
Sizes: 8“-11“

Gloves made from material with improved glass, synthetic and Dyneema fibres provide
feeling of coolness, with cut resistance class 5, suitable for work in medium oily
conditions without risk of melt splatter or heat.
Sizes: 8“-11“

RUKAVICE/GLOVES

Rukavice šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem, s antivibrační gelovou
vložkou v dlani a na prstech, bavlněnou podšívkou a suchým zipem na zápěstí.
Velikosti: 8“-10“

MOQ - balení/packing: 1/36
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ANSELL – GLOVES
POWERFLEX® 80-100
0108 0028 99 xxx* - zelená-žlutá/green-yellow

2242

Zelené bezešvé bavlněné rukavice, dlaň a prsty máčené v latexu, s protiskluzovou
úpravou.
Velikosti: 8“-10“
Green seamless cotton gloves, with latex dipped palm and fingers and antislip finish.
Sizes: 8“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

POWERFLEX® 80-602
0113 0042 99 xxx* - modrá-žlutá/blue-yellow

3444 x2xxxx

Kevlarové pletené rukavice, s vrstvou přírodního kaučuku, protiskluzovou úpravou
a mechanickou odolností proti prořezu sklem, kovy a plastem, vhodné pro práce
v mokrém i suchém prostředí.
Velikosti: 9“ a 10“
Knitted Kevlar gloves, with natural rubber layer, antislip finish and mechanical resistance against glass, metal or plastic cuts, suitable for work in wet and dry conditions.
Sizes: 9“ and 10“
MOQ - balení/packing: 1/72

NEPTUNE® KEVLAR® 70-215, 70-216
0113 0020 99 xxx* - 70-215, žlutá/yellow
0113 0021 99 xxx* - 70-216, žlutá/yellow

144x

x1xxxx

Kevlarové rukavice z bezešvého úpletu Neptune, s vysokou
odolností proti prořezu tř. 4 a střední hmotností.
Velikosti: 7“ -10“
Kevlar gloves made from seamless Neptune tricot, with high
cut resistance class 4 and medium weight.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

SAFEKNIT® GUARD SLEEVES 59-416, 59-417
0118 0005 75 866 - 66cm - hnědá/brown
0118 0006 70 853 - 55cm - žlutá/yellow
Svářečský návlek na paži z materiálu Tuff Weld®, s bavlněnou vrstvou uvnitř, typ 59-416
s odolností proti jiskrám a rozstřiku kovu v délce 66 cm, typ 59-417 s odolností proti
prořezu v délce 55 cm.
Velikost: UNI
Welding sleeve from Tuff Weld® material, with cotton layer inside, type 59-416 with resistance
against sparks and metal splatter, length 66 cm, type 59-417 with cut resistance, length 55 cm.
Sizes: one size
MOQ - balení/packing: 1/36
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RUKAVICE – ANSELL
NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES 70-110, 70-114, 70-122
0118 0007 99 825 - 70-110 - 254 mm - žlutá/yellow
0118 0008 99 835 - 70-114 - 356 mm - žlutá/yellow
0118 0009 99 856 - 70-122 - 559 mm - žlutá/yellow

134x

x1xxxx

Kevlarový bezešvý návlek na paži, s odolností proti prořezu tř. 3, k dispozici
v několika délkách.
Velikost: UNI
Seamless Kevlar sleeve, with cut resistance class 3, available in several lengths.
Sizes: one size
MOQ - balení/packing: 12/72

RUKAVICE/GLOVES

NEPTUNE® KEVLAR® 70-325
0113 0023 99 xxx*
- žlutá-modrá/yellow-blue
Kevlarové rukavice
z bezešvého úpletu Neptune,
s PVC terčíky v dlani
a odolností proti prořezu tř. 3.
Velikosti: 7“-10“
Kevlar gloves made from seamless Neptune
tricot, with PVC dots in palm and cut resistance class 3.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

SAFEKNIT® GP 72-065
0113 0037 99 xxx* - šedá-modrá/grey-blue
Středně silné rukavice z bezešvého úpletu Spectra,
s PVC terčíky v dlani a na hřbetu a vysokou odolností
proti prořezu tř. 5.
Velikosti: 7“-10“

134x

x1xxxx

354x

NEW!

Medium thick seamless Spectra tricot gloves,
with PVC dots in palm and back,
high cut resistance class 5.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 1/72

ALPHATECTM 58-270
0110 0119 99 xxx* - černá/black
Tenké černé rukavice z dvojitého nitrilu, vyrobené technologií Ansell Grip Technology,
s nylonovou 15ti vláknovou podšívkou, vynikající obratností a delší životností, vhodné
pro manipulaci s mokrými a kluzkými předměty při menší potřebné síle úchopu.
Velikosti: 8”-10”
Thin black double nitrile gloves made by Ansell Grip Technology, with nylone 15-fibre
lining, excellent handiness and long life, suitable for web and slippery objects
manipulation when less grip force is needed.
Sizes: 8”-10”
MOQ - balení/packing: 12/144
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ANSELL – GLOVES
ALPHATECTM 58-530, 58-535
0110 0055 99 xxx* - 58-530 - 305 mm
4121
- šedo-červené/grey-red
0110 0118 99 xxx* - 58-535 - 356 mm - šedo-červené/grey-red

JKL

BARRIER® 02-100
0110 0029 99 xxx* - bílé/white

ABC

Svařené ergonomicky tvarované rukavice z pětivrstvé chemicky odolné fólie,
s podšívkou z netkaného materiálu, odolností proti chemikáliím a rozpouštědlům,
lze chránit PVC, nitrilovými nebo latexovými rukavicemi pro snížení mechanického rizika.
Velikosti: 6“-10“

Chemicky odolné antistatické rukavice vyrobené technologií Ansell Grip Technology,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na hřbetu a nylonovou podšívkou.
Velikosti: 8“-10“

Ergonomically shaped gloves welded together from 5-layer chemical resistant foil,
with lining from non woven material, chemical and solvent resistant, may be used
with PVC, nitrile or latex gloves to decrease the mechanical risk.
Sizes: 6“-10“

Chemical resistant antistatic gloves made
by Ansell Grip Technology, with antislip finish
in palm and fingers and inside nylon lining.
Sizes: 8“-10“

MOQ - balení/packing: 1/72

MOQ - balení/packing: 12/144

PVA® 15-554
0107 0019 99 090 - červené/red

3121

BCD

Červené rukavice šité z dvouvrstvého bavlněného úpletu, máčené v PVA, s odolností proti
rozpouštědlům, vysokou mechanickou odolností, v celkové délce 35,5 cm.
Nevhodné pro práci s vodou a vodními roztoky.
Velikost: 9“
Red sewn 3-layer cotton tricot gloves, dipped in PVA, solvent resistant, with high
mechanical resistance, total lenght 35,5 cm. Not suitable for work with water
and water solutions.
Sizes: 9“

NEOXTM 09-022
0110 0036 99 100 - černá/black

3222

AKL

43xxxx

121

Rukavice z prošívaného bavlněného úpletu, máčené v neoprenu, s odolností proti nízkým
i vysokým teplotám (-25 °C až +180°C), v celkové délce 30,5 cm.
Velikost: 10“
Stitched cotton tricot gloves, dipped in neoprene, resistant against low
and high temperatures (-25 °C to +180°C), total length 30,5 cm.
Sizes: 10“
MOQ - balení/packing: 1/72

MOQ - balení/packing: 12/144
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RUKAVICE – ANSELL
NEOXTM 09-922, 09-924, 09-928, 09-430
0110 0039 99 100 - 30,5 cm - černá/black
0110 0040 99 100 - 35,5 cm - černá/black
0110 0041 99 100 - 45,5 cm - černá/black
0110 0037 99 100 - 78,5 cm - černá/black

3121

AKL

GREENFITTM PLUS 79-300
0110 0057 99 xxx* - zelená/green

2001

Zelené antialergické rukavice ze 100% 0,3 mm silného nitrilu, s velurovou úpravou
uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech, v celkové délce 30 cm.
Velikosti: 7“-10“

Rukavice z prošívaného bavlněného úpletu, máčené v neoprenu, v celkových
délkách 30,5 cm, 35,5 cm, 45,5 cm a 78,5 cm.
Velikost: 10“

Green antiallergic gloves made from 100 % 0,3 mm thick nitrile, with velour
finish inside, relief surface in palm and fingers, total length 30 cm.
Sizes: 7“-10“

Stitched cotton tricot gloves, dipped in neoprene, in total lengths 30,5 cm,
35,5 cm, 45,5 cm and 78,5 cm.
Sizes: 10“

MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 1/72

RUKAVICE/GLOVES

SOL-VEX® 37-695
0110 0050 99 xxx* - zelená/green

SOL-VEX® 37-185
0110 0044 99 xxx* - zelená/green

Zelené antistatické rukavice z 0,425 mm silného nitrilu, s velurovou úpravou uvnitř,
reliéfním povrchem v dlani a na prstech a odolností proti oděru, v celkové délce 38 cm.
Velikosti: 7“-11“

Zelené antistatické rukavice z 0,56 mm silného nitrilu, s reliéfním povrchem v dlani
a na prstech, v celkové délce 45,5 cm.
Velikosti: 7“-11“

Green antistatic gloves made from 0,425 mm thick nitrile, with velour finish inside, relief
surface in palm and fingers and abrasion resistance, total length 38 cm.
Sizes: 7“-11“

Green antistatic gloves made from 0,56 mm thick nitrile, with relief surface finish in palm and
fingers, total length 45,5 cm.
Sizes: 7“-11“

MOQ - balení/packing: 1/72

MOQ - balení/packing: 1/12
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ANSELL – GLOVES
SOL-VEX® 37-500+
0110 0047 99 xxx* - modrá/blue

4101

JKL

Antistatické rukavice z 0,38 mm silného
nitrilu, s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním
povrchem v dlani a na prstech,
v celkové délce 33 cm.
Velikosti: 7“-11“
Antistatic gloves made from 0,38 mm thick nitrile,
with velour finish inside, relief surface
in palm and fingers, total length 38 cm.
Sizes: 7“-11“
MOQ - balení/packing: 12/144

SOL-VEX® 37-676
0110 0049 99 xxx* - zelená/green
Antistatické rukavice z 0,38 mm silného nitrilu, s velurovou úpravou uvnitř,
reliéfním povrchem v dlani a na prstech, v celkové délce 33 cm.
Velikosti: 7“-11“
Antistatic gloves made from 0,38 mm thick nitrile, with velour finish inside,
relief surface in palm and fingers, total length 33 cm.
Sizes: 7“-11“
MOQ - balení/packing: 12/144

SOL-VEX® PREMIUM 37-900
0110 0051 99 xxx* - červená/red

4102

AKL

SOL-KNITTM 39-122
0110 0052 99 xxx* - zelená/green

4101

4111

JKL

x1xxxx

Červené rukavice z 0,425 mm silného nitrilu, s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním povrchem
v dlani a na prstech, v celkové délce 38 cm, individuálně testovány na těsnost.
Velikosti: 7“-11“

Zelené rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, se zdrsněným povrchem,
v celkové délce 31 cm.
Velikosti: 7“-10“

Red gloves made from 0,425 mm thick nitrile, with velour finish inside, relief surface
in palm and fingers, total length 38 cm, individually tested for fit.
Sizes: 7“-11“

Green cotton tricot gloves, dipped in nitrile, with roughened surface, total length 31 cm.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 1/72

MOQ - balení/packing: 1/72
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RUKAVICE – ANSELL
VIRTEXTM 79-700
0110 0059 99 xxx* - modrá/blue

NEOTOP® 29-500
0110 0043 99 xxx* - černá/black

2000

Nitrilové rukavice se speciální vnitřní vrstvou a s technologií AquadriTM pro zlepšení
komfortu
a pohlcování vlhkosti.
Velikosti: 7“-11“

3121

AKL

x121

AKL

Rukavice z 0,75 mm silného neoprenu, s velurovou úpravou uvnitř,
reliéfním povrchem v dlani a na prstech.
Velikosti: 8“-11“
Gloves made from 0,75 mm
thick neoprene, with velour
finish inside, relief surface
in palm and fingers.
Sizes: 8“-11“

Nitrile gloves with special AquadriTM technology inside layer for improved comfort
and moisture absorption.
Sizes: 7“-11“
MOQ - balení/packing: 50/200

MOQ - balení/packing: 12/144

RUKAVICE/GLOVES

BI-COLOURTM 87-900
0110 0067 99 xxx* - zelená-žlutá/green-yellow

x120

AKL

EXTRATM 87-955
0110 0069 99 xxx* - oranžová/orange

Rukavice z přírodního latexu, máčené v 0,68 mm silném neoprenu, s velurovou
úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech, v celkové délce 32,2 cm.
Velikosti: 7“-11“

Chlorované rukavice ze 100% přírodního 0,75 mm silného latexu bez plnidel,
s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech, v celkové délce 32 cm.
Velikosti: 7“-11“

Natural latex gloves, dipped in 0,68 mm thick neoprene, with velour finish inside,
relief surface in palm and fingers, total length 32,2 cm.
Sizes: 7“-11“

Chlorinated gloves made from 100 % natural 0,75 mm thick latex with no filler, with
velour finish inside, relief surface in palm and fingers, total length 32 cm.
Sizes: 7“-11“

MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144
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ANSELL – GLOVES
DUZMOR® PLUS 87-600
0110 0062 99 xxx* - bílá/white

x010

Oboustranně chlorované rukavice ze 100% přírodního
0,43 mm silného latexu, v celkové délce 30,5 cm.
Velikosti: 7“-10“
Double sided chlorinated gloves made from 100 % natural
0,34 mm thick latex, total length 30,5 cm.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

UNIVERSALTM PLUS 87-650
0110 0063 99 xxx* - žlutá/yellow
Chlorované rukavice z 0,4 mm silného přírodního latexu, s velurovou úpravou uvnitř,
reliéfním povrchem v dlani a na prstech, v celkové délce 30,5 cm.
Velikosti: 7“-10“
Chlorinated gloves made from 0,4 mm thick natural latex, with velour finish inside,
relief surface in palm and fingers, total length 30,5 cm.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144

DURA-TOUCH® PLUS 34-500
0109 0011 99 xxx* - průsvitná/transparent

x010

JKL

x010

Jednorázové pudrované rukavice z 0,12 mm silného
vinylu, v celkové délce 23,5 cm.
Velikosti: 6,5“-9,5“
Disposable powdered gloves made from 0,12 mm
thick vinyl, total length 23,5 cm.
Sizes: 6,5“-9,5“
MOQ - balení/packing: 100/10

ECONOHANDS® PLUS 87-190
0111 0002 99 xxx* - žlutá/yellow
Žluté rukavice z 0,35 mm silného přírodního latexu, s velurovou úpravou uvnitř,
v celkové délce 30,5 cm, vhodné pro práce v domácnosti.
Velikosti: 7“-10“
Yellow gloves made from 0,35 mm thick natural latex, with velour finish inside, total length 30,5
cm, suitable for housework.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 12/144
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RUKAVICE – ANSELL
CONFORM®+ 69-140, 69-150
0109 0012 99 xxx* - 69-140 - bílá/white
0109 0013 99 xxx* - 69-150 - bílá/white

TOUCH N TUFF® 92-500, 92-600, 92-605
0109 0020 99 xxx* - 92-500 - zelená/green
0109 0021 99 xxx* - 92-600 - zelená/green
0109 0035 99 xxx-* - 92-605 - zelená/green

Obouruké jednorázové rukavice z přírodního 0,12 mm silného latexu, voděodolné,
pudrované (69-140) nebo nepudrované (69-150).
Velikosti: 6,5“, 8,5“ a 10,5“

Zelené antistatické jednorázové rukavice
ze 100% 0,12 mm silného nitrilu bez příměsí,
s rolovaným okrajem, pudrované (A92-500) nebo
nepudrované (A92-600 a A92-605), v celkových
délkách 24 cm a 30 cm.
Velikosti: 7“-10“

Ambidextrous disposable gloves made from natural 0,12 mm thick latex, water
resistant, powdered (69-140) or non powdered (69-150).
Sizes: 6,5“, 8,5“ and 10,5“
MOQ - balení/packing: 100/10

RUKAVICE/GLOVES

Green antistatic disposable gloves made
from 100 % 0,12 mm thick nitrile with
no admixtures, with rolled rim,
powdered (A92-500) or non powdered
(A92-600 and A92-605),
total lengths 24 cm a 30 cm.
Sizes: 7“-10“
MOQ - balení/packing: 100/10

TOUCH TNT BLUE® 92-670, 92-665
0109 0036 99 xxx* - 92-665 - modrá/blue
0109 0022 99 xxx* - 92-670 - modrá/blue

MERCURY® 43-113
0116 0004 99 100 - žlutá/yellow

Modré jednorázové nepudrované rukavice ze 100% 0,12 mm silného nitrilu bez příměsí,
s rolovaným okrajem, v celkové délce 24 cm.
Velikosti: 7“-10“

Kevlarové rukavice z bezešvého úpletu,
s pružnou manžetou, odolností proti roztržení,
prořezu tř. 5 a ochranou před kontaktním teplem do 350 °C.
Velikost: 10”

Blue disposable non powdered gloves made from 100 % 0,12 mm thick nitrile
with no admixtures, with rolled rim, total length 24 cm.
Sizes: 7“-10“

Seamless tricot Kevlar gloves, with elastic cuffs, tear and cut resistance class 5
and contact heat protection to 350 °C.
Sizes: 10”

MOQ - balení/packing: 100/10

MOQ - balení/packing: 1/36
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ANSELL – GLOVES

314x

x1xxxx

100

CRUSADER FLEX® 42-445, 42-474
0115 0009 99 xxx* - 240 mm - šedá/grey
0115 0010 99 xxx* - 330 mm - šedá/grey

2241

x2xxxx

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s izolační podšívkou z netkané
textilie, odolností před kontaktním teplem do 200 °C, v celkových délkách 24 cm
a 33 cm.
Velikosti: 9“ a 10“
Sewn gloves from special fabric, dipped in nitrile, with insulating lining from non
woven textile, contact heat protection to 200 °C, total lenghts 24 cm and 33 cm.
Sizes: 9“ and 10“
MOQ - balení/packing: 1/72

THERM-A-KNIT® 78-101
0104 0020 99 xxx*
Rukavice z bezešvého úpletu s tepelně
izolačním dutým vláknem ThermaStat,
vhodné jako vnitřní vkládané rukavice.
Velikosti: 7“ a 9“
Seamless tricot gloves with thermal insulating
hollow fibre ThermaStat, suitable as inserted
gloves.
Sizes: 7“ and 9“
MOQ - balení/packing: 12/144

NITRILITE® 93-401
0109 0025 99 xxx* - bílá/white
Obouruké antistatické jednorázové nepudrované
rukavice bez silikonu z 0,1 mm silného nitrilu, se zdrsněnými
špičkami prstů, rolovaným okrajem, splňují ISO 9002, vhodné od třídy čistoty 10.
Velikosti: 6“-10“
Ambidextrous antistatic disposable non powdered gloves without silicon
made from 0,1 mm thick nitrile, with roughened fingertips, rolled rim,
fulfil ISO 9002, suitable from cleanness class 10.
Sizes: 6“-10“
MOQ - balení/packing: 1/36

PRO-FOOD® INSULATED 78-110
0104 0021 99 xxx* - bílá/white
Rukavice z bezešvého úpletu s tepelně-izolačním dutým vláknem ThermaStat®, vhodné
jako vnitřní vkládané rukavice.
Velikosti: 7“ a 9“
Seamless tricot gloves with thermal insulating hollow fibre ThermaStat®, suitable
as inserted gloves.
Sizes: 7“ and 9“
MOQ - balení/packing: 1/144
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HEXARMOR – PUNCTURE RESISTANT GLOVES

RUKAVICE HexArmor/HexArmor gloves
odolné proti oděru/abrasion resistant

odolné proti propichu tenkou jehlou/needle resistant

odolné proti pořezu/cut resistant

odolné proti propichu/puncture resistant

ochrana proti teplu/heat resistant

Značka HexArmor představuje zcela inovativní řešení pracovních ochranných rukavic díky novému unikátnímu prodyšnému materiálu
SuperFabric®. Tento materiál předčí jiné speciální materiály tím, že kombinuje odolnost nejen proti prořezu (stupeň odolnosti překračuje
tř. 5), ale zároveň i odolnost proti propíchnutí běžnými předměty jako jsou dráty, třísky apod. Díky možnosti vrstvení materiálu
mohou vybrané výrobky odolat i propíchnutí 0,508 mm silnou jehlou. Díky vlastnostem materiálu SuperFabric® není ani při použití
vrstveného materiálu snížena pohyblivost prstů. Neškodí mu ani praní v automatické pračce. Kombinace výše zmíněných vlastností je
u ochranných pracovních rukavic naprosto výjimečná.
HexArmor brand introduces an absolutely innovative solution of work safety gloves thanks to a new unique permeable SuperFabric®
material. This material outclasses other special materials by a combination of cut resistance (more than class 5) but also by puncture
resistance from common objects like wires, splinters etc. Due to the possibility of material layering, you may select products that
will even withstand punctures by a 0,508 mm thick needle. SuperFabric® characteristics allow easy finger movement even when the
material is multi layered, machine washing does not harm this material. The combination of the above mentioned features is a rarity
in a safety working gloves range.
LEVEL SIX SERIES 9011
0121 0004 99 xxx*

4544

LEVEL SIX SERIES 9003
0121 0005 99 xxx*

4542

Bezešvé pletené rukavice ze směsového materiálu, polomáčené v nitrilu, se zvrásněním
a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani a na prstech, lze je prát.
Velikosti: 7”-11”

Bezešvé pletené rukavice ze syntetického materiálu, polomáčené v nitrilu, s pantentovanou
vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani a na prstech, lze je prát.
Velikosti: 7”-11”

Knitted seam
seamless
mle
les
esss ggloves
loves from m
lo
mixed
ixed mate
ixe
material,
teria
ial, hal
halff
nitrile dipped,
d wi
with
thh wri
wrinkl
wrinkling
n ing andd
patent insert pprotection
rootection
on against
puncture or cut oonn pa
pu
ppalm
lm
m and
ffingers,
fin
gers, machine w
washable.
ashabl
ble.
e.
Sizes:
Siz
zes: 7”-11”

Knitted seamless gloves from sythetic material, half nitrile dipped, with patent insert
protection against puncture or cut on palm and fingers, machine washable.
Sizes: 7”-11”

MOQ
M
OQ - bal
O
bbalení/packing:
ení/pa
/p cking: 1/1
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RUKAVICE PROTI PROPICHU – HEXARMOR
TENX THREESIXTY 7090
0121 0002 99 xxx*

4532

Rukavice z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s bavlněnou úpletovou podšívkou
a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani a na prstech, lze je prát.
Velikosti: 7”-11”

ULTIMATE L5 4018
0121 0003 99 xxx*

4522

Rukavice ze syntetické kůže v dlani a na prstech, nylonu a Spandexu na hřbetu,
s patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani, na prstech a kloubech,
polyesterovou podšívkou a stahovací manžetou na suchý zip, lze je prát.
Velikosti: 7”-12”

Gloves from cotton tr
tricot,
nitrile
dipped,
with
trico
icot, nitril
ilee dipp
p ed,, wi
th cottonn tricot lining
and patent insert protection
otectioon against pu
ppuncture
nccture or cutt on palm
and fingers, machinee washa
washable.
able.
Sizes: 7”-11”

Gloves with syntetic leather
eathe
ea
ther
h r palm
palm an
andd fing
ffingers,
ingers
ers,, with
ith ny
nylon
lon
and Spandex back, patent
insert
against
puncture
atent
at
ent in
inser
sertt prot
pprotection
rotect
ection
io ag
again
ai stt pun
punctu
cture
re
or cut on palm, fingerss and kn
knuckle,
polyester
knuck
uckle,
le, ppolye
l steer
lining and Velcro tightening
machine
eninng cuff,
c m
achine
ach
in
washable.
Sizes: 7”-12”

MOQ - balení/packing:
g: 1/1
/1

MOQ - balení/packing: 1/1

RUKAVICE/GLOVES

chráněná oblast
zone of protection

chráněná oblast
zone of protection

SHARPSMASTER II 9014
0121 0006 99 xxx*

4544

Bezešvé pletené rukavice ze syntetického materiálu, polomáčené v latexu, se zvrásněním
a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani a na prstech, lze je prát.
Velikosti: 7”-11”
Knitted
K
Kni
ttedd sseamless
tte
eamles
ea
eam
lesss glov
ggloves
lov
ovees
ov
es fro
from
m ssyntetic
y
ynt
yn
material, half latex dipped, with wrinkling
aandd paten
an
pa
patent
tentt in
iinsert
nsert
sert
r pro
protection
otectio
teecctionn aagainst
te
ggai
a nst
nst pu
punct
puncture
ncture
ure
r or
re
o cu
cut
ut on
on palm
p m an
andd ffingers,
g
machine
washable.
w
wa
was
a hab
able.
ab
le.
Sizes:
Siz
zes:
s:: 7”
77”-11”
-1
-11
1 ”

HOTMILL 8100
0121 0007 99 xxx*

4533 02xxxx

Vícevrstvé rukavice ze silné bavlněné tkaniny, s podšívkou z bavlněného úpletu, silnou
manžetou, jutovou izolační vložkou a ppatentovanou
vložkou proti propíchnutí
píchnutí a prořezu.
Velikosti: 9” a 10””
Multilayered gloves
es from thick cotton fabric,
with cotton tricott lining, thick cuff, burlap isolation
insert and patentt insert protection against
puncture or cut on palm and fingers.
Sizes: 9” and 10””

MOQ - bal
ba
balení/packing:
eníí/p
/packi
kinng
ngg:: 1/1

MOQ - balení/packing:
cking: 1/1

chráněná oblast
zone of protection
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ČERVA – COMBINED GLOVES
CURLEW
0101 0073 79 105 žlutá/yellow
0101 0073 96 105 - oranžová/orange

2221

CURLEW WINTER
0101 0074 79 105 žlutá/yellow
0101 0074 96 105 - oranžová/orange

1121

Rukavice z jednobarevné hovězí štípenky v dlani s podšívkou a polyesterového
úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Velikost: 10,5”

Zateplené rukavice z jednobarevné jemné lícové hověziny v dlani a polyesterového
úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Velikost: 11”

Gloves with uni-coloured cowsplit leather palm with lining and reflective colour
polyester fabric back and cuff.
Size: 10,5”

Thermoinsulated gloves with uni-coloured fine cowhide palm and reflective colour
polyester fabric back and cuff.
Size: 11”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ
OQ - balení/packing: 1/96
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE – ČERVA
GROSBEAK
0101 0075 99 120 - zelená-šedá/green-grey

2331

TERN
0101 0013 99 xxx* - žlutá-modrá/yellow-blue

Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou v dlani, z bavlněné
tkaniny na hřbetu a s tuhou manžetou.
Velikost: 12”

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou a pruhované barevné nebo bílé
(dámská verze) bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Velikosti: dámské 9”, pánské 10,5”

Gloves with cowsplit leather double layer reinforced palm with lining, cotton fabric
back and tough cuff.
Sizze:
Size:
e 12”
12

Gloves with cowsplit leather palm with lining and faciated or white (ladies version)
cotton fabric back and cuff.
Sizes: ladies 9”, mens 10,5“

12/72
MOQ - bal
bbalení/packing:
alleení
níí//pa
/p cki
c ng:
ng 12
2/72

NEW!

1111

MOQ - balení/packing: 12/120

RUKAVICE/GLOVES

SERIN
0101 0006 99 105 - žlutá-modrá/yellow-blue

1121

GULL
0101 0017 99 105 - šedá-modrá/grey-blue

Rukavice z vepřové štípenky v dlani s podšívkou a bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10,5”

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou a bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10,5”

Gloves with pigsplit leather palm with lining and cotton fabric back and cuff.
Size: 10,5”

Gloves with cowsplit leather palm with lining and cotton fabric back and cuff.
Size: 10,5”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120
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ČERVA – COMBINED GLOVES
MAGPIE
0101 0018 99 105 - zelená-šedá/green-grey

2331

Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou v dlani, z bílé bavlněné
tkaniny na hřbetu a s tuhou manžetou.
Velikost: 10,5”

EIDER
0101 0016 99 105 - žlutá-šedá/yellow-grey
0101 0016 99 110 - červená-šedá/red-grey

2221

Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou, bavlněné tkaniny
na hřbetu, s bavlněnou vyztuženou manžetou, celokoženými palci a ukazováčky
a překrytými špičkami prstů.
Velikosti: 10,5”a 11”

Gloves with cowsplit leather double layer reinforced palm with lining, white cotton
fabric back and tough cuff.
Size: 10,5”

Gloves made from one piece of thick cowsplit leather on palm with lining, with cotton
fabric back, cotton reinforced cuff, full leather thumbs and index fingers and overlaid
finger tips.
Sizes: 10,5” and 11“

MOQ - balení/packing: 12/72

MOQ - balení/packing: 12/120

zesílená manžeta
reinforced cuff

ROBIN
0101 0011 99 105 - barevná kombinace/colour combination

2221

Rukavice z lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou a bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10,5”
Gloves with furniture cowhide palm with lining and cotton fabric on back and cuff.
Size: 10,5”
MOQ - balení/packing: 12/120
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE – ČERVA
DOWE
0101 0007 99 105 - tmavá-modrá/dark-blue

2221

SHAG
0101 0015 99 xxx* - žlutá-bílá/yellow-white

1111

Rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou a bavlněné
tkaniny na hřbetu a manžetě.
Velikost: 10,5”

Rukavice z vepřové štípenky v dlani, bílé bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě
a s teplou podšívkou.
Velikosti: 9” a 11”

Gloves with uni-coloured furniture cowhide palm with lining and cotton fabric
back and cuff.
Size: 10,5”

Gloves with pigsplit leather palm, white cotton fabric back and cuff and warm lining.
Sizes: 9” and 11“
MOQ - balení/packing: 12/60

MOQ - balení/packing: 12/120

NEW
SIZE
RUKAVICE/GLOVES

PUFFIN
0101 0008 99 110 - tmavá-bílá/dark-white

FIREFINCH
0101 0012 99 110 - barevná kombinace/colour combination

2221

Rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani s teplou podšívkou a bavlněné
tkaniny na hřbetu.
Velikost: 11”

Rukavice z různobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani s teplou podšívkou
a bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Velikost: 11”

Gloves with uni-coloured furniture cowhide palm with warm lining and cotton fabric back.
Size: 11”

Gloves with mulitcoloured furniture cowhide palm with warm lining and cotton
fabric back and cuff.
Size: 11”

2221

MOQ - balení/packing: 12/72
MOQ - balení/packing: 12/72
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ČERVA – COMBINED GLOVES
SISKIN
0101 0001 99 105 - béžová-bílá/beige-white

ORIOLE
0101 0010 99 105 - žlutá-tmavá/yellow-dark

Rukavice z lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou a bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě.
Velikost: 10,5”

Rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou, bavlněné
tkaniny na hřbetu a s tuhou manžetou.
Velikost: 10,5”

Gloves with furniture cowhide palm with lining and cotton fabric back and cuff.
Size: 10,5”

Gloves with uni-coloured furniture cowhide palm with lining, cotton fabric back
and tough cuff.
Size: 10,5”

2221

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/120

ROSE FINCH
0101 0005 99 090 - červená-žlutá/red-yellow
0101 0005 99 110 - zelená-žlutá/green-yellow
Rukavice z vepřové lícovky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě a se zateplením 3M Thinsulate.
Velikosti: dámské 9” (červená), pánské 11” (zelená)
Gloves with pigskin palm, cotton fabric back and cuff and 3M insulation.
Sizes: ladies 9” (red), mens 11” (green)
MOQ - balení/packing: 12/60

190
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE – ČERVA
JAY
utá-bílá/y
0101 0004 99 105 - žlutá-bílá/yellow-white

HOBBY
0101 0021 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey

Rukavice z vepřové lícovky v dlani
lanii s po
lan
podší
podšívkou
dšívko
vkouu a ba
bavlněné
avln
vlněné
ěné tk
tka
tkaniny
aniny
ny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10,5”

Rukavice z lícové ovčiny v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu, s překrytými špičkami
prstů a nápletem na zápěstí.
Velikosti: 8” a 10”

Gloves with pigskin palm with
ith
th lining
n
and cotton fabric back and cuf
cuff.f
Size: 10,5”

Gloves with sheepskin leather
palm, cotton fabric back,
overlayed finger ends
and knitted cuff.
Sizes: 8” and 10”

MOQ - balení/packing:
g: 12/
12/120
120

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 12/120

JAY KIDS
600
0101 0076 99 060
DĚTSKÉ rukavice z vepřové
véé llícovky
ícoovky
v
v dlani s podšívkou a bavlněné
lněěné
ln
tkaniny na hřbetu a manžetě.
etě.
Velikost: 6”
KIDS gloves with pigskin pal
palm
m
with lining and cotton fabric
ricc bac
back
ck
and cuff.
Sizes: 6”
MOQ - balení/packing: 12/120
/1200
/1

CROW
0101 0020 99 105 - žlutá-bílá/yellow-white

1121

Rukavice z lícové hověziny v dlani s podšívkou a bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10,5”

NEW!
NEW

Gloves with cowhide leather palm
with lining and cotton fabric
back and cuff.
Size: 10,5”

PODÍVEJTE SE I NA DALŠÍ
DĚTSKÉ PR
PRODUKTY:
reflexní ve
vesta DEGU
str. 68
EMERTON CAMOUFL
CAMOUFLAGE KIDS
montérková kolekce
str. 18
rukavice TWITE KIDS
str. 204
SEE OTHER
CHILDREN´S PRODUCTS:
reflective vest DEGU
page 68
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
line
page 18
TWITE KIDS gloves
page 204
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ČERVA – COMBINED GLOVES
PELICAN BLUE
0101 0068 99 xxx* - bílá-modrá/white-blue

PELICAN BLUE WINTER
0101 0072 99 xxx* - bílá-modrá/white-blue

Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, modré bavlněné tkaniny na hřbetu
a s manžetou na suchý zip.
Velikosti: 7”-10”

Zateplené rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, modré bavlněné tkaniny na hřbetu
a s manžetou na suchý zip.
Velikosti: 9” a 11”

Sewn gloves with fine goatskin leather palm, blue cotton fabric back and Velcro cuff.
Sizes: 7”-10”

Thermoinsulated sewn gloves with fine goatskin leather palm, blue cotton fabric back
and Velcro cuff.
Sizes: 9” and 11”

MOQ - balení/packing: 12/120

NEW!

MOQ - balení/packing: 12/120

NEW!

PELICAN
0101 0023 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey

PELICAN PLUS
0101 0022 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey

Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetou na suchý zip.
Velikosti: 8” a 10”

Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné tkaniny na hřbetu a s nápletem.
Velikosti: 8” a 10”

Sewn gloves with fine goatskin
leather palm, white cotton fabric
back and Velcro cuff.
Sizes: 8” and 10”

Sewn gloves with fine goatskin leather palm, white cotton fabric back and knitted cuff.
Sizes: 8” and 10”
MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE – ČERVA
PIGEON
0102 0005 99 xxx* - žlutá/yellow

2111

Celokožené rukavice bez podšívky ze štípané vepřovice a s pruženkou na zápěstí.
Velikosti: 9” a 10,5”

HERON WINTER
0102 0002 99 xxx* - žlutá-bílá/yellow-white

2x1x

Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani, vepřové štípenky na hřbetu,
s teplou podšívkou.
Velikosti: 9” a 11”

Full leather gloves from pigsplit leather without lining and with gore in wrist.
Sizes: 9” and 10,5”

Full leather gloves with grain pigskin palm, pigsplit leather back and warm lining.
Sizes: 9” and 11”

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/60

RUKAVICE/GLOVES

HERON
0102 0001 99 xxx* - žlutá-bílá/yellow-white

2x1x

Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech a vepřové štípenky
na hřbetu.
Velikosti: 9” a 10,5”

FRANCOLIN
0102 0006 99 105 - tmavá/dark

2121

Celokožené rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny, s podšívkou.
Velikost: 10,5”

Full leather gloves with grain pigskin leather palm and fingers and pigsplit leather back.
Sizes: 9” and 10,5”

Full leather gloves from one-coloured cowhide furniture leather with lining.
Size: 10,5”
MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

www.cerva.com
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ČERVA – LEATHER GLOVES
STILT
0102 0007 99 105 - šedá-bílá/grey-white

2121

Celokožené rukavice bez podšívky ze světlé lícové hověziny v dlani, šedé
hovězí štípenky na hřbetu, s tuhou 7 cm širokou manžetou.
Velikost: 10,5”

IVAN
0102 0013 99 110 - šedá/grey
Celokožené palcové rukavice z hovězí štípenky, se zesílenou dlaní a palcem.
Velikost: 11”
Full leather thumb gloves from cow split leather, with reinforced palm and thumb.
Size: 11”

Full leather gloves without lining with fair cowhide palm, grey cowsplit
leather back and tough 7 cm wide cuff.
Size: 10,5”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

SNIPE
0102 0009 99 110 - šedá/grey

3121

SNIPE STRONG
0102 0017 99 110 - šedá/grey

Celokožené rukavice bez podšívky z hovězí štípenky, s tuhou 7 cm širokou
manžetou.
Velikost: 11”

Celokožené rukavice bez podšívky z hovězí štípenky, se 7 cm širokou manžetou
a zesílenou dlaní a palcem.
Velikost: 11”

Full leather gloves without lining from cow split leather with tough 7 cm wide cuff.
Size: 11”

Full leather gloves without lining from cow split leather, with tough 7 cm wide cuff
and reinforced palm and thumb.
Size: 11”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE – ČERVA
SNIPE WINTER
0119 0010 00 100 - šedá/grey

KILLDEER
0120 0003 00 100 - šedá/grey

Celokožené zateplené rukavice z hovězí štípenky, se 7 cm širokou manžetou
a zesílenou dlaní a palcem.
Velikost: 11”

Celokožené rukavice z měkké lícové usně a hovězí štípenky, s vibrační vložkou
v dlani, volnou manžetou a bavlněnou podšívkou.
Velikost: 10”

Thermoinsulated full leather gloves from cow split leather, with 7 cm wide cuff
and reinforced palm and thumb.
Size: 11”

Full leather gloves from soft grain leather and cow split leather, with vibrating insert
on palm, free cuff and cotton lining.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/100

MOQ - balení/packing: 1/40

1522

RUKAVICE/GLOVES

MANAKIN
0102 0004 99 100 - šedá/grey

2x11

GRIFON
0102 0003 99 xxx* - šedá/grey

Celokožené rukavice bez podšívky z jemné lícové vepřovice v dlani a vepřové
štípenky na hřbetu a manžetě.
Velikost: 10”

Celokožené rukavice z jemné lícové vepřovice v dlani, vepřové štípenky na hřbetu,
bez manžety.
Velikosti: 8” a 10”

Full leather gloves without lining with fine
grain pigskin palm and pig split
leather back and cuff.
Size: 10”

Full leather gloves with fine grain pigskin palm, pig split leather back, without cuff.
Sizes: 8” and 10”

2112

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120
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ČERVA – LEATHER GLOVES
HAWK
0102 0020 99 xxx* - šedá/grey

1111

Celokožené rukavice z lícové kozinky, bez manžety.
Velikosti: 7” a 10”

HARPY
0102 0019 99 110 - zelená/green
Celokožené rukavice z hovězí štípenky v délce 35 cm, s bavlněnou podšívkou,
zesílením v dlani a krytými švy.
Velikost: 11”

Full leather gloves from grain sheep
leather, without cuff.
Sizes: 7” and 10”

Full leather gloves from cow split leather in 35 cm length, with cotton lining,
reinforcement on palm and covered seams.
Size: 11”

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/120

GODWIT
0102 0022 99 xxx* - šedá/grey

1111

Celokožené rukavice z lícové kozinky, s 15 cm širokou manžetou.
Velikosti: 8” a 10”
Full leather gloves from grain sheep leather,
with 15 cm wide cuff.
Sizes: 8” and 10”
MOQ - balení/packing: 12/120
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
BOOBY
0104 0006 99 xxx* - bílá/white

Pletené, bezešvé rukavice ze směsi nylon/bavlna.
Velikosti: 8” a 10”

Bílé bezešvé pletené rukavice z kadeřeného nylonu, s pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–11”

Knitted, seamless gloves made of nylon/cotton blend.
Sizes: 8” and 10”

White seamless knitted gloves from crimped nylon, with elastic cuff.
Sizes: 7”–11”

MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ - balení/packing: 12/240

AUK
0104 0001 99 xxx* - bílá/white

AUKLET
0104 0002 99 xxx* - bílá/white

Pletené, bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna, s pružnou manžetou.
Velikosti: 8”–10”

Pletené, bezešvé, bavlněné rukavice
s pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–10”

RUKAVICE/GLOVES

BULBUL
0104 0004 99 080 - šedá-bílá/grey-white

Knitted, seamless gloves made
of polyester/cotton blend,
with elastic cuff.
Sizes: 8”–10”

Knitted, seamless, cotton gloves
with elastic cuff.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 12/300
MOQ - balení/packing:12/300

prodloužená elastická
manžeta
extended elastic cuff
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
SKUA
0104 0007 99 xxx* - bílá/white

TIT
0103 0001 99 100 - bílá/white

Pletené, bezešvé rukavice ze směsi nylon/bavlna.
Velikosti: 8”–10”

Rukavice šité z jemného bavlněného úpletu, s pružnou manžetou.
Velikost: 10”

Knitted, seamless gloves made of nylon/cotton blend.
Sizes: 8”–10”

Sewn gloves from fine cotton tricot, with elastic cuff.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ - balení/packing: 12/600

CORMORAN
0103 0002 99 xxx* - bílá/white

KITE
0103 0003 99 xxx* - bílá/white

Rukavice šité z jemného běleného bavlněného úpletu, s pružnou manžetou.
Velikosti: 7”, 8” a 10”

Rukavice šité z jemného běleného bavlněného úpletu podle střihu „fourchette”, bez manžety.
Velikosti: 6”–13”

Sewn glovess from fine bleached cotton tricot, with elastic cuff.
Sizes: 7”, 8”” and 10”

Sewn gloves from fine bleached cotton fabric according to “fourchette cut” method, without
cuff.
Sizes: 6”–13”

MOQ - balení/packing:
ní/packing: 12/600
MOQ - balení/packing: 12/600
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
IBIS
0103 0018 99 xxx* - bílá/white

PIPIT
0103 0006 99 xxx* - bílá/white

Rukavice šité z jemného jednoduchého
nylonového úpletu podle střihu „fourchette”,
bez manžety.
Velikosti: 6”–12”

Rukavice šité z česaného bavlněného
úpletu podle střihu „fourchette”,
bez manžety, v celkové délce 23 cm.
Velikosti: 9” a 10”

Sewn gloves from
fine knitted nylon fabric,
according to “fourchette
cut” method, without
cuff.
Sizes: 6”–12”

Sewn gloves from
combed cotton interlock
according to “fourchette
cut” method, without cuff,
23 cm in total length.
Sizes: 9” and 10”
MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ - balení/packing: 12/600

RUKAVICE/GLOVES

ultra lehké
ultra light

KNOT
0103 0007 99 xxx* - bílá/white

FINCH
0103 0008 99 xxx* - černá/black

Rukavice šité z česaného bavlněného úpletu podle střihu „fourchette”, bez manžety,
v celkové délce 32 cm, vhodné i jako hygienická
vložka do jiných typů rukavic.
Velikost: 10”

Rukavice šité z hnědé bavlněné teplákoviny,
s pružným nápletem.
Velikosti: 9” a 10”

Sewn gloves from combed cotton
interlock according to “fourchette cut”
method, , without cuff, 23 cm
in total length, suitable as a sanitary
insert into other glove types.
Size: 10”

Sewn gloves from brown cotton
jersey, with elastic knitted cuff.
Sizes: 9” and 10”
MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ - balení/packing: 12/300

www.cerva.com

03_06-CERVA rukavice textilni.indd 199

* vysvětlivky na straně 313

199

04.08.2010 11:24:50

ČERVA – TEXTILE GLOVES
DUNLIN
0103 0011 99 100 - bílá/white

LAPWING
0103 0012 99 100 - bílá/white

Rukavice šité ze silné froté bavlny,
s pružným nápletem.
Velikosti: 10”

Rukavice šité ze silné froté bavlny, s manžetou, v celkové délce 35 cm.
Velikost: 10”

Sewn gloves from thick terry-cloth cotton,
with elastic knitted cuff.
Sizes: 10”

Sewn gloves
es from thick terry-cloth cotton, with cuff, 35 cm in total lenght.
Size: 10”
MOQ - balení/packing:
ení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

KESTREL
0103 0009 99 100 - hnědá-černá/brown-black

OUZEL
0103 0010 99 100 - bílá/white

Rukavice šité z bavlněné tkaniny, s podšívkou v dlani a pružinkou na zápěstí.
Velikost: 10”

Palcové oboustranné rukavice šité z hrubého bavlněného plátna, s trojitou vrstvou
prošívanou v dlani, v celkové délce 26 cm.
Velikost: 10”

Sewn gloves from cotton fabric,
with lining on palm and spring
on wrist.
Size: 10”

Reversible sewn
wn mi
mittens fro
from
m roug
rrough
ough cott
cotton
otton
on ca
canvas
canvas,
s, wit
w
with
ith tripl
triple
ple stic
stiched
tiched
hed la
layer
yer on palm,
palm,
26 cm in totall len
llength.
gth.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/192

MOQ - balení/packing:
/packing:
/pa
ng: 12/
12/120
2/120
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
MYNAH
0103 0013 00 xxx* šedá/grey
0103 0013 10 xxx* - zelená/green
0103 0013 42 xxx* - tm. modrá/navy
0103 0013 60 xxx* černá/black
Zateplené rukavice šité ze silného barevného fleece, s měkkou podšívkou a plastovou
karabinkou.
Velikosti: 7”–11”
Insulated sewn gloves from thick coloured fleece, with soft lining and plastic hook.
Sizes: 7”–11”
MOQ - balení/packing: 6/72

RUKAVICE/GLOVES
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
HARRIER
0107 0004 99 xxx* - modrá-bílá/blue-white

4111

SWIFT
0107 0007 99 100 - tm. modrá-bílá/navy-white

4211

Modré rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružným nápletem.
Velikosti: 7”–10”

Modré rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu, s tuhou manžetou.
Velikost: 10”

Blue sewn gloves from cotton interlock, half dipped in nitril, with elastic cuff.
Sizes: 7”–10”

Blue sewn gloves from cotton
jersey, nitrile dipped, with tough cuff.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/120

RUFF
0105 0018 99 100 - tm. modrá-bílá/navy-white

4211

Modré rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s tuhou manžetou.
Velikost: 10”

HARRIER YELLOW
0107 0005 70 xxx* - žlutá-bílá/yellow-white

Blue sewn gloves from cotton jersey,
half nitrile dipped, with tough cuff.
Size: 10”

NEW!
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
KITTIWAKE
0105 0017 99 100 - tm. modrá-bílá/navy-white

4211

ROLLER
0107 0006 99 100 - tm. modrá-bílá/navy-white

4211

Modré rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružnou mažetou.
Velikost: 10”

Modré rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu, s pružnou mažetou.
Velikost: 10”

Blue sewn gloves from cotton jersey,
half nitrile dipped, with elastic
knitted wrist.
Size: 10”

Blue sewn gloves from
cotton jersey, nitrile dipped,
with elastic knitted wrist.
Size: 10”

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

COOT
0107 0003 99 xxx* - zelená-bílá/green-white

4141

BLUETAIL
0106 0005 99 xxx* - modrá-žlutá/blue-yellow

1331

Zelené rukavice šité z bavlněného úpletu, s protiskluzovým povrchem, pružným
nápletem na zápěstí a máčenými dlaněmi a prsty v kaučuku.
Velikosti: 7”–10”

Pletené, bezešvé, akrylové rukavice, polomáčené v přírodním latexu, se zdrsněnou
dlaní.
Velikosti: 8” a 10”
0

Green sewn gloves from cotton interlock, with antiskid surface, elastic knitted wrist,
rubber coated palms and fingers.
Sizes: 7”–10”

Knitted, seamless,
ss, aacryl
ryl
yll gl
ggloves,
love
lov
oves,
s,
half natural latexx di
dippe
dipped,
pped,
ed,
d,
with roughened
palm surface.
Sizes: 8” and 10”
00””

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing:
ack
cking:
g: 12
12/60
/60
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
TWITE
0107 0001 99 100 - žlutá-bílá/yellow-white

JACDAW
0108 0001 99 xxx* - červená-černá/red-black

Žluté rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu, s protiskluzovou úpravou
v dlani a na prstech.
Velikost: 10”

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice (15GG),
s nánosem HPT PVC v dlani a na prstech
a pružnou manžetou na suchý zip.
Velikosti: 6”–10”

Yellow sewn gloves from cotton, half natural latex dipped, with antiskid surface
on palm and fingers.
Size: 10”

4131

Knitted, seamless, nylon gloves (15GG),
with HPT PVC layer on palm
and fingers and elastic
cuff with Velcro.
Sizes: 6”–10”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

pružná manžeta
se suchým zipem
elastic cuff with Velcro

TWITE KIDS
0107 0052 99 050 - zelená-žlutá/green-yellow

HORNBILL
0108 0002 99 xxx* - červená-šedá/red-grey

DĚTSKÉ rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním
latexu, s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Velikost: 5”
KIDS sewn gloves from cotton, half natural latex dipped,
with antiskid surface on palm and fingers.
Size: 5”

1121

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice (15GG), s nanesenou pružnou gumou v dlani
a na prstech a pružnou manžetou.
Velikosti: 6”–10”

NEW!

Knitted, seamless, nylon gloves (15GG),
with elastic rubber application
on palm and fingers and elastic cuff.
Sizes: 6”–10”

MOQ - balení/packing: 12/120
PODÍVEJTE SE I NA DALŠÍ
DĚTSKÉ PRODUKTY:
reflexní vesta DEGU
str. 68
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
montérková kolekce
str. 18
rukavice JAY KIDS
str. 191
SEE OTHER
CHILDREN´S PRODUCTS:
reflective vest DEGU
page 68
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
line
page 18
JAY KIDS gloves
page 191
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
DIPPER
0108 0015 99 080 - zelená-bílá/green-white
0108 0015 99 100 šedá/grey

3141

Pletené, bezešvé, rukavice ze směsi bavlna/polyester, polomáčené v přírodním latexu,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí.
Velikosti: dámské 8” (zelená), pánské 10” (šedá)
Knitted, seamless, gloves made of cotton/polyester blend, half natural latex dipped,
with antiskid surface on palm and fingers and elastic knitted wrist.
Sizes: ladies 8” (green), mens 10” (grey)

BUNTING
0108 0005 99 xxx* - bílá/white

4131

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani
a na prstech a pružnou manžetou.
Velikosti: 6”–11”
Knitted, seamless, nylon gloves,
with thin layer of pulyurethane on palm
and fingers and elastic cuff.
Sizes: 6”–11”

MOQ - balení/packing: 12/120

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 12/240

BUNTING BLACK
0108 0004 99 xxx* - černá/black

4131

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice,
s tenkou vrstvou polyuretanu
v dlani a na prstech
a pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–11”
Knitted, seamless, nylon gloves,
with thin layer
of pulyurethane
on palm and fingers
and elastic cuff.
Sizes: 7”–11”

MOQ - balení/packing: 12/240
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
BUNTING EVOLUTION
0108 0006 99 xxx* - bílá/white

4131

LARK
0108 0003 99 xxx* - bílá/white

Pletené, bezešvé, polyesterové, rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani
a na prstech a pružnou manžetou.
Velikosti: 6”–11”

Pletené, bezešvé, nylonové, rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu
na špičkách prstů a pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–10”

Knitted, seamless, polyester, gloves with thin layer of pulyurethane on palm
and fingers and elastic cuff.
Sizes: 6”–11”

Knitted, seamless, nylon gloves,
with thin layer of pulyurethane fingers
tips and elastic cuff.
Sizes: 7”–10”

bílý polyuretan
white polyurethane

MOQ - balení/packing: 12/240

MOQ - balení/packing: 12/240

BUNTING BLACK EVOLUTION
0108 0045 99 xxx* - černá/black

FLICKER
0108 0007 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey

3131

Pletené, bezešvé, antistatické, nylonové rukavice s integrovaným uhlíkovým
vláknem, vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–11”
Knitted, seamless, antistatic nylon gloves,
with integrated carbon fiber,
layer of pulyurethane on palm
and fingers
and elastic cuff.
Sizes: 7”–11”

MOQ - balení/packing: 12/240
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
VIREO
0108 0009 99 xxx* - bíla-modrá/white-blue

3221

BABBLER
0108 0008 99 xxx* - bílá-šedá/white-grey

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného nitrilu
v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Velikosti: 7”–10”

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani
a na prstech a pružným nápletem.
Velikosti: 6”–11”

Knitted, seamless, nylon gloves, with layer of microporose steam permeable nitrile
and elastic cuff.
Sizes: 7”–10”

Knitted, seamless, nylon gloves,
with layer of microporose nitrile
on palm and fingers and elastic cuff.
Sizes: 6”–11”

3132

MOQ - balení/packing: 12/120

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 12/120

TEREL
0108 0037 99 xxx* - hnědá/brown

PALAWAN
0108 0029 99 xxx* - žlutá-černá/yellow-black

Pletené, antistatické, bezešvé, nylonové rukavice s integrovaným uhlíkovým
vláknem, vrstvou polyuretanu na špičkách prstů a pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–10”

Pletené, bezešvé, nylonové rukavice s vrstvou
mikorporézního paropropustného latexu
a pružným nápletem na zápěstí.
Velikosti: 7”–10”

Knitted, antistatic, seamless, nylon gloves,
with integrated carbon fibre, layer
of pulyurethane on finger tips
and elastic cuff.
Sizes: 7”–10”

3131

Knitted, seamless, nylon gloves,
with microporose steam
permeable layer of latex
and elastic knitted wrist.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/120
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
SCOTER
0108 0011 99 070 zelená/green
0108 0011 99 080 červená/red
0108 0011 99 090 modrá/blue
0108 0011 99 100 - oranžová/orange
Pletené, bezešvé, bavlněné, různobarevné rukavice, polomáčené v barevném PVC v dlani
a na prstech, s pružnou manžetou.
Velikosti: 7”–10”

REDPOL
0107 0009 99 100 - červená/red

4111

Červené rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v PVC, s pružným nápletem.
Velikosti: 10”
Red sewn gloves from cotton fabric,
half PVC dipped, with elastic cuff.
Sizes: 10”

Knitted, seamless, cotton, varicoloured gloves, colour PVC half dipped, with elastic cuff.
Sizes: 7”–10”
MOQ - balení/packing: 12/600

MOQ - balení/packing: 12/120

REDWING
0106 0002 99 100 - bílá-oranžová/white-orange
Pletené rukavice ze silné směsné příze polyester/bavlna, napuštěné latexem, s další
silnou vrstvou latexu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Velikost: 10”
Knitted glovess mad
madee ooff stro
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sstrong
tro
r ngg
polyester/cotton
ton bblended
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rn,
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pal
palm
alm
m
and fingers and
nndd eel
elastic
last
astic
ic ccuff.
uff.f
Size: 10”

MOQ - balení/packing:
/pa
ppaacki
cking:
ck
ng: 12
112/
12/120
2/120
200
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
CATBIRD
0105 0012 99 xxx* - modrá/blue

BITTERN
0105 0016 99 xxx* - modrá/blue

Rukavice šité z bavlněného úpletu
laminované nitrilem, prošívané
na hřbetu, bez manžety.
Velikosti: 7”–10” (vč. 7,5”)

Rukavice šité z bavlněného úpletu laminované nitrilem,
s perforací na hřbetu, bez manžety.
Velikosti: 7”–10” (vč. 7,5”)

Sewn gloves from nitrile
laminated cotton fabric,
with stitched back,
without cuff.
Sizes: 7”–10” (incl. 7,5”)

Sewn gloves from nitrile
laminated cotton fabric,
with perforation back,
without cuff.
Sizes: 7”–10” (incl. 7,5”)

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 12/240
MOQ - balení/packing: 12/240

EGRET
0105 0004 99 xxx* - hnědá/brown

CHUKAR
0105 0007 99 100 - modrá-zelená/blue-green

Béžové rukavice šité z bavlněného úpletu,
s vrstvou vinylu.
Velikosti: 6,5”–10” (vč. 7,5”)

Zelené rukavice šité z bavlněného plátna, s vinylovou impregnací v dlani a na prstech.
Velikost: 10”

Beige sewn gloves from cotton fabric,
vinyl coated.
Sizes: 6,5”–10” (incl. 7,5”)

Green sewn gloves from cotton
canvas, with vinyl impregnation
on palm and fingers.
Size: 10”
MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ - balení/packing: 12/120
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
WREN
0105 0009 99 100 - modrá-černá/blue-black

GARGANEY
0105 0013 99 xxx* - hnědá/brown

Černé rukavice šité z bavlněného plátna, s vinylovou impregnací (terčíky)
v dlani a na prstech.
Velikost: 10”

Šité rukavice, dlaň a prsty z bavlněného úpletu povrstveného nitrilem,
se hřbetem z bavlny, podšívkou a tuhou manžetou.
Velikosti: 9” a 10”

Black sewn gloves from cotton canvas, with vinyl impregnation (dots)
on palm and fingers.
Size: 10”

Brown sewn gloves, palm and finger made of nitril coated cotton fabric,
with cotton back, lining and tough cuff.
Sizes: 9” and 10”

MOQ - balení/packing: 12/120

MOQ - balení/packing: 12/120

OSPREY
0105 0005 99 100 - bílá-černá/white-black
Rukavice šité z bavlněného plátna,
s PVC terčíky v dlani a na prstech
a pružným nápletem.
Velikost: 10”
Sewn gloves from cotton canvas,
with PVC dots on palm and fingers
and elastic knitted cuff.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/300

PVC terčíky
PVC dots
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RUKAVICE TEXTILNÍ – ČERVA
BUSTARD
0105 0002 99 xxx* - bílá/white
0105 0001 99 xxx* - černá/black
Rukavice šité z bavlněného úpletu, s PVC terčíky v dlani a na prstech,
pružinkou na horní části zápěstí, bez manžety.
Velikosti: 6”–13”
Sewn gloves from cotton knitted fabric, with PVC dots on palm and fingers,
gusset on top part of wrist, without cuff.
SSizes:
Siz
iizzes:
es: 66”–13”
13
3

AVOCET
0105 0010 99 090 - barevná kombinace/colour combination
Rukavice šité z barevné bavlněné tkaniny, s PVC terčíky v dlani a na prstech.
Velikost: 9”
Sewn gloves from coloured cotton fabric,
with PVC dots on palm and fingers.
Size: 9”
MOQ - balení/packing: 12/300

MOQ
MOQ
Q - ba
bal
balení/packing:
aallen
en //paaccki
ení
ckkkiing
ng:
gg:: 12/
12/600
2//600
66000
0

RUKAVICE/GLOVES

PVC terčíky
PVC dots

PLOVER
0106 0003 99 xxx* - bílá-modrá/white-blue
Pletené, bezešvé rukavice, ze směsi
polyester/bavlna s PVC terčíky
v dlani a na prstech.
Velikosti: 9” a 10”
Knitted seamless gloves from
polester/cotton blend,
with PVC dots on palm
and fingers.
Sizes: 9” and 10”

MOQ - balení/packing: 12/300

www.cerva.com
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ČERVA – TEXTILE GLOVES
QUAIL
0106 0004 99 100 - modrá-bílá/blue-white

FALCON
0106 0006 99 100 - oranžová/orange

Pletené bezešvé oboustranné rukavice ze směsi
polyester/bavlna s PVC terčíky a pružným
nápletem na zápěstí.
Velikost: 10”

Pletené bezešvé oboustranné rukavice za směsi nylon/polyester
s polymerní mřížkou na povrchu.
Velikost: 10”

1131

Knited seamless reversible gloves from nylon/polyester blend, with polymeric grid
on surface.
Size: 10”

Knited seamless reversible
gloves from polyester/cotton
blend with PVC dots
and elastic knitted wrist.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/300

hřbet a prsty s PVC terčíky
back and fingers with PVC dots

GANNET
0106 0007 99 xxx* - bílá-červená/white-red

2141

Pletené bezešvé nylonové rukavice s PVC terčíky v dlani a na prstech a pružným
úpletem na zápěstí.
Velikosti: 7”–12”
Knited seamless nylonn gl
glove
gloves,
oves,
s
with PVC dots on palm
m an
andd fingers
f
r
rs
and elastic knitted wrist.
istt.
is
Sizes: 7”–12”
MOQ - balení/packing:: 12/
12/240
240

nylonový
yllono
n výý úpl
no
úp et
úplet
e
ylon
yl
oonn cuff
cu f
cuf
nylon
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NEPROŘEZNÉ RUKAVICE – ČERVA
JUNCO
0113 0010 99 xxx* - šedá/grey

4342

FULMAR
0113 0009 99 xxx* - bílá/white

Pletené, bezešvé rukavice z vlákna DYNEEMA® a nylonu s vysokou odolností proti prořezu
ostřím, s vrstvou šedého PU v dlani a na prstech.
Velikosti: 7”–11”

Pletené, bezešvé rukavice z vlákna DYNEEMA® a nylonu s vysokou odolností proti
prořezu ostřím, s vrstvou bílého PU v dlani a na prstech.
Velikosti: 7”–11”

Seamless knitted gloves from DYNEEMA® fibre, nylon with high blade cut protection, with
grey PU layer on palm and fingers.
Sizes: 7”–11”

Seamless knitted gloves from DYNEEMA® fibre,
nylon with high blade cut resistance, with white
PU layer on palm and fingers.
Sizes: 7”–11”

4343

MOQ - balení/packing: 12/120
MOQ - balení/packing: 12/120

RUKAVICE/GLOVES

RAZORBILL
0113 0012 99 xxx* - šedá-černá/grey-black
Pletené, bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna, Spandexu a nylonu,
s nánosem HCT nitrilu v dlani a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Velikosti: 7”–10”
Seamless knitted gloves from glass fibre,
Spandex and nylon, with HCT nitrile layer
on palm and fingers, cut resistance
level 5.
Sizes: 7”–10”

4542

CROPPER
R
07 99 xxx* - šedá/grey
0113 0007

354x

Pletené, bezešvé
ešvé rukavice z modifikovaného
skleněného vlákna, Spandexu a nylonu,
s odolností proti prořezu tř. 5.
Velikosti: 7”–10”
–10”
Seamless knitted
nitted
gloves from glass
fibre, Spandex
ex and
nylon, cut resistance
sistance
level 5.
Sizes: 7”–10”
0”
MOQ - balení/packing:
í/packing: 1/60

MOQ - balení/packing: 12/120
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ČERVA – ANTI CUT GLOVES
CROPPER MASTER
R
x* - šedá/grey
0113 0049 99 xxx*

4542
45
422

Pletené, bezešvé rukavice
ce z mo
m
modifikovaného
difiko
dif
iko
kovan
vaanéh
ého
ho
skleněného vlákna, Spandexu
nylonu,
nddexu a nyl
ndexu
nylonu
onuu,
se zesílením z hovězí štípenky
dlani
ípenky
ípe
penky
nkyy v dla
nk
ani
n
a na prstech a odolnostíí proti
proti
o proře
pprořezu
pr
rořezu
oře
řezuu tř.
t 5.
tř
5.
Velikosti: 7”–10”

CROPPER DOTS
0113 0008 99 xxx* - šedá/grey

x54x

Pletené, bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna, Spandexu a nylonu,
s PVC terčíky v dlani a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Velikosti: 8” a 10”
Seamless knitted gloves from glass fibre, Spandex and nylon, with PVC dots
on palm and fingers, cut resistance level 5.
Sizes: 8” and 10”

Seamless knitted gloves fro
frfrom
m
glass fibre, Spandex andd nylon
nylon,
ny
ylon
oon,
with cowsplit leather reinforced
nforc
nf
orced
orc
ced
palm and fingers, cut resistance
sis
sistan
i tanncee
level 5.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 1/60

MOQ - balení/packing: 1/60
/ 0
/6

CROPPER STRONG
RONG
0113 0011 99 xxx* - šedá/grey
Pletené, bezešvé rukavice z modifikovaného
skleněného vlákna,
a, Spandexu a nylonu,
se zesílením z hovězí
vězí štípenky v dlani
a na prstech, zdvojenou
ojenou vrstvou mezi
palcem a ukazovákem,
ákem,
překrytými špičkami
mi prstů
a odolností proti prořezu tř. 5.
Velikosti: 7”–10”
Seamless knitted gloves from
glass fibre, Spandex
dex and nylon,
with cowsplit leather
her
reinforced palm and
nd fingers,
double layer between
een thumb
and index finger, overlaid
finger tips, cut resistance
sistance
level 5.
Sizes: 7”–10”

4542

POCHARD
0118 0002 99 825 - 25 cm - žlutá/yellow
0118 0002 99 836 - 36 cm - žlutá/yellow
0118 0002 99 856 - 56 cm - žlutá/yellow

1340

x1xxx

Kevlarový bezešvý návlek na paži v délkách
25 cm, 36 cm a 56 cm.
Seamless Kevlar® arm sleeve
in 25 cm, 35 cm and 56 cm lengths.
MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing:
king: 1/60

zdvojená vrstva
double layer
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NEPROŘEZNÉ RUKAVICE – ČERVA
NODDY
0113 0002 99 xxx* - žlutá/yellow

1340

x1xxx

GADWALL
0113 0001 99 xxx* - žlutá/yellow

Pletené, obouruké, bezešvé, kevlarové rukavice.
Velikosti: 7”–9”

Pletené, bezešvé, středně silné kevlarové rukavice.
Velikosti: 7”–10”

Ambidextrous Kevlar® thick
seamless knitted gloves.
Sizes: 7”–9”

Ambidextrous Kevlar® medium thick seamless
knitted gloves.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144

2xxxxx

4344

x1xxxx

RUKAVICE/GLOVES

1341

středně silný úplet
medium thick knitted

silný úplet
thick tricot

CHIFFCHAFF
0113 0003 99 xxx* - žlutá-zelená/yellow-green
Pletené, obouruké, bezešvé, středně silné kevlarové rukavice s PVC terčíky.
Velikosti: 7”–10”
Ambidextrous Kevlar® medium thick seamless knitted gloves, with PVC dots.
Sizes: 7”–10”
MOQ - balení/packing: 12/144

1341

TEAL
0113 0004 99 xxx* - žlutá-šedá/yellow-grey
Pletené, bezešvé, středně silné kevlarové rukavice, se zesílením
z hovězí štípenky v dlani a na prstech.
Velikosti: 8”–10”
Kevlar® medium thick seamless knitted gloves,
with cowsplit leather reinforced palm
and fingers.
Sizes: 8”–10”
MOQ - balení/packing: 12/144
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ČERVA – CHEMICAL GLOVES
FLAMINGO
0119 0001 99 110 - oranžová/orange
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, s polyuretanovou
vložkou a podšívkou z teplákoviny, v celkové délce 35 cm.
Velikost: 11”
PVC coated sewn gloves from cotton jersey, with polyuretane insert and
tricot lining, 35 cm in total length.
Size: 11”
MOQ - balení/packing: 12/72

JKL

4121

111

REDSTART
0107 0010 99 100 - 27 cm - červená/red
0107 0012 99 100 - 35 cm - červená/red
0107 0013 99 100 - 40 cm - červená/red

4111

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, v celkových délkách
27 cm, 35 cm a 40 cm.
Velikost: 10”
PVC coated sewn gloves from cotton
tricot, available in 27 cm, 35 cm
and 40 cm lengths.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/120

PETREL
0110 0008 99 110 - zelená/green

4121

JKL

Rukavice šité z bavlněné teplákoviny, máčené v PVC, s protiskluzovou úpravou,
v celkové délce 35 cm.
Velikost: 10”
PVC coated sewn gloves from cotton
jersey, with antislide finish, 35 cm
in total length.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 12/72
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CHEMICKÉ RUKAVICE – ČERVA
STARLING
0111 0001 99 xxx* - žlutá/yellow

STORK
0110 0002 99 xxx* - zelená-žlutá/green-yellow

Latexové rukavice s velurem uvnitř a protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Velikosti: 7”–10”

Rukavice z přírodního kaučuku, máčené v 0,55 mm silném neoprenu, s velurovou
úpravou vnitřního povrchu a v celkové délce 33 cm.
Velikosti: 7”–11”

Latex gloves with cotton flocklined inside and antislide finish on palm and fingers.
Sizes: 7”–10”
MOQ - balení/packing: 12/120

4121

Natural rubber gloves coated in 0,55 mm thick neoprene, with cotton flocklined inside,
33 cm in total length.
Size: 7”–11”
MOQ - balení/packing: 12/144

RUKAVICE/GLOVES

GREBE
0110 0005 10 xxx* - zelená/green

4101

JKL

Rukavice z 0,38 mm silného nitrilu, s velurem uvnitř, reliéfním povrchem v dlani
a na prstech, v celkové délce 33 cm.
Velikosti: 7”–11”
Gloves from 0,38 mm thick
ck nit
nitrile,
itrile
i , with
cotton flocklined inside, embossed
mbossed surf
mb
surface
u ace
ce
on palm and fingers, 33 cm
m in total length.
Sizes: 7”–11”
MOQ - balení/packing: 12/144
/144
/14
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ČERVA – CHEMICAL GLOVES
SKYLARK
0110 0006 99 xxx* - zelená/green

4101

BARBET
0110 0001 99 xxx* - oranžová/orange

Rukavice z 0,45 mm silného nitrilu, s velurem uvnitř a reliéfním povrchem
v dlani a na prstech.
Velikosti: 10” a 11”

Rukavice z přírodního 0,7 mm silného kaučuku, s velurem uvnitř,
v celkové délce 33 cm.
Velikosti: 7”–11”

Gloves from 0,45 mm thick nitrile, with cotton flocklined inside
and embossed surface on palm and fingers.
Sizes: 10” and 11”

Natural 0,7 mm thick rubber gloves with cotton flocklined inside,
33 cm in total length.
Sizes: 7”–11”

MOQ - balení/packing: 12/144

MOQ - balení/packing: 12/144

1341

ARGUS
0110 0007 99 xxx* - černá/black

3131

AKL

Rukavice z 0,70 mm silného neoprenu, s velurem uvnitř a reliéfním povrchem
v dlani a na prstech.
Velikosti: 8“–11“
Gloves from 0,70 mm thick nneoprene,
eo rene, wit
eop
withh cotton
c
flo
flocklined
ockl
ck ineed inside
de aand
nd eembossed
mbo
bossed ssurfa
surface
acee
on palm and fingers.
s.
Sizes: 8”–11”
MOQ - balení/packing:
ng: 12
112/144
/144
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SVÁŘECÍ RUKAVICE – ČERVA
MERLIN
0102 0011 99 110 - šedá/grey

2123 41xx3x TYP B

Celokožené rukavice z hovězí štípenky, s 15 cm širokou manžetou, bez podšívky.
Certifikát: svářečské práce – typ B.
Velikost: 11”
Full leather gloves from cowsplit leather, with 15 cm wide cuff, without lining.
Certificate: welding B type.
Size: 11”
MOQ - balení
/packing: 12/120

SANDPIPER
0102 0014 99 110 - černá/black
0102 0015 99 110 - červená/red

2244 313x4x TYP A

Celokožené rukavice z hovězí štípenky v délce 35 cm, s bavlněnou podšívkou a krytými švy.
Certifikát: svářečské práce – typ A.
Velikost: 11”
Full leather gloves from cowsplit leather, 35 cm in length, with cotton lining and covered
seams. Certificate: welding A type.
Size: 11”
MOQ - balení/packing: 12/60

výběrová hovězí štípenka
high quality cowsplit leather

RUKAVICE/GLOVES

CRANE
0102 0008 99 100 - šedá/grey

2121 21xx2x TYP B

Celokožené rukavice z lícové hověziny v dlani, hovězí štípenky na hřbetu, s tuhou 15 cm
širokou manžetou, bez podšívky.
Certifikát: svářečské práce - typ B
Velikost: 10”
Full leather gloves from cowhide back, with stiff 15 cm wide cuff, without lining.
Certificate: welding B type
Size: 10”
MOQ - balení /packing: 12/120

www.cerva.com
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ČERVA – HEAT PROTECTION GLOVES
MACAW 137039
0115 0003 99 100 - žlutá/yellow

1x4x

43xxxx

Palcové třívrstvé obouruké rukavice z materiálu aramid (600 g/m2), s ochranou před
kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Velikost: UNI
Triple layer ambidexterous mittens from Aramid material (600 g/m2), with contact
heat protection up to 350 °C (500 °C short term).
Size: one size

MOQ - balení/packing: 1/1

SCAUP
0115 0001 99 100 - žlutá/yellow
Třívrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g/m2),
s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C,
krátkodobě i do 500 °C.
C.
Velikost: UNI
Triple layer gloves from Aramid material
(320 g/m2), with contact
act heat protec
protection
ectio
t n
up to 350 °C (500 °C short term).
)
Size: one size

1x4x

42xxxx

SCAUP AL
0115 0004 99 100 - žlutá/yellow

1x4x 4244x4

Třívrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g/m2), s pohliníkovaným hřbetem, ochranou
před sálavým teplem, taveninou a kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Velikost: UNI
Triple layer gloves from Aramid material (320 g/m2), with aluminium back and radiant heat,
smelt and contact heat protection up to 350 °C (500 °C short term).
Size: one size
MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1
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TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE – ČERVA
PARROT
0115 0002 99 100 - žlutá/yellow

1x4x

43xxxx

Palcové třívrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g/m2), s ochranou před
kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Velikost: UNI

PARROT AL
0115 0005 99 100 - žlutá/yellow

1x4x 4344x4

Palcové třívrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g/m2), s pohliníkovaným
hřbetem, ochranou před sálavým teplem, taveninou a kontaktním teplem do 350 °C,
krátkodobě i do 500 °C.
Velikost: UNI

Triple layer mittens from
m Aramid material (600 g/m2),,
with contact heat protection
otection
up to 350 °C (500 °C
C short term).
Size: one size

Triple layer mittens from Aramid
material (600 g/m2), with aluminium
back and radiant heat, smelt
and contact heat protection
up to 350 °C (500 °C short term).
Size: one size

MOQ - balení/packing:
g: 1/1

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 1/1

OVENBIRD 27
low
0116 0001 99 100 - žlutá/yellow

124x 4341xx

OVENBIRD mitten
0116 0003 99 100 - žlutá/yellow

124x 4341xx

Dvouvrstvé rukavice ze speciálních materiálů
teriálů NOMEX® (85 %) a KEVLAR® (15 %) na vnější
části a 100% bavlnou uvnitř, s ochranou
nou před kontaktním teplem do 350 °C, v celkové
délce 27 cm.
Velikost: 10”

Dvouvrstvé rukavice ze speciálních materiálů NOMEX® (85 %) a KEVLAR® (15 %) na vnější
části a 100% bavlnou uvnitř, s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, v celkové
délce 35 cm.
Velikost: 10”

Double layer gloves from special
NOMEX® (85 %) and KEVLAR®
(15 %) materials on outside
and 100% cotton on inside,
with contact heat protection
up to 350 °C, 27 cm in total
al length.
Size: 10”

Double layer mittens from spec
special
pecial
al
NOMEX® (85 %) and KEVLAR®
LAR
R® (15
(15 %)
%
materials on outside and 10
100%
0% cotton
on
on inside, with contact
heat protection
up to 350 °C, 35 cm
in total length.
Size: 10”

MOQ - balení/packing: 1/100

MOQ - balení/packing: 1/100
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BÁTMETALL – METAL GLOVES
BÁTMETALL 171310
0114 0001 99 070 bílá/white
0114 0001 99 080 červená/red
0114 0001 99 090 modrá/blue
0114 0001 99 100 - oranžová/orange
0114 0001 99 110 fialová/violet
Obouruké rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem a maximální
ochranou proti pořezání, vhodné pro řezníky.
Velikosti: 5”–11”
Ambidexterous gloves made from stainless steel rings, with textile tightening strap and
maximum cut protection, suitable for butchers.
Sizes: 5”–11”
MOQ - balení/packing: 1/1

KOVOVÉ RUKAVICE – BÁTMETALL
BÁTMETALL 171320
0114 0002 99 080 červená/red
0114 0002 99 090 modrá/blue
0114 0002 99 100 - oranžová/orange
0114 0002 99 110 fialová/violet
Obouruké rukavice z nerezových kroužků,
s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti
pořezání a 8 cm širokou manžetou.
Velikosti: 8”–11”
Ambidexterous gloves made
from stainless steel rings,
with textile tightening strap,
forearm guard, maximum cut
protection and 8 cm wide cuff.
Sizes: 8”–11”
MOQ - balení/packing: 1/1

BÁTMETALL 171350
0114 0006 99 080 červená/red
0114 0006 99 090 modrá/blue
0114 0006 99 100 - oranžová/orange
0114 0006 99 110 fialová/violet
Obouruké rukavice z nerezových kroužků,
s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti pořezání
a 19 cm širokou manžetou.
Velikosti: 8”–11”

BÁTMETALL 171900
0114 0007 99 999 - modrá/blue
Plastový stahovací návlek pro větší pohodlí při práci.
Plastic tightening gridle for greater
comfort while working.
MOQ - balení/packing: 1/1

Ambidexterous gloves made from stainless
steel rings, with textile tightening strap,
forearm guard, maximum cut protection
and 19 cm wide cuff.
Sizes: 8”–11”
MOQ - balení/packing: 1/1
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JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE – ČERVA
LOON
0109 0001 99 xxx* - bílá/white

RAIL
0109 0004 99 xxx* - bílá/white

Jednorázové latexové pudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami.
Velikosti: 7”–9”

Jednorázové vinylové pudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s netukovými
potravinami.
Velikosti: 7”–10”

Disposable latex powdered gloves suitable for short term contact with foods.
Sizes: 7”–9”

Disposable vinyl powdered gloves suitable for short term contact with non-fat foods.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 100/10
MOQ - balení/packing: 100/10

RUKAVICE/GLOVES

RAIL NON
0109 0039 99 xxx* - bílá/white
Jednorázové vinylové nepudrované
epudrované rukavice vhodné
pro krátkodobý styk s netukovými
etukovými
potravinami.
Velikosti: 7”–10”
dered gloves
Disposable vinyl non-powdered
suitable for short term contact
ntact
with non-fat foods.
Sizes: 7”–10”
/10
MOQ - balení/packing: 100/10

NEW!

100 ks v balení
100 pcs in box
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ČERVA – DISPOSABLE GLOVES
DUCK
0109 0005 99 xxx* - průsvitná/transparent

DUCK modré/blue
0109 0026 52 xxx* - modrá/blue

Jednorázové rukavice z polyetylénové folie vhodné pro krátkodobý styk
s potravinami.
Velikosti: 9” a 10”

Jednorázové rukavice z polyetylénové folie vhodné pro krátkodobý styk
s potravinami.
Velikosti: 9” a 10”

Disposable polyethylene foil gloves suitable for short term contact with foods.
Sizes: 9” and 10”

Disposable polyethylene foil gloves
suitable for short term contact
with foods.
Sizes: 9” and 10”

MOQ - balení/packing: 100/10

MOQ - balení/packing: 500/10

100 ks v balení
100 pcs in box

500 ks v balení
500 pcs in box

BARBARY
0109 0002 99 xxx* - modrá/blue

CROSSBILL
0109 0003 99 xxx* - modrá/blue

Jednorázové nitrilové pudrované rukavice.
Velikosti: 7”–10”

Jednorázové nitrilové nepudrované
rukavice.
Velikosti: 7”–10”

Disposable nitrile powdered gloves.
Sizes: 7”–10”

Disposable nitrile non-powdered
gloves.
Sizes: 7”–10”

MOQ - balení/packing: 100/10
MOQ - balení/packing: 100/10

100 ks v balení
100 pcs in box
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ČERVA – INSULATING GLOVES

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE – ČERVA

RUKAVICE/GLOVES

ELSEC
0117 0001 99 xxx* 0117 0002 99 xxx* 0117 0003 99 xxx* 0117 0004 99 xxx* 0117 0005 99 xxx* -

00 - žlutá/yellow
0 - žlutá/yellow
1 - žlutá/yellow
2 - žlutá/yellow
3 - žlutá/yellow

Dielektrické izolační rukavice z kvalitního přírodního latexu pro ochranu
před nebezpečným napětím (viz tabulka).
Velikosti: 10” a 11”
Insulating dielectric gloves made of high quality natural latex for protection
against dangerous voltage (see chart below).
Sizes: 10” and 11”
MOQ - balení/packing: 1/10

objednací č.
code No.

velikosti
size

třída
class

pracovní napětí
usage voltage

tlouštka
thickness

181GLE00-10
181GLE00-11

10”
11”

00

500 V AC

0,5 mm

181GLEC0-10
181GLEC0-11

10”
11”

0

1000 V AC

1,0 mm

181GLEC1-10
181GLEC1-11

10”
11”

1

7500 V AC

1,5 mm

181GLEC2-10
181GLEC2-11

10”
11”

2

17000 V AC

2,3 mm

181GLEC3-10
181GLEC3-11

10”
11”

3

26500 V AC

2,9 mm
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DG TACHOV – GLOVES

www.dgtachov.cz

Photo© DG Tachov
ALASKA
0107 0018 99 xxx* - černá/black

ESKYMO
0107 0017 99 110 - černá/black

Rukavice šité z balvněného úpletu, máčené v PVC, se zdrsněným povrchem
a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové délce 27 cm.
Velikosti: 10” a 11”

Palcové rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, se zdrsněným povrchem
a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové délce 27 cm.
Velikost: 11”

Sewn cotton fabric gloves, dipped in PVC, with roughened surface
and removable artificial fur lining, total length 27 cm.
Sizes: 10” and 11”

Sewn thumb cotton fabric knitted mittens, dipped in PVC, with roughened surface
and removable artificial fur lining, total length 27 cm.
Sizes: 11”

MOQ - balení/packing: 1/30

MOQ - balení/packing: 1/30

vyjímatelná podšívka
vy
removable lining
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RUKAVICE – DG TACHOV
EN388:03 EN374:03

UNIVERSAL ZDRSNĚNÉ
UNIVERSAL ANTI-SLIP
0110 0027 40 105 – 65 cm - modrá
0110 0027 99 105 – 65 cm - zelená
0110 0025 99 105 – 35 cm - zelená

4121

STANDARD
0110 0016 20 xxx* - červená/red
0110 0016 70 xxx* - žlutá/yellow

AKL

EN388

EN374

2121

AKL

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, odolné kyselinám a louhům.
Velikosti: 9,5”, 10,5”, 11,5” (červená)
9,5” a 10,5” (žlutá)

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC s obsahem nitrilu, s posypem
granulovaného PVC v dlani, odolné mechanickým a chemickým rizikům, v celkové
délce 65 cm (s návlekem na paži) nebo 35 cm (bez návleku).
Velikost: 10,5”

Sewn cotton fabric knitted gloves, dipped in PVC, acid and lye resistant.
Sizes: 9,5“, 10,5“, 11,5“ (red)
9,5“ and 10,5“ (yellow)

Sewn cotton fabric knitted gloves, dipped in PVC with nitrile content, with granulated PCV
palm, mechanical and chemical risk resitant, in total lenghts 65 cm (with sleeve) or 35 cm
(without sleeve).
Sizes: 10,5”

MOQ - balení/packing: 1/100

RUKAVICE/GLOVES

MOQ - balení/packing: 1/100

také v zelené barvě
available in green colour

celková délka 65 cm
total lenght 65 cm

www.cerva.com
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EVONIK – ACCESSORIES

PROGRAM STOKO® SESTÁVÁ Z
1. OCHRANY POKOŽKY: správného typu ochrany
2. ČIŠTĚNÍ POKOŽKY: šetrného čištění pokožky
a desinfekce podle typu kontaminace
3. PÉČE O POKOŽKU: správného typu ochrany

THE STOKO® PROGRAMME CONSISTS OF
1. SKIN PROTECTION: the right type of protection
2. SKIN CLEANSING: gentle skin cleansing and
disinfection matched to the type of contamination
3. SKIN CARE: regenerating skin care
228
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DOPLŇKY – EVONIK

NEW!

STOKOSEPT® GEL
9908 0018 99 999 - 100ml

RUKAVICE/GLOVES

Antibakteriální ošetřující gel (dle normy
DIN EN 1500) s glycerínem a panthenolem
proti chřipkovým virům (včetně ptačí a prasečí
chřipky). Zabraňuje vysychání pokožky a je vhodný
pro přímé a časté použití, zejména na cestách.
STOKOSEPT® GEL is an alcoholic gel for hygienic
hand disinfection according to the requirements
of EN 1500. Is bactericidal, fungicidal as well
as virucidal against enveloped viruses
(incl. A/H1N1). In addition to its antibacterial
action, STOKOSEPT® GEL also features conditioning
and moisturising properties, thanks to the ingredients
Glycerine and Panthenol.
STOKOSEPT® GEL not only acts to reduce the number of bacteria, it also leaves
a pleasant soothing feel on your skin.
MOQ - balení/packing: 1/50

STOKOLAN®
9908 0007 99 999 - 100 ml – tuba/tube
9908 0003 99 999 - 1000 ml – měkká láhev pro dávkovač
/soft bottle for dispenser
Ošetřující krém vhodný pro všechny typy
velmi namáhané pokožky. Zklidňuje,
neobsahuje silikon.

TRAVABON®
9908 0001 99 999
- 100 ml – tuba/tube
9908 0002 99 999
- 1000 ml – měkká láhev
pro dávkovač/soft bottle for dispenser

Care cream for all skin types. Developed
for the special needs of heavily stressed
skin, smoothes the skin, silicone free.
MOQ - balení/packing:1/50
MOQ - balení/packing: 1/9

Ochranný krém na ruce chránící před oleji, barvami,
grafitem, kovovým prachem, sazemi a dalšími látkami,
které se vyskytují v pracovním prostředí a nejsou
rozpustné ve vodě. Usnadňuje čištění pokožky, neobsahuje
olej ani silikon. APLIKUJTE PŘED ZAPOČETÍM PRACOVNÍ
ČINNOSTI. Použijte znovu po kontaktu s vodou.
Skin protection cream. Protects the skin against oil, paint, graphite, metallic dust, carbon
black and other water insoluble workplace substances, makes it easier to clean the skin,
oil free, silicone free. Apply before starting work. Apply again after contact with water.
MOQ - balení/packing: 1/50
MOQ - balení/packing: 1/9
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EVONIK – ACCESSORIES
STOKO® UNIVERSAL
9908 0022 99 999 - 100 ml – tuba/tube
Ochranný krém obsahující filmotvorné látky, přírodní vosk a emulgátory. Slouží
jako univerzální ochrana před látkami na bázi oleje a vody, umožňuje odstranění
silných nečistot. Rychle se vstřebává, neobsahuje silikon.
Universal skin protection against changing oil-based
and water-based workplace substances.
Combination of film building agent, natural wax,
and a special emulsifier together with the emulsion
base (oil-in-water) creates versatile cream suitable
for most workplaces. Heavy-duty contamination
is easily washed off after use so that no strong
cleansers are necessary. Good skin compatibility
quick absorption into the skin. Silicone-free.
MOQ - balení/packing: 1/25

NEW!

STOKO PROTECT+®
9908 0004 99 999
- 100 ml – tuba/tube
9908 0009 99 999
- 1000 ml – měkká láhev
pro dávkovač/soft bottle
for dispenser

SOLOPOL®
9908 0010 99 999
- 250 ml – tuba/tube
9908 0005 99 999
- 2000 ml měkká láhev
pro dávkovač/soft bottle
for dispenser

Ochranný krém vhodný do vlhkého a mokrého
pracovního prostředí. Díky výtažkům z vilínu
a heřmánku pokožku chrání a regeneruje, neobsahuje
silikon ani parfemaci. APLIKUJTE PŘED ZAPOČETÍM
PRACOVNÍ ČINNOSTI.

Čistící pasta na ruce s obsahem
bio-abrazivních činidel a Aloe
vera, kompatibilní s pH pokožky. Odstraňuje odolné
nečistoty jako olej, grafit, kovový prach, saze, tuk
nebo maziva. Naneste malé množství na suché ruce
a vtírejte, poté přidejte jen malé množství vody
a opláchněte.

Skin protection cream for damp and wet conditions.
Protects and regenerates
the skin, provides additional protection when wearing protective clothing, contains
hamamelis and bisabolol, silicone free, perfume free. Apply before starting work.

Hand cleansing paste for heavy-duty skin cleansing.
Removes graphite, metallic dust, carbon black, grease, lubricants, contains bio-scrubbing
agent, solvent free, contains Aloe Vera, skin pH compatible. Put a small quantity onto dry
hands and rub in. Add just a little water, wash, rinse off and dry.

MOQ - balení/packing: 1/50
MOQ - balení/packing: 1/9

MOQ - balení/packing: 1/30
MOQ - balení/packing: 1/6
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DOPLŇKY – EVONIK
DÁVKOVAČ STOKO VARIO ULTRA®
DISPENSER STOKO VARIO ULTRA®
9908 0014 80 999
- bílá/white
Robustní plastový držák vhodný
pro plnění 1000 ml i 2000 ml
měkkými lahvemi. Vhodné do sprch,
k dispozici i model s pákou
ovladatelnou loktem.

RUKAVICE/GLOVES

For use with 1000 ml and 2000 ml
soft bottles. Sturdy plastic housing.
Easy refilling, reliable in use. Also
suitable for use in shower rooms.
Custom model including extended
operating lever for elbow operation
available on request.
MOQ - balení/packing: 1/1

SLIG® SPEZIAL
9908 0006 99 999
- 250 ml – tuba/tube
9908 0011 99 999
- 2000 ml měkká láhev
pro dávkovač/soft bottle
for dispenser

ESTESOL®
9908 0012 99 999
- 250 ml – tuba/tube
9908 0013 99 999
- 2000 ml měkká láhev
pro dávkovač/soft bottle for dispenser
Tekutý pleťový čistící prostředek pro jemné čištění pokožky.
Vhodný pro celé tělo, kompatibilní s pH pokožky, parfémovaný.
Liquid skin cleanser for light skin cleansing. Suitable for all over body use,
skin pH compatible, fresh perfume.

Čistící pasta na ruce s obsahem
bio-abrazivních činidel. Odstraňuje
odolné nečistoty jako olejové
barvy, laky pryskyřice nebo lepidla.
Naneste malé množství na suché
ruce a vtírejte, poté přidejte jen
malé množství vody a opláchněte.
Vyhněte se kontaktu s plasty.
Special hand cleansing paste for
removing very stubborn contamination. Removes
oilbased paints, lacquers, resins, adhesives, contains
bio-scrubbing agent with safe solvent, non-soapy. Put
a small quantity onto dry hands and rub in. Add just
a little water, wash, rinse off and dry. Use only for
cleaning the hands. Avoid contact with plastics.
MOQ - balení/packing: 1/30
MOQ - balení/packing: 1/6

MOQ - balení/packing: 1/25
MOQ - balení/packing: 1/6
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I-SPECTOR  SPECTACLES

PRACOVNÍ BRÝLE
Prvopočátky vývoje brýlí, jako nástroje na čtení, jsou zaznamenány již ve starém Egyptě. Je dochován zápis, jehož autorem je Seneca,
ve kterém se říká: „Písmenka, i hodně malá a nezřetelná, jsou vidět větší a zřetelnější, díváme-li se na ně přes sklenici naplněnou vodou.“
Brýle, které nalezenete na následujících stránkách, jsou určeny primárně pro práci. Jejich úkolem je ochránit oblast očí, případně i část obličeje.
Potřebujete-li chránit obličej celý, vyberte si ze široké nabídky štítů.
Především vývoj posledních několika let v oblasti designu posunul pracovní ochranné brýle výrazně dopředu, není proto důvod se stydět takové brýle
nosit. Z tohoto důvodu některé varianty bezpečnostních brýlí na první pohled od těch sportovních nerozeznáte.
Dodáváme pracovní brýle pro práci v různém prostředí, proto si dobře všímejte materiálů, ze kterých jsou vyrobeny především zorníky. Například
polykarbonátové zorníky vykazují vyšší ochranu proti nárazu, což nejvíce ocení pracovníci ve strojírenství či jiném podobném průmyslu, kde
se vyskytují odlétávající odštěpky. Nabízíme varianty s UV filtrem, ochranou proti poškrábání či orosení, se žlutými, tmavými, kouřovými
nebo zrcadlovými zorníky. Aby ochranné brýle seděly téměř každému, mají stranice některých modelů možnost nastavení jak délky, tak úhlu.
Neopomíjejte doplňky, např. pouzdra nebo čistící hadříky. Ochrání vaše brýle před opotřebením a ty vám tak budou sloužit déle.

SAFETY GLASSES
The beginnings of glasses development, as a tool for reading are registered in old Egypt, there is a record preserved that was written by Seneca,
which says: „Letters, even very small or unclear are bigger and more distinct while looking through a glass full of water.“
The glasses that you will find on the following pages are primarily designed for work. Their function is to protect the eye area or even part
of face. If you need full face protection you may choose from a wide selection of shields also available.
Progress especially of the last few years in the design area of advanced work protective glasses has moved forward significantly. There
is no reason to be embarrassed to wear such work glasses and in many cases it is not possible to recognise some versions of safety glasses
from those used for sport purposes.
We provide glasses for work in many different environments, notice the materials the eye pieces are made of. For example polycarbonate eye pieces
provide higher protection against impact which is particularly appreciated by workers in the machinery, building or similar industries where flying
chippings or objects can present a hazard. We offer glasses with UV filter protection and protection against scratching or moisture condensation,
with yellow, dark, smoke or mirror eye pieces. For safety glasses to fit everyone some models have length or angle adjustable arms.
Also notice available accessories; cases or cleaning cloths that protect your glasses against abrasion and ensure longer service.

Photo © Červa
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BRÝLE — I-SPECTOR
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I-SPECTOR  SPECTACLES
NELLORE

NEW!

nastavitelné stranice
adjustable temples

0501 0433 81 999 - čirá/clear
0501 0433 06 999 - kouřová/smoke
0501 0433 70 999 - žlutá/yellow
0501 0433 45 999 - zrcadlová/mirror
Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelná
délka stranic, sportovní vzhled, zorník s úpravou
proti poškrábání a orosení, třída F dle normy EN 166 ochrana proti nárazu s malou energií, optická třída 1,
žlutý zorník s ochranným filtrem proti UV záření dle
normy EN 170, šedý zorník s ochranným protislunečním
filtrem dle normy EN 172.
Spectacles with polycarbonate visor, lenght adjustable
temples, sport design, antiscratch and antifog visor,
class F, optical class 1 - EN 166 - protection against low
energy impact, yellow visor with UV filter - EN 170, gray
visor with sunglare filter - EN 172.

MOQ - balení/packing: 1/300

VERNON
0501 0424 81 999 - čirá/clear
0501 0424 06 999 - kouřová/smoke
0501 0424 70 999 - žlutá/yellow

nastavitelné stranice
adjustable temples

nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelný úhel
a délka stranic, sportovní vzhled, zorník s úpravou
proti poškrábání a orosení, třída F dle normy EN 166
- ochrana proti nárazu s malou energií, optická třída
1, žlutý zorník s ochranným filtrem proti UV záření
dle normy EN 170, šedý zorník s ochranným
protislunečním filtrem dle normy EN 172.
Spectacles with polycarbonate visor, angle and lenght
adjustable temples, sport design, antiscratch
and antifog visor, class F, optical class 1 - EN 166 protection against low energy impact, yellow visor
with UV filter - EN 170, gray visor with sunglare filter EN 172.

MOQ - balení/packing: 1/300

TERREY
0501 0365 81 999 - čirá/clear
0501 0365 06 999 - kouřová/smoke
0501 0365 70 999 - žlutá/yellow
0501 0365 01 999 - zrcadlová/mirror
Brýle s nastavitelnou délkou stranic, speciální
konstrukce pro práci v průmyslu, zorník třídy F
povrstven proti oděru, ISO 9001.
Goggles with adjustable lenght temples, length
adjustable temples, special design for industry, class
F visor, ISO 9001, antiscratch.
nnastavitelné stranice
adjustable temples

MOQ - balení/packing: 1/300
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BRÝLE — I-SPECTOR
nastavitelné stranice
adjustable temples
nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

FERGUS
ARTILUX

0501 0423 81 999 - čirá/clear
0501 0423 70 999 - žlutá/yellow

0501 0366 81 999 - čirá/clear
0501 0366 06 999 - kouřová/smoke
0501 0366 70 999 - žlutá/yellow

Protective spectacles with polycarbonate visor (clear, smoky, yellow), rimmless mount,
hardened visor, modern design.

Spectacles with polycarbonate visor, angle and lenght adjustable temples, sport design,
antiscratch and antifog visor, class F, optical class 1 according to EN 166 - protection
against low energy impact, yellow visor with UV filter according to EN 170.

MOQ - balení/packing: 1/300

MOQ - balení/packing: 1/300

nastavitelné stranice
adjustable temples

nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem (čiré, kouřové, žluté), bez obrouček, tvrzený
zorník, moderní design.

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelný úhel a délka stranic, sportovní vzhled,
zorník s úpravou proti poškrábání a orosení, třída F dle normy EN 166, ochrana proti nárazu
s malou energií, optická třída 1, žlutý zorník s ochranným filtrem proti UV záření dle normy
EN 170.

FINNEY
0501 0422 81 999 - čirá/clear
0501 0422 06 999 - kouřová/smoke

ROZELLE
0501 0363 81 999 - čirá/clear
0501 0363 01 999 - zrcadlová/mirror

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelný úhel stranic, sportovní vzhled, zorník
s úpravou proti poškrábání a orosení, třída F dle normy EN 166, ochrana proti nárazu
s malou energií, optická třída 1, šedý zorník s ochranným protislunečním filtrem dle normy
EN 172.

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a nastavitelnými stranicemi. Čirý zorník
– nemlživá úprava, úprava proti poškrábání, UV filtr dle normy EN 170. Zrcadlový zorník
– úprava proti poškrábání, protisluneční, zorník třídy 1F.

Spectacles with polycarbonate visor, angle adjustable temples, sport design, antiscratch
and antifog visor, class F according to EN 166 - protection against low energy impact, gray
visor with sunglare filter according to EN 172.

Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate visor. Clear visor – antifog,
antiscratch visor, UV filter according to EN 170 standard. Mirror visor – antiscratch, class
1F with sunglare.

MOQ - balení/packing: 1/300

MOQ - balení/packing: 1/300
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3M – SPECTACLES AND GOGGLES

NEW!

3M™ PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ZRAKU
3M™ PROFESSIONAL EYE PROTECTION
Photo© 3M
velmi lehké
extra light-weight

měkký nastavitelný nosní můstek
adjustable soft nose bridge

3M 1100E (37 g)

3M 1200E (28 g)

0501 0430 05 999 - kouřová/smoke
0501 0430 81 999 - čirá/clear

0501 0431 05 999 - kouřová/smoke
0501 0431 81 999 - čirá/clear

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

Tyto produkty slouží k ochraně před částicemi s vysokou rychlostí a nízkou energií (F) v extrémních teplotních podmínkách -5 °C až +55 °C, a (T) v souladu s normou EN 166:2001. Tyto brýle
chrání před UV zářením podle normy EN 170:2002, chrání také před oslněním podle normy EN 172:1994 (pouze šedé zorníky). Tato nová řada byla navržena pro použití v různém prostředí včetně
venkovního, kde je klíčový faktorem ochrana před oslněním. Povrch zorníků těchto brýlí je AS-AF, tj. ochrana proti poškrábání a zamlžení.
These products are intended for protection against high speed particles at low energy (F) at extreme temperature conditions -5°C and +55°C, and (T) in accordance with EN 166:2001. Those
spectacles protect against UV radiation in accordance with EN 170:2002, and sun glare in accordance with EN 172:1994 (grey lens only). This new product range was designed for use
in deifferent environment including outdoor where additional protection against sun glare is a key factor. Lens surface is AS-AF, i. e anti-scratch and anti-fog.

Photo © Červa
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BRÝLE – 3M
3M 284x
0501 0337 81 999 - 2840 - čirá/clear
0501 0337 99 999 - 2841 - kouřová/smoke
0501 0337 70 999 - 2842 - žlutá/yellow
0501 0337 01 999 - 2844 - zrcadlová/mirror
0501 0337 05 999 - 2845 - IR 5/IR 5
0501 0337 20 999 - 2846 - oranžová/orange

měkké vnitřní polstrování
soft inner layer

polohovatelné stranice a zorník
adjustable temples and visor

Tyto ochranné brýle jsou vybaveny integrovaným chráničem obočí pro větší ochranu. Mají pevný
polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, a jsou dodávány v šesti
variantách: čiré, žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním
od slunce, světle zlaté zrcadlové pro práci uvnitř i venku, IR5 pro svařování plynem a červenooranžové
proti intenzivnímu modrému světlu. Jsou kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
These spectacles also feature an integrated browguard for increased protection and are available
in 6 lens options, including light gold mirror for indoor/outdoor work, shade IR5 for gas welding and
red-orange for protection against intense blue light. They are compatible with 3M respirators, range 9300.
MOQ - balení/packing: 1/20

3M 282x
0501 0336 81 999 - 2820 - čirá/clear
0501 0336 05 999 - 2821 - kouřová/smoke
0501 0336 70 999 - 2822 - žlutá/yellow

nastavitelné stranice
adjustable temples

Brýle s výborným krytím a zorným polem, velmi lehké (22 g). Měkké, pružné stranice lze
naklonit. Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování.
Dodávány ve třech variantách: čiré pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové
na ochranu před oslněním od slunce a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.
Spectacles with strong polycarbonate visor with anti-scratch and anti-fog coating Very
lightweight (22g). Soft flexible temples for wearer comfort. Inclinable temples for personal
fit. Wrap-around style for excellent coverage and field of vision. Available in 3 variants: clear
for increasing contrast at weak lighting, smoke, protection against sunshine and yellow for
increasing contrast at weak lighting.
MOQ - balení/packing: 1/20

nastavitelné stranice
adjustable temples

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

3M 280x
0501 0334 81 999 - 2800 - čirá/clear
0501 0334 70 999 - 2802 - žlutá/yellow

Ochranné krycí brýle (38 g), pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti
poškrábání, nastavitelná délka stranic (čtyři polohy), sklápěcí zorník, univerzální provedení
umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými brýlemi, měkké stranice s nízkým profilem
pro pohodlí a minimální ovlivňování dioptrických brýlí. Dodávány ve dvou variantách: čiré
a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.
nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

Protection spectacles (38 g), strong polycarbonate visor with anti-scratch coating, adjustable
length temples (4 positions), inclinable lens, versatile design, soft low profile temples for
comfort and minimum interaction with prescription spectacles. Delivered in two variants: clear
and yellow for increasing contrast at weak lighting.
MOQ - balení/packing: 1/20
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3M – SPECTACLES AND GOGGLES
3M 272x

nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

0501 0328 81 999 - 2720 - čirá/clear
0501 0328 05 999 - 2721 - kouřová/smoke
0501 0328 70 999 - 2722 - žlutá/yellow
Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový
zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového
záření, vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má
pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek.
Kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
Spectacles with impact resistance, optical class 1 for high optical clarity, polycarbonate lens
provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation, anti-scratch
coating for increased durability and improved vision, anti-fog coating to help reduce lens
fogging, particularly during physical work or when wearing half masks. Compatible with 3M
respirators, range 9300.
MOQ - balení/packing: 1/20

3M 274x
0501 0330 81 999 - 2740 - čirá/clear
0501 0330 05 999 - 2741 - kouřová/smoke
0501 0330 70 999 - 2742 - žlutá/yellow
nastavitelné stranice
adjustable temples

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový
zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového
záření, vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má
pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek,
nastavitelná délka stranic pro individuální přizpůsobení, nastavitelný úhel zorníku.

nastavitelný úhel stranic
angle adjustable temples

Spectacles with impact resistance, optical class 1 for high optical clarity, polycarbonate lens
provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation, anti-scratch
coating for increased durability and improved vision, anti-fog coating to help reduce lens
fogging, particularly during physical work or when wearing half masks. Adjustable temple
length to suit the individual, adjustable lens angle.
MOQ - balení/packing: 1/20

3M 275x
0501 0331 81 999 - 2750 - čirá/clear
0501 0331 05 999 - 2751 - kouřová/smoke

nastavitelné stranice
adjustable temples

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový zorník
poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového záření,
vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci
snížit zamlžování zorníku, zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek, nastavitelná
délka stranic pro individuální přizpůsobení, měkký, přizpůsobivý nosní můstek s větracím otvorem.
Kompatibilní s 3M respirátory řady 9300 a 3M polomaskami řady 4000 a 7500.
Spectacles with impact resistance, optical class 1 for high optical clarity, polycarbonate lens
provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation, anti-scratch coating
for increased durability and improved vision, anti-fog coating to help reduce lens fogging, particularly
during physical work or when wearing half masks, adjustable temple length to suit the individual,
soft, comfortable, ventilated nose bridge. Compatible with 3M resirators, range 9300, and 3M
half-masks, range 4000 and 7500.
MOQ - balení/packing: 1/20
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BRÝLE – 3M
QX 1000, QX 2000
0501 0353 81 999 - QX1000 - čirá/clear
0501 0353 00 999 - QX1000 - kouřová/smoke
0501 0353 70 999 - QX1000 - žlutá/yellow
0501 0354 81 999 - QX2000 - čirá/clear
0501 0354 00 999 - QX2000 - kouřová/smoke
0501 0354 70 999 - QX2000 - žlutá/yellow

otočné konce stranic (pouze u QX2000)
rotating tips (only QX2000)

nastavitelné stranice
adjustable temples

Brýle s barevným (kouřový, čirý, žlutý) PC zorníkem, nastavitelná délka stranic, barevné (černé, modré)
poloobruby, ergonomický sportovní design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený povlak s antistatickou
úpravou, boční ochrana dle normy EN 166, zorník třídy F, ochranný sluneční filtr dle normy EN 172.
Modelová řada QX 2000 – stejné kombinace, ale s přizpůsobitelným nosním můstkem a nastavitelnými
stranicemi s otočným koncem.
Spectacles with coloured (smoke, clear, yellow) PC visor, adjustable length of temples, tinted (black, blue)
semirimmless mount, ergonomic sport design, extra light, antiscratch and anti-mist visor, side protection
according to EN 166 standard, class F visor, sun filter according to EN 172. Standard model range QX
2000 – same combinations, but with adjustable nose bridge and adjustable temples with rotating tips.

brýle proti slunci
goggles against sun

MOQ - balení/packing: 1/100

0501 0359 81 999 - čirá/clear
0501 0359 00 999 - kouřová/smoke

Brýle s barevnými (kouřový, čirý) PC zorníky, stranice s nastavitelnou délkou, barevné
(černé, modré) poloobruby. Přizpůsobitelný nosní můstek a „Strap system“ – postranice
přilnou k hlavě. Ergonomický sportovní design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený povlak
s antistatickou úpravou, boční ochrana dle normy EN 166, zorník třídy F, ochranný sluneční filtr
dle normy EN 172, dodávají se včetně gumy k upevnění na hlavu.
Coloured (smoke, clear) PC visor, temples with adjustable length, tinted (black, blue)
semirimmless mount. Adjustable nose bridge and „Strap systém“ – temples snap to head.
Ergonomic sport design, extra light, antiscratch and anti-mist visor, side protection according
to EN 166 standard, class F visor, sun filter according to EN 172 standard, with head band.

brýle proti slunci
goggles against sun

MOQ - balení/packing: 1/100

MAXIM

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

QX 3000

otočné konce stranic
rotating tips

0501 0360 81 999 - čirá/clear
0501 0360 76 999 - kouřová/smoke
0501 0360 70 999 - žlutá/yellow
Brýle s barevným (žlutý, kouřový a čirý) PC zorníkem, černé (modré) stranice s nastavitelnou
délkou a úhlem, černé (modré) poloobruby, ergonomický design, měkký nosní můstek, velmi
lehké, kombinovaný tvrzený a nepotivý zorník třídy F s antistatickou úpravou, snadno vyměnitelný,
ochranný filtr proti UV-A záření, částečný UV-B a UV-C, boční ochrana dle normy EN 166.
Patentované asférické zorníky pro 180° vidění s jedinečným povrchem DX, který odolá zamlžení,
pošrábání a chemikáliím. Duální polstrovaná ochrana obočí pro větší pohodlí a absorbci nárazů.

nastavitelné stranice
adjustable temples

Spectacles with tinted (yellow, smoke and clear) PC visor, black (blue) temples with adjustable
length and angle, black (blue) semirimmless mount, ergonomic design, extra light, soft nose
bridge, antiscratch, antifog and antistatic visor of class F, easily replaceable, protective filter for
UV-A radiation, partially UV-B and UV-C, side protection according to EN 166 standard. Patented
aspherical visors for 180° vision and unique DX surface resistant against fog, scratch and
chemicals. Dual inner layer for better comfort and shock absorbancy.
MOQ - balení/packing: 1/100
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3M – SPECTACLES AND GOGGLES
F9900
0501 0362 99 999 - 50x22 - čirá/clear
0501 0368 99 999 - 52x22 - čirá/clear

průhledný boční kryt
clear side shield

Ochranné brýle, bezbarvý zorník, odklápěcí boční krycí síťka, obroučky vhodné k osazení
bezpečnostními dioptrickými skly.
Safety spectacles, colourless visor, folding side shield, suitable for using with corrective
lenses.
MOQ - balení/packing: 1/100

AVENUE
0501 0358 99 999 - čirá/clear

průhledný boční kryt
clear side shield

Ochranné brýle, bezbarvý zorník, průhledný boční kryt, obroučky vhodné k osazení
bezpečnostními dioptrickými skly.
Safety spectacles, colourless visor, clear side shield, suitable for using with corrective lenses.
MOQ - balení/packing: 1/100

METALIX
0501 0361 00 999 - kouřová/smoke
Kouřové PC zorníky, tvrzené a nemlživé, leštěné kovové obroučky, ergonomický sportovní
design, nastavitelné plastové konce stranic, zorníky třídy F. Díky nastavitelnému nostnímu
můstku vyhovují většině obličejů.
Smoke PC visors, antiscratch and antifog, polished metal frame, ergonomic sport design,
formable rubber tipped temples, class F visors. Thanks to adjustable nose bridge suits to
almost any face.
MOQ - balení/packing: 1/100
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BRÝLE – 3M
EAGLE
0501 0351 99 999 - a-antifog - čirá/clear
0501 0352 99 999 - b-antiscratch - čirá/clear
0501 0350 99 999 - c-visor CR39 - čirá/clear
Čiré PC zorníky, stranice plně nastavitelné, čiré tvrzené obroučky, boční ochrana dle normy EN 166, zorníky třídy F, ochranný filtr proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C.
typ a – zorníky s nemlživou úpravou
typ b – tvrzené zorníky s vyšší odolností proti poškrábání
typ c – CR39
Clear PC visors, adjustable temples, clear hardened frame, side protection according to EN 166 standard, class F visors, protective filter against UV-A, partially UV-B and UV-C.
model a – antifog
model b – antiscratch
model c - visor CR39
MOQ - balení/packing: 1/100

typ b
model b

typ a, c
model a, c

nastavitelné stranice
adjustable temples

PELTOR pouzdro/case - 120600

PELTOR šňůrka k brýlím/twine

0504 0023 99 999 - černá/black

0504 0025 99 999 - černá/black

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

průhledné boční kryty
transparent sides

otočné konce stranic
rotating tips

Pouzdro se zipem a karabinkou.
Soft zip case with karabiner.
MOQ - balení/packing: 1/10
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UVEX – SPECTACLES AND GOGGLES

Supravision HC-AF - ochrana zorníku
z vnějšku proti poškrábání, vnitřní
strana s nepotivou úpravou, 100% UV
filtr.
Supravision
HC-AF
protection
outside of visor against scratch,
inside
with
antifog
treatment,
100% UV protection.

Infradur Plus - svářečský filtr proti
UV a IR záření a oslnění, speciální
povrchová úprava.
Infradur Plus - welding visor, UV,
IR and visible light protection. Special
surface treatment.

Quatroflex - 4 komfortní polštářky pro
maximální pohodlí.
Quatroflex - 4 soft pads for maximum
comfort.

Supravision NC - ochrana zorníku
proti poškrábání,
vnitřní strana
s nepotivou úpravou, vnější strana
odolná chemikáliím, snadno se čistí.
Supravision NC protection against
scratch, inside with antifog treatment,
outside chemical resistant, easy
cleanable.

Ultradura - dobrá odolnost proti
pošrkábání, 100% UV filtr.
Ultradura - antiscrach visor with, 100%
UV absorbtion.

Duo-flex - jedinečný patentovaný
polštářek na konci stranic.
Duo-flex - unique, patented pad on end
of tamples.

Optidur 3000 UV - zorník extrémně
odolný proti poškrábání, odolný proti
chemikáliím, 100% UV filtr.
Optidur 3000 UV- extremely high
protection against scratch, chemical
resistant, 100% UV protection

Nastavitelný úhel stranic.
Adjustable angle between visor and
temples.

Vhodné pro použití s dioptrickými
brýlemi.
Suitable for using with correction
glasses.

Optidur NC - 4 v 1, nemlživý, odolný
proti poškrábání, antistatický, 100%
UV filtr.
Optidur NC - 4 in 1, antifog, antiscratch,
antistatic, 100% UV protection

Nastavitelná délka stranic.
Adjustable length of temples.

Lehce se čistí.
Easy to clean.

nastavitelné stranice
adjustable temples

I-VO
0501 0083 99 999 - 9160265 supravision HC-AF - čirá/clear
0501 0077 99 999 - 9160068 optidur NC - hnědá/braun
Brýle se sportovním designem. Změkčení rámečku v oblasti nosníku, čela a konců stranic.
Zorník optidur NC, supravision HC-AF, modro-oranžový rám.
Sports design spectacle. Softened frame in the area of the bridge, forehead
and end of the temples. Visor: optidur NC, supravision HC-AF, blue/orange frame.
MOQ - balení/packing: 1/5
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BRÝLE – UVEX

nastavitelné stranice
adjustable temples

nastavitelné stranice
adjustable temples

COSMOFLEX
ASTROSPEC
0501 0132 99 999 - 9168861 - čirá/clear

Versatile, lightweight spectacles suitable for all types of mechanical work, for drivers,
welders, etc. The frame is made of polyamide, the temples are adjustable in length and
angle. Visor ultradura, blue frame.

Ochranné plastové brýle čiré, klasického tvaru, s horní i boční ochranou. Možnost volby
zorníků z PC nebo bezp. skla. Zorník z tvrzeného skla třídy 1. Rámeček možno osadit
bezpečnostními dioptrickými zorníky.
Safety clear plastic spectacle, traditional style, with top and side protection. Selection
of visors polycarbonate or safety glass. Fixed angle. Visors class 1 hardened glass.
The frame can be used for corrective lenses.

MOQ - balení/packing: 1/5

MOQ - balení/packing: 1/5

ULTRAVISION UH

ULTRAVISION HC-AF

0501 0288 99 999 - 9301714 - čirá/clear

0501 0295 99 999 - 9302245 - čirá/clear

Uzavřené obličejové brýle s výměnnými zorníky. Panoramatický tvar, přichycené
vodoodpudivou gumovou páskou. Speciální systém odvětrávání, zakomponovaná ochrana
proti oslnění shora. Možno nasadit na dioptrické brýle. Zorník UH-acetát, nemlživá úprava.

Uzavřené obličejové brýle s výměnnými a nemlžícími PC zorníky. Panoramatický tvar,
přichycení gumou. Speciální systém odvětrání. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu
letících částic i proti roztřiku kapalin. Možno nasadit na dioptrické brýle. Zorník polykarbonát
HC-AF, rám šedo-oranžový.

Safety goggles with replaceable visor. Panoramic shape, visor attached by water-repellent
rubber band. Sophisticated ventilation system. Integrated protection against glare from
above. Can be placed over corrective glasses. Visor UH-acetate, antifog.

Safety goggles with replaceable antifog polycarbonate visor. Panoramic shape, visor
attached by rubber band. Sophisticated ventilation system. Suitable to dusty environments,
as protection against flying particles and splashing liquids. Can be placed over corrective
glasses. Visor polycarbonate HC-AF, grey-orange frame.

MOQ - balení/packing: 1/5

MOQ - balení/packing: 1/5
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BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

Univerzální lehké brýle pro všechny druhy mechanického obrábění, řidiče, na svařování apod.
Rámečky jsou polyamidové, stranice délkově a úhlově nastavitelné. Zorník ultradura, modrý rám.

0501 0036 99 999 - 9130302 - čirá/clear
0501 0035 99 999 - 9130292 - rám/frame
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ČERVA – SPECTACLES
ORBIT
0501 0349 81 999 - čirá/clear
Extrémně flexibilní bezbarvý polykarbonátový zorník třídy 1F s ohebnými konci stranic.
Extremely flexible PC visor, class 1F, flexible temples.
MOQ - balení/packing: 1/300

ohebné stranice
flexible temples

BARDEN
0501 0364 81 999 - čirá/clear
0501 0364 06 999 - kouřová/smoke
0501 0364 70 999 - žlutá/yellow

nastavitelné stranice
adjustable temples

Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, PC zorníkem s nemlživou úpravou a úpravou
proti poškrábání.
Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate visor. Visor clear, yellow,
smoke – antifog, antiscratch.
MOQ - balení/packing: 1/300

BASIC
0501 0369 81 999 - čirá/clear
Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým panoramatickým zorníkem třídy F, vhodné i přes
dioptrické brýle.
Visitors spectacles, clear, polycarbonate panoramic visor, fit over dioptric glasses,
class F visor.
MOQ - balení/packing: 1/1500
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BRÝLE – ČERVA

PANOLUX
0501 0376 99 999 - čirá/clear

0501 0388 99 999 - čirá/clear

Anatomicky tvarované panoramatické brýle s měkkou plastovou lícnicí, polykarbonátovým
zorníkem třídy 1BT, krytým větráním, ochranou před stříkajícími kapalinami a možností
nasazení přes dioptrické brýle.

Ochranné nepřímo větrané brýle s nemlživou úpravou a tvrzeným zorníkem.
Indirectly ventilated, antifog, tempered glasses.

Panoramic safety googles with soft plastic facepiece, 1BT class of PC visor, ergonomic
shape, protection against splashing fluids, fit over dioptric glasses.

MOQ - balení/packing: 1/60

MOQ - balení/packing: 1/400

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

WAITARA

HOXTON
0501 0377 99 999 - čirá/clear

PILLI
0501 0374 99 999 - čirá/clear

Ochranné nepřímo větrané brýle s plochým PC zorníkem třídy F, měkkou plastovou lícnicí
a ochranou před stříkajícími kapalinami.

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem třídy F a měkkou plastovou lícnicí.

Safety goggles with flat PC visor and soft plastic facepiece, indirect ventilation, protection
against splashing fluids, class F visor.

Safety goggles with flat PC visor and soft plastic facepiece, directly ventilated, class F visor.

MOQ - balení/packing: 1/250

MOQ - balení/packing: 1/300

www.cerva.com
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JSP – SPECTACLES

BRÝLE – JSP
FORCEFLEX
0501 0396 00 999
0501 0396 06 999
0501 0396 99 999
0501 0396 81 999

oranžová-šedá/orange-grey
černá-kouřová/black-smoke
tm. modrá-žlutá/navy-yellow
šedo-čirá/grey-clear

Obroučky z termoplastického polyuretanu (TPU) jsou profilovány okolo
tvrzených zorníků patentovaným systémem vstřikování. Propojení
zorníku s obroučkou poskytuje dokonalou ochranu proti nárazu. Brýle
- s jedinečnou flexibilitou rámu - jsou vhodné pro všechny velikosti
hlavy. Jsou schopny obnovit svůj tvar po téměř jakékoli deformaci
způsobené např. nošením v kapse. Díky vlastnostem materiálu
TPU brýle odolají i nejnáročnějším podmínkám ve stavebnictví
a průmyslovém prostředí. Nejmodernější sportovní design s polymerovou
vrstvou na stranicích. Výběr z různých kombinací zorníků/obrouček.
6-ti násobně převyšuje požadavky na třídu F podlenormy EN 166.

pružné postranice
flexible side

Thermoplastic Polyurethane (TPU) Frame is moulded around
HardCoated Lenses using a Patented Captive Injection System.
Bonding the lens to the frame enables superior impact protection.
The unique flexibility of the frame allows a Universal fit for all head
sizes. It is able to recover form almost any deformation that it may
receive from simply being left in the pocket, to being stood on. The
properties of TPU mean the spectacle will withstand much harder levels
of use, ideal for the toughest of. Construction/industry environments.
Latest Sports Styling with co-polymer grip sidearms. Choise of lens/
frame combinations to suit. Exceeds EN166F by over six times.
MOQ - balení/packing: 1/120

oranžový rám - šedý zorník
orange frame - grey lense

tm. modrý rám - žlutý zorník
navy frame - yellow lense

černý rám - kouřový zorník
black frame - smoke lense

šedý rám - čirý zorník
grey frame - clear lense
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3M – SHIELDS

ŠTÍTY – 3M

NEW!

SPEEDGLAS™ 100
0503 0042 99 999 - BLAZE
0503 0043 99 999 - TRIBAL
Samozatmívací kukly Speedglas 100 mají výbornou optickou
kvalitu se spolehlivým přepínáním ze světlého do tmavého stavu.
Samozatmívací kazety Speedglas 100S-10 a 100S-11 mají stupeň
zatemnění 10 nebo 11 a ve světlém stavu mají stupeň
3. Samozatmívací kazeta Speedglas 100V má stupně
zatemnění 8-12 a ve světlém stavu stupeň 3.
Welding hood Speedglas 100 has excellent optical quality
with reliable switching of light in a dark state.
The Speedglas 100S-10 and 100S-11 filters have single dark shades
of 10 and 11, respectively, and a light shade of 3. The Speedglas
100V filter has five user-selectable dark shades, from shade
8 to shade 12, and a light shade of 3.
MOQ - balení/packing: 1/1

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

BLAZE

TRIBAL

www.cerva.com
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ČERVA – SHIELDS
WELDGUARD
0501 0378 99 999 - modrá/blue
SE 1140 – Ochranné nepřímo větrané brýle s měkkou
plastovou lícnicí, pevným čirým obdélníkovým zorníkem
třídy F, odklápěcím svářečským zorníkem, možností
nasazení na dioptrické brýle, ochranou proti záření
vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování. Tmavá
ochranná svářečská skla nejsou součástí, nutno
objednat samostatně.

NÁHRADNÍ SKLO PRO SVAŘOVÁNÍ 108x51, ČIRÉ 00, KOUŘOVÉ 05-12
SPARE WELDING GLASSES 108x51, OR SHADE CLEAR 00, SMOKE 05-12

SE 1140 – Welding goggles with soft flexible facepiece,
fixed rectangular clear lens and flip front welding lens,
class F visors, indirect ventilation, fit over dioptric
spectacles, protection against welding radiation, dark
welding visor is not included.
MOQ - balení/packing: 1/30

0504 0030 99 999 - čirá/clear
0504 0031 10 xxx* - kouřová/smoke
MOQ - balení/packing: 1/10

ARTILUX WELD
0501 0380 99 999 - modrá/blue
Modré ochranné nepřímo větrané brýle s odklápěcími
kruhovými zorníky třídy F, možností nasazení
na dioptrické brýle a ochranou proti záření vznikajícím
při svařování, vhodné pro svařování.
Welding goggles with flip circular visors, fit over dioptric
spectacles, class F visors, protection against welding
radiation, blue colour.
MOQ - balení/packing: 1/200

NÁHRADNÍ SKLO PRO SVAŘOVÁNÍ, TMAVOST 06-08 NEBO ČIRÉ 05
SPARE WELDING GLASSES, SHADE 06-08 OR CLEAR 05
0504 0028 99 999 - čirá/clear
0504 0029 99 xxx* - kouřová/smoke
MOQ - balení/packing: 1/10

UT
0502 0062 99 999 - modrá/blue
Ruční modrý štít s možností variabilního upevnění
rukojeti, se sklem DIN 10 a zorníkem o velikosti
110x90 mm, vhodný pro svářeče.
Welding handshield in blue colour, variable grip
mounting, visor 110x90 mm, DIN 10.
MOQ - balení/packing: 1/40

NÁHRADNÍ SKLO PRO SVAŘOVÁNÍ 110x90, TMAVOST 06-11
SPARE WELDING GLASSES 110x90, SHADE 06 -11
0504 0027 99 xxx*

tmavá/dark

MOQ - balení/packing: 1/10
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ŠTÍTY – ČERVA
VISIGUARD
0502 0023 99 999 - čirá/clear
Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a polykarbonátovým zorníkem třídy 1B.
Clear PC full face shield, headgear with browguard,
polycarbonate visor class 1B.
MOQ - balení/packing: 1/35

NÁHRADNÍ POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK, ČIRÝ
SPARE POLYCARBONATE VISOR, CLEAR
0502 0024 99 999 - čirá/clear
MOQ - balení/packing: 1/140

0502 0025 99 999 - drátěný/wire mesh
Drátěný celoobličejový štít s náhlavním držákem.
Wire mesh full face shield, headgear with browguard.
MOQ - balení/packing: 1/35

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

VISIGUARD MESH

MAXSHIELD
0502 0026 99 999 - čirá/clear
Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a zorníkem třídy F.
Clear PC full-face shield, headgear with browguard,
class F visor.
MOQ - balení/packing: 1/35

NÁHRADNÍ POLYKARBANÁTOVÝ ZORNÍK
SPARE POLYCARBONATE VISOR
0502 0022 99 999 - čirá/clear
MOQ - balení/packing: 1/200

www.cerva.com
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ČERVA – SHIELDS
ASK 300
0503 0008 99 999 - černá/black
Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou
tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13.
Welding hood with electronic light filter, adjustable
gloominess of the automatic optical filter from 9 to 13.
MOQ - balení/packing: 1/8

SK 100
0503 0015 99 999 - černá/black
Plastová kukla pro svářeče se snadno vyměnitelnými
skly (110x90 mm) a tmavostí ochranných svářečských
skel 06-11.
Welding hood with easily replaceable visors, available
shade number of welding visors 06-11.
MOQ - balení/packing: 1/8
náhradní sklo 110x90 mm,
str. 248
spare welding glass
110x90 mm, page 248

250
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ŠTÍTY – ČERVA
ASK 400
0503 0013 99 999 - černá/black
Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou
tmavostí a citlivostí automatického optického filtru
od 9 do 13.
Welding hood with electronic light filter, adjustable
gloominess and sensitivity of the automatic optical
filter, from 9 to 13.
MOQ - balení/packing: 1/8

0503 0014 99 999 - stříbrně-šedá
/silver-gey
Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou
tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13,
regulací citlivosti a zpoždění.
Welding hood with electronic light filter, adjustable
gloominess of the automatic optical filter 9 - 13,
adjustable shade level, sensitivity and delay,
comfortable feeling at work.

BRÝLE A ŠTÍT Y/SPECTACLES, GOGGLES AND SHIELDS

ASK 2000

MOQ - balení/packing: 1/8

www.cerva.com
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OCHRANA SLUCHU
HEARING PROTECTION
Společnost 3M, přední světový výrobce osobních ochranných prostředků, je hrdá, že může nabízet výrobky značky Peltor™
a E-A-R™ jako součást své produktové řady.
Prostředky ochrany sluchu značky Peltor™ a E-A-R™ pro hlučná a nebezpečná prostředí jsou osvědčenými špičkovými výrobky.
Díky více než 50 letům zkušeností je značka Peltor™ a E-A-R™ společně s portfoliem chráničů sluchu značky 3M příslibem výrobků
vynikající kvality, které poskytují optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou.
3M, the world’s leader in safety and protective equipment, is proud to have the Peltor™ and E-A-R™ brand range as part of its
product offering.
Peltor™ and E-A-R™ hearing protection for noisy and hazardous environments are renowned world leaders. With more than
50 years of experience, the Peltor™ and E-A-R™ together with the 3M branded hearing portfolio promises superior quality
products that provide an optimal balance of comfort and protection.
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OCHRANA SLUCHU – 3M

OBSAH KAPITOLY
CHAPTER CONTENT
252

OCHRANA SLUCHU 3M
3M HEARING PROTECTION

256

OCHRANA SLUCHU LAS
LAS HEARING PROTECTION

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

stupně ochrany/protection level:
RNR*< 85 dB
Ochrana sluchu není nutná, ale je k dispozici pro vaše pracovníky.
You do not have to wear hearing protection, but it’s available to your workers.

RNR* 83-93 dB
ochrana sluchu je nutná
hearing protection is necessary

RNR* 94-105 dB
ideální pro vyšší a střední frekvence hluku
ideal for high and medium frequency noise

RNR* 87-98 dB
ideální pro vyšší frekvence hluku
ideal for high frequency noise

RNR* 95-110 dB
ideální pro všechny frekvence hluku
ideal for all frequencies

RNR* - Hodnocení hluku, doporučení/Recommended Noise Rating

www.cerva.com

05_01-CERVA sluchatka 3M.indd 253

* vysvětlivky na straně 313

253

14.7.2010 16:30:51

3M – HEARING PROTECTION
3M 1100/SNR 37 dB
0401 0018 99 999

oranžová/orange

Jednorázové tvarovatelné pohodlné pěnové zátkové chrániče sluchu z měkké
hypoalergení polyuretanové pěny, s hladkým povrchem, kuželovité provedení vhodné
pro většinu zvukovodů, odolné proti znečištění.
Disposable, polyurethane foam ear plugs offering excellent protection, soft, hypo-aller
genic polyurethane, smooth, dirt-resistant surface, tapered design fits most ear canals.
MOQ - balení/packing: 200/5

3M 1110 CORDED/SNR 37 dB
0401 0022 99 999

oranžová/orange

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 100/5

3M 1100 DS/SNR 37 dB
0401 0020 99 999

oranžová/orange

zátkový chránič (2 páry) v kovovém pouzdře/ear plugs (2 pairs) in metal case
MOQ - balení/packing: 1/48

3M 1120 /SNR 34 dB
0401 0023 99 999

3M 1310/SNR 26 dB
oranžová/orange

0401 0029 99 999

oranžová/orange

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z měkké polyuretanové
pěny jedinečného vzhledu, kuželovité provedení vhodné
pro většinu zvukovodů, odolné proti znečištění.

Elegantní zátkové chrániče sluchu s inovační pružnou spojkou
pro optimální přilnutí a maximální pohodlí, jedinečný rotační
ohyb zajišťuje správné nasazení a jednoduchou manipulaci.

Disposable Ear Plugs with Storage Case, soft formulation,
new finger grip design, storage case with belt clip, tapered
design fits most ear canals.

Stylish banded hearing protector, innovative flexible band
for optimum fit and superior comfort, unique rotational flexure
offers optimal positioning and easy manipulation.

MOQ - balení/packing: 200/5

MOQ - balení/packing: 1/50

3M 1130/SNR 34 dB
0401 0026 99 999

3M 1311/SNR 26 dB
oranžová/orange

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 100/5

0401 0030 99 999

oranžová/orange

vyměnitelné zátky
replaceable plugs
MOQ - balení/packing: 20/5

3M 1261/SNR 25 dB
0401 0027 99 999

oranžová/orange

Zátkové chrániče sluchu z měkkého materiálu pro vícenásobné
použití, snadné zavedení do zvukovodu díky novému vzhledu,
se skladovacím pouzdrem včetně spony na opasek.
Polyurethane foam ear plugs for multiple use, excellent
protection, soft, hypo-allergenic polyurethane, smooth,
dirtresistant surface, tapered design fits most ear canals.
MOQ - balení/packing: 50/5

3M 1271/SNR 25 dB
0401 0028 99 999

oranžová/orange

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 50/5
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OCHRANA SLUCHU – 3M
E·A·R SOFT/SNR 28 dB
0401 0038 99 999

soft žlutá/yellow

Jednorázové tvrarovatelné zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU
pěny, s oblým zakončením, vydávájí minimální a rovnoměrný tlak na stěnu
sluchovodu.
Tapered very soft foam earplugs with smooth surface, maximum low
pressure comfort in auditory meatus.
MOQ - balení/packing: 250/10

E·A·R SOFT CORDED/SNR 29 dB
0401 0043 99 999

soft žlutá/yellow

Jednorázové tvrarovatelné zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU
pěny, s oblým zakončením, vydávájí minimální a rovnoměrný tlak na stěnu
sluchovodu. Dodávány se šňůrkou.
Tapered very soft foam earplugs with smooth surface and stay-together
cord, maximum low pressure comfort in auditory meatus.
MOQ - balení/packing: 200/10

E·A·R CLASSIC/SNR 28 dB
E·A·R CLASSIC SOFT/SNR 36 dB
0401 0035 99 999
0401 0037 99 999

classic žlutá/yellow
classic soft žlutá/yellow

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

Jednorázové tvarovatelné omyvatelné zátkové chrániče sluchu ze speciální
PVC pěny, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné
a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, snadné a pohodlné použití, vyšší
útlum a pohodlí díky měkčí pěně (E-A-R Classic Soft).
Plugs from special PVC foam, the energy-absorbing foam gradually
expands and conforms to the size and shape of any auditory meatus,
non-irritating and washable material, easy to use E·A·R Classic Soft
– higher attenuation and comfort due to special softer foam against
model “Classic”.
MOQ - balení/packing: 250/8; 200/10

E·A·R CLASSIC CORDED/SNR 28 dB
E·A·R CLASSIC SOFT CORDED/SNR 36 dB
0401 0041 99 999
0401 0042 99 999

classic corded žlutá/yellow
classic soft corded žlutá/yellow

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 200/10

E·A·R EXPRESS/SNR 28 dB
0401 0054 99 999

žlutá/yellow

Omyvatelné zátkové chrániče sluchu hříbkovitého tvaru, s plastovou
rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu.
InstaSeal plugs with soft plastic holder, easy and hygienic to use,
washable.
MOQ - balení/packing: 100/4

E·A·R EXPRESS CORDED/SNR 28 dB
0401 0056 99 999

žlutá/yellow

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 100/4
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3M - HEARING PROTECTION
E·A·R PUSH INS/SNR 38 dB
0401 0055 99 999

žlutá/yellow

Zátky z patentované E-A-R pěny s plastovou rukojetí
pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelné,
pro vícenásobné použití, působením tělesné teploty se zátky
samy optimálně tvarově přizpůsobí zvukovodu.
Plugs from patented E-A-R foam with a soft plastic holder for
multiple use, easy and hygienic application, washable, with
body temperature these plugs expand in the auditory meatus
to a comfortable seal.
MOQ - balení/packing: 100/4

E·A·R PUSH INS CORDED/SNR 38 dB
0401 0057 99 999

žlutá/yellow

zátkový chránič se šňůrkou/corded ear plugs
MOQ - balení/packing: 100/4

E·A·R ULTRAFIT CORDED/SNR 32 dB
0401 0049 99 999

žlutá/yellow

Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu spojené
bezpečnostním vinylovým vláknem, se zaváděcí rukojetí
a třemi velmi jemnými lamelami (stromečkové), v univerzální
velikosti.
Premolded universal size earplugs with a unique triple-flange
design, easy to use and wash, the stay-together cord helps
prevent loss and allows storage around the neck when not
in use.
MOQ - balení/packing: 50/10

PELTOR TRI FLANGE/SNR 29 dB
0401 0050 99 999 plastové/plastic žlutá/yellow
0401 0051 99 999 pletené/cotton žlutá/yellow

plastové/plastic
pletené/cotton

Zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí a se
spojovacím vláknem (plastové nebo pletené), omyvatelné.
Earplugs with the triple-flange design, stay together cord
(plastic or cotton), easy to use and wash.
MOQ - balení/packing: 100/4
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OCHRANA SLUCHU – 3M
E·A·R BAND/SNR 21 dB
0401 0058 99 999

žlutá/yellow

Polštářkové omyvatelné tvarované zátkové chrániče sluchu,
uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu, s lehkým pružným
plastikovým obloukem a vyměnitelnými zátkami, vhodné
pro krátkodobé návštěvníky hlučných provozů.
The cushion spherical caps do not require insertion into the
auditory meatus, lightweight plastic band allow them to be
stored around the neck when not needed, they are excellent
for supervisory and maintenance personnel or visitors of noisy
environments, caps can be washed or replaced easily.
MOQ - balení/packing: 1/10

NÁHRADNÍ ZÁTKY/SPARE CAPS
0403 0027 99 999

žlutá/yellow

MOQ - balení/packing: 50/10

E·A·R CABOFLEX/SNR 21 dB
0401 0048 99 999

žlutá/yellow

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

Kónické omyvatelné zátkové chrániče sluchu z jemného
pěnového polymeru, s vrstvou silikonu, vyměnitelnými
zátkami a lehkým spojovacím obloukem pod bradu
(ideální pro současné použití ochranné přilby a brýlí),
vhodné pro opakované vstupy do hlučných provozů
Conical pods with foam earplugs, the lightweight band can
be worn under the chin without interfering with hardhats
or glasses, they are excellent for supervisory and maintenance
personnel or visitors of noisy environments, pods can
be washed or replaced easily.
MOQ - balení/packing: 1/400

NÁHRADNÍ ZÁTKY/SPARE CAPS
0403 0022 99 999

žlutá/yellow

MOQ - balení/packing: 50/10

PELTOR NEXT SOLAR/SNR 36 dB
0401 0044 99 999 různobarevné/multicolour
Různobarevné zaoblené zátkové chrániče sluchu z velmi
měkké PU pěny, vydávají nízký a rovnoměrný tlak na stěnu
zvukovodu, k dispozici i s bezpečnostním spojovacím
vinylovým vláknem.
Assorted colour, tapered, very soft foam earplugs, low presure
comfort in auditory meatus, available also with stay-together
cord.
MOQ - balení/packing: 200/10

ZÁTKOVÝ CHRÁNIČ SE ŠŇŮRKOU
EAR PLUGS CORDED
0401 0046 99 999 různobarevné/multicolour
MOQ - balení/packing: 100/10
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3M - HEARING PROTECTION
PELTOR NEXT NO-TOUCH CORDED
SNR 35 dB

EAR ZÁSOBNÍK ZÁTEK/
CONTAINER

0401 0047 99 999

0401 0039 99 999

ružová/rose

Zaoblené kónické zátkové chrániče sluchu
z velmi měkké pěny, se zaváděcí rukojetí,
k dispozici i s bezpečnostním spojovacím
vláknem.

Náhradní náplň 500 párů chráničů sluchu
E-A-R pro zásobník E-A-R soft.
E·A·R soft plugs container,
500 pairs, reusable.

Tapered, conical, very soft foam earplugs with
handle, corded.

MOQ - balení/packing: 500/4

MOQ - balení/packing: 100/4

EAR NÁHRADNÍ NÁPLŇ
/SPARE REFILL
0401 0040 99 999

EAR DÁVKOVAČ/DISPENSER
0403 0020 99 999

Náhradní náplň 500 párů do zásobníku
E.A.R SOFT.

Dávkovač zátkových chráničů sluchu E-A-R soft, snadná
obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky
chráničů.

Spare refill of 500 pair to E.A.R SOFT plugs
container.

E·A·R soft plugs dispenser, easy handling by one hand, easily
replaceable containers.

MOQ - balení/packing: 500/4

MOQ - balení/packing: 100/4
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OCHRANA SLUCHU - 3M

H510A-401-GU OPTIME I

H540A-411-SV OPTIME III

0402 0023 99 999

žlutá/yellow

An all-round light hearing protector for the industry, headband,
foam filled sealing cups, 150 grams, colour yellow.
MOQ - balení/packing: 1/20

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s hlavovým
obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky, s dvojitou
stěnou mušlí, hmotnost 265 g, tlumí výborně v celém rozsahu
frekvencí.
High-attenuation with dual protector shells which offer unique
noise-damping properties across the entire frequency range,
foam filled sealing cups, 265 grams, headband.
MOQ - balení/packing: 1/20

H520A-407-GQ OPTIME II
0402 0024 99 999

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, pěnou plněným hlavovým
obloukem a těsnícími polštářky, hmotnost 150 g, vhodný
pro použití v průmyslu.

0402 0025 99 999 černá-červená/black-red

tm. zelená/dark green

Výkonný střední tmavě zelený mušlový chránič sluchu,
s hlavovým obloukem, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími
polštářky, hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké frekvence,
vhodný pro hlučné prostředí.
High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
sealing cups filled with fluid and foam, 210 g, headband.
MOQ - balení/packing: 1/20
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3M - HEARING PROTECTION
H510P3E-405-GU OPTIME I
0402 0043 99 999

žlutá/yellow

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, s upevněním
na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, krčním obloukem a pěnou
plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 180 g, vhodný pro
použití v průmyslu.
An all-round light hearing protector for the industry, foam filled
sealing cups, 180 grams, safety helmet LAS S14 and S17
attachment.
MOQ - balení/packing: 1/20

H520B-408-GQ OPTIME II

H510B-403-GU OPTIME I

0402 0038 99 999

0402 0037 99 999

tm. zelená/dark green

Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, s krčním
obloukem, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
hmotnost 195 g, tlumí dobře i nízké frekvence, vhodný
pro hlučná prostředí.
High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
sealing cups filled with fluid and foam, 195 grams, neckband.

žlutá/yellow

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, s krčním obloukem
a pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 135 g,
vhodný pro použití v průmyslu.
An all-round light hearing protector for the industry, neckband,
foam filled sealing cups, 135 grams.
MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

H540B-412-SV OPTIME III
0402 0039 99 999

černá-červená/black-red
ack-red

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s dvojitou
tou
stěnou mušlí, krčním obloukem a pěnou plněnými
těsnícími polštářky, hmotnost 250 g, tlumí výborně
v celém rozsahu frekvencí.
High-attenuation with dual protector shells which
offer unique noise-damping properties across the
entire frequency range, foam filled sealing cups,
250 grams, neckband.
MOQ - balení/packing: 1/20
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OCHRANA SLUCHU - 3M
H520P3E-410-GQ OPTIME II

H515FB-516-GN BULL’S EYE I

0402 0044 99 999

0402 0049 99 999

tm. zelená/dark green
en

tm. zelená/dark green

Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, s upevněním
m
na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, kapalinou a pěnou
plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 240 g, tlumí dobře
i nízké frekvence, vhodný pro hlučná prostředí.

Velmi plochý zelený mušlový chránič sluchu, se skládacím
obloukem.

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low
frequencies, sealing cups filled with fluid and foam,
240 grams, safety helmet LAS S14 and S17 attachment.

MOQ - balení/packing: 1/20

Very flat protector with folding headband.

MOQ - balení/packing: 1/20

H540P3E-413-SV OPTIME III
0402 0045 99 999

černá-červená/black-red

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu,
uchu, s dvojitou
stěnou mušlí, upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17,
pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost
tnost 295 g, tlumí
výborně v celém rozsahu frekvencí.

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

High-attenuation with dual protector shells
ls which offer
unique noise-damping properties across the entire
frequency range, foam filled sealing cups,
s, 295 grams,
safety helmet LAS S14 and S17 attachment.
ent.
MOQ - balení/packing: 1/20

H515FB-516-SV BULL’S EYE I
0402 0050 99 999

černá/black

Velmi plochý zelený mušlový chránič sluchu, se skládacím
obloukem.
Very flat protector with folding headband.
MOQ - balení/packing: 1/20
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3M - HEARING PROTECTION
H520F-409-GQ OPTIME II
0402 0051 99 999

HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A
- univerzální

tm. zelená/dark green

HYGIENIC PADS HY100A
– universal

Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, se skládacím
acím
obloukem, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
ky,
hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké frekvence, vhodný
pro hlučná prostředí.

0403 0008 99 999
MOQ - balení/packing: 100

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
ncies,
sealing cups filled with fluid and foam, 210 grams, folding
ng
headband.
MOQ - balení/packing: 1/20

HRXS7A01
0402 0030 99 999

červená/red

NEW!

Mušlový červený chránič se zabudovaným FM stereo
přijímačem a vstupem pro MP3, hmotnost 340 g.
Hearing protector with integrated FM stereo receiver and input
for MP3 player, weight 340g.
MOQ - balení/packing: 1/10

HYGIENICKÝ SET HY54 k mušlovým chráničům
sluchu H540
HYGIENIC SET HY54 for hearing protector H540
0403 0009 99 999
MOQ - balení/packing: 1/20

HYGIENICKÝ SET HY6 k mušlovým chráničům
sluchu H64
HYGIENIC SET HY6 for hearing protector H64
0403 0010 99 999
MOQ - balení/packing: 1/20

HYGIENICKÝ SET HY52 k mušlovým chráničům
sluchu H520
HYGIENIC SET HY52 for hearing protector H520
0403 0011 99 999
MOQ - balení/packing: 1/20

HYGIENICKÝ SET HY51 k mušlovým chráničům
sluchu H510
HYGIENIC SET HY51 for hearing protector H510
0403 0014 99 999
MOQ - balení/packing: 1/20
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OCHRANA SLUCHU - 3M
MT15H7A2-SV PRO TAC II
0402 0035 99 999

černá/black

Mušlový černý chránič sluchu, s elektronikou tlumící hluk
a zesilující mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení
na komunikační systémy.
Hearing protector electronic regulation of noise and speech
levels, can be joined with communication systems.
MOQ - balení/packing: 1/10

MT16H210F-478-GN SPORT TAC
0402 0052 99 999

tm. zelená/dark green

Mušlový zelený chránič sluchu, s velmi plochými mušlemi,
skládacím obloukem, elektronikou tlumící hluk a zesilující
mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení
na komunikační systémy, vhodný pro střelce.

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION

Hearing protector designed for shooters, electronic regulation
of noise and speech levels, can be joined with communication
systems, very flat cups, folding headband.

vyměnitelné kryty mušlí
replaceable earmuff cover

MOQ - balení/packing: 1/10

MT53H7A430B LITE COM III
0402 0027 99 999

černá/black

Bezdrátová černá komunikační souprava v mušlových chráničích
sluchu, kombinovatelná s jinými komunikačními systémy, s CD
přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízeným
hlukovým filtrem, hlavovým obloukem a modifikací na přilbu (410 g),
hmotnost 390 g, s frekvencí 433,075–434,775 MHz, 69 kanály,
výkonem 10 mW ERP, dosahem až 1000 m, na dva 1,5 V AA
monočlánky.
Peltor-LiteCom III, wireless communication set within hearing
protectors, frequency 433.075 - 434.775 MHz, 69 channels,
10 mW ERP output, range 1,000 m, two 1.5 V AA batteries,
can be joined with other communication systems, CD player
or FM radio, electronic regulation of external noise, headband
390 grams, helmet version 410 grams.
MOQ - balení/packing: 1/10
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3M - HEARING PROTECTION
V40CH510A-401-GU
0402 0032 99 999

žlutá-černá/yellow-black

Mušlový žluto-černý chránič sluchu, v kombinaci s plastovým
obličejovým štítem a čelním spoilerem.
Hearing protector H510A-401-GU combined with plastic face
shield and forehead spoiler.
MOQ - balení/packing: 1/10

V40FH510A-401-GU
0402 0022 99 999

žlutá-černá/yellow-black

Mušlový žluto-černý chránič sluchu, v kombinaci
s polykarbonátovým obličejovým štítem a čelním spoilerem.
Hearing protector H510A-401-GU combined with lift-off
polycarbonate face shield and forehead spoiler.
MOQ - balení/packing: 1/10
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LAS – HEARING PROTECTION

OCHRANA SLUCHU – LAS

LA 3001
0402 0021 10 999
0402 0021 20 999
0402 0021 40 999

zelená/green
červená/red
modrá/blue

Velmi lehký dielektrický mušlový chránič o hmotnosti 163 g.
Norma: EN 352
Very light, dielectric and comfortable ear-muff, 163 g.
Standard: EN 352
MOQ - balení/packing: 1/50

OCHRANA SLUCHU/HEARING PROTECTION
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JSP – SAFETY HELMETS

SAFETY HELMETS
OCHRANNÉ PŘILBY

Photo© JSP
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OCHRANNÉ PŘILBY – JSP
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JSP – SAFETY HELMETS

otočné kolečko
intuitive and easy grip wheel
ratchet
vysoce kvalitní plyšová výstélka
a potní pásek
high quality plush padding
and sweatband
Zkoušky prováděné dle požadavků normy
EN 14052:2005 3-násobně převyšují
požadavky normy EN397
The tests carried out for EN 14052:2005
over 3 times as severe as those carried out
for EN 397:1995

vložka z pěnového polystyrenu,
dobře absorbující nárazy
foam polystyrene liner
for good shock absorbtion

EN14052
ODOLNOST PROTI NÁRAZU (schopnost tlumení nárazu)
Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu.
Jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm
od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů. Druhý
náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi
15° a 60° 5 kg závažím z výšky 1 metru.
IMPACT TEST
Helmet is hit twice, once, in an area within a 35mm
radius of the crown with a 5 kg weight from 2 metres.
The Helmet is then re-conditioned and a 5 kg is dropped
from 1 metre onto the shell at any angle between 15°
and 60° for Side Impact performance.

MK 8 EVOLUTIONTM
0601 0044 80 999 - bílá/white
0601 0044 70 999 - žlutá/yellow
0601 0044 10 999 - zelená/green

0601 0044 40 999 - modrá/navy
0601 0044 20 999 - červená/red
0601 0044 90 999 - oranžová/orange

Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. JSP je jedinou společností, která vytvořila helmu splňující
vysoké požadavky na ochranu dle normy EN14052, která nově 3-násobně převyšuje
požadavky normy EN397. Helma je navržena s použitím nejnovějších materiálů a technik
výroby. EVO8 nabízí skutečně komplexní ochranu a nedostižné pohodlí. Vysoce kvalitní
průmyslová přilba se zvýšeným stupněm ochrany je vhodná pro práce v rizikovém prostředí
např. hornictví, tunelování, demolice, stavby, rafinerie atd. Žádná jiná bezpečnostní helma
nenabízí tuto úroveň ochrany. Tento produkt je designován pro ochranu života, pokud berete
bezpečnost skutečně vážně, budete nosit přilbu EVO8 od společnosti JSP. Nastavitelná
velikost v rozpětí 53-64 cm. S odvětráním. Velká plocha vhodná pro potisk logem.
Head protection has evolved. JSP are the only company to have designed a helmet to
withstand and protect against the rigours of a new standard EN14052, which offers over
3 times more protection than EN397. Designed with the latest materials and techniques, the
EVO8 offers true all round protection and unrivalled comfort. The high density liner and ultra
comfortable harness, ensures maximum protection in the highest risk environments, such as
mining, tunneling, demolition, construction, refineries, offshore and marine.
No other safety helmet offers this level of protection, JSP has designed this product to
save lives, if you are serious about safety, you will wear the JSP EVO8. Adjustment range
53-64 cm. Ventilated , large logo printing area.
MOQ - balení/packing: 1/6
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ODOLNOST PROTI PRŮRAZU
Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu.
První náraz razníkem o hmotnosti 1kg z výšky 2,5 metrů
je veden na vrchol přilby. Druhý náraz je veden mimo
vrchol pod úhlem 15° a 60° z výšky 2 metrů.
PENETRATION TEST
Helmet is hit twice, once in the crown area with a 1kg fl at bladed striker
from 2,5 metres. The Helmet is then re-conditioned and the same weight is dropped from .

EN397
ODOLNOST PROTI NÁRAZU
Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden na Vrchol přilby
5 kg závažím z výšky 1 metru.
IMPACT TEST
Helmet is hit once, directly onto the crown
with a 5 kg weight from 1 metre.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU
Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden do oblasti
o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití špičatého
razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.
PENETRATION TEST
Helmet is hit once, by a 3 kg pointed striker from a height of
1 metre in a 50 mm radius of the crown.
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OCHRANNÉ PŘILBY – JSP
MK7
0601 0035 80 999 - bílá/white
0601 0035 70 999 - žlutá/yellow
0601 0035 10 999 - zelená/green

0601 0035 40 999 - modrá/blue
0601 0035 20 999 - červená/red
0601 0035 90 999 - oranžová/orange

Pohodlná přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného kolečka,
6ti bodovým látkovým hlavovým křížem, koženkovou potní páskou.
Very comfortable helmet, ventilated, easyjust slip ratchet, 6-point textile webbing harness,
leatherette sweatband.
MOQ - balení/packing: 1/35
pohodlná koženková potní páska
comfortable leatherette sweatband

větrací otvory
ventilation
dešťový žlábek
rain channel

6 bodový textilní hlavový kríž
6-point textile webbing harness

LINESMAN MK3
0601 0048 80 999 - bílá/white
0601 0048 70 999 - žlutá/yellow

PŘILBA MK7 S KOLEČKEM A ŠTÍTEM
HELMET WITH WHEEL AND EYESHIELD
0601 0037 40 999 - modrá/blue
0601 0037 20 999 - červená/red
0601 0037 90 999 - oranžová/orange

Velmi komfortní přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného
kolečka, 6ti bodovým látkovým hlavovým křížem, koženkovou potní páskou a otočným
kolečkem a štítem.
Very comfortable helmet, ventilated, easyjust wheel ratchet, 6-point textile webbing
harness. Wheel ratchet, eyeshield, leatherette sweatband.
MOQ - balení/packing: 1/35

Helmet based on the short peak MK3 comfort plus helmet
combined with a Linesman 3-point chinstrap harness. Short
peak for better vision when working at height, low dome profile, firm secure fit,Quick release
chinstrap, rain channel, 6-point terylene webbing harness, slip ratchet adjustment, standard
EN397, 440V.
Applications: over head line workers, over water working, working at height, scaffolders,
telecom engineers.

PŘILBY/HELMETS

0601 0037 80 999 - bílá/white
0601 0037 70 999 - žlutá/yellow
0601 0037 10 999 - zelená/green

Helma na bázi MK3 komfort plus, se zkráceným štítkem
pevně držícím na hlavě pro lepší výhled při práci ve výškách,
3bodovým podbradním snadno odepínatelným páskem
LINESMAN, dešťovým kanálkem, vhodná pro práce ve
výškách (lešenáři, telekomunikace) a nad vodou, splňuje
normu EN 397, 440 V.

MOQ - balení/packing: 1/40

otočné kolečko
wheel ratchet

www.cerva.com
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štít
eyeshield

6 bodový tyrlenový hlavový kříž
6-point terylene webbing harness

3 bodovým podbradním páskem LINESMAN
3-point LINESMAN harness
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JSP – SAFETY HELMETS
MK3
0601 0034 80 999 - bílá/white
0601 0034 70 999 - žlutá/yellow
0601 0034 10 999 - zelená/green

0601 0034 40 999 - modrá/blue
0601 0034 20 999 - červená/red
0601 0034 90 999 - oranžová/orange

Pohodlná stabilní přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku,
6ti bodovým látkovým hlavovým křížem. Splňuje normu EN 397, 440 V.
Safety helmet special designed for ultimate
in comfort, slip ratchet, leatherette sedat band,
d,
6-point Terylene webbing harness.
Standard EN397, 440V.
MOQ - balení/packing: 1/40

nylonová potní páska
nylon/foam sweatband

nylonová potní páska
nylon/foam sweatband

PE hlavový kříž
PE harness

PE hlavový kříž
PE harness

vložka přilby
helmet insert

MK2 LIGHT
0601 0026 80 999 - bílá/white
0601 0026 70 999 - žlutá/yellow
0601 0026 10 999 - zelená/green

MK1
0601 0026 40 999 - modrá/navy
0601 0026 20 999 - červená/red
0601 0026 90 999 - oranžová/orange

0601 0042 80 999 - bílá/white
0601 0042 70 999 - žlutá/yellow
0601 0042 10 999 - zelená/green

0601 0042 40 999 - modrá/navy
0601 0042 20 999 - červená/red
0601 0042 90 999 - oranžová/orange

Pohodlná lehká stabilní přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku,
6ti bodovým PE hlavovým křížem. Spňuje normu EN 397, 440 V.

Pohodlná lehká přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku, 6ti bodovým PE
hlavovým křížem, bez větracích otvorů.

PE helmet special designed for ultimate in comfort and lightweight, slip ratchet, leatherette
sedat band, 6-point PE harness. Standard EN397, 440V.

PE helmet special designed for ultimate in comfort and lightweight, slip ratchet, leatherette
sedat band, 6-point PE harness, without ventilation holes.

MOQ - balení/packing: 1/40

MOQ - balení/packing: 1/40
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OCHRANNÉ PŘILBY – JSP
POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM
POLYCARBONATE VISOR WITH HOLDER

DRŽÁK ŠTÍTU
SHIELD HOLDER

SLUCHÁTKA MK2, MK3
EAR DEFENDERS MK2, MK3

0502 0042 99 999

0504 0037 99 999

0402 0057 99 999 - černá/black

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/20

MOQ - balení/packing: 1/50

SLUCHÁTKA MK7
EAR DEFENDERS MK7

ŠTÍT K PŘILBĚ MK7
VISOR FOR HELMET MK7

POTNÍ PÁSKA, NYLON
SWEATBAND, NYLON/FOAM

0402 0058 99 999 - černá/black

0502 0047 99 999

MOQ - balení/packing: 1/50

MOQ - balení/packing: 1/200

0604 0038 99 999 - MK2, MK3
0604 0039 99 999 - MK7
MOQ - balení/packing: 1/1000

PŘILBY/HELMETS

štít je možné skrýt uvnitř helmy
visor can hide in internal space of helmet

ŠTÍTY
VISORS
0502 0043 99 999 - acetátový štít
/acetate visor
0502 0046 99 999 - polykarbonátový štít
/polycarbonate visor
0502 0044 99 999 - drátěný štít/gauze
visor
0502 0045 99 999 - tmavý svařovací štít
GW5/smoke welding visor
MOQ - balení/packing: 1/50

www.cerva.com
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LAS – SAFETY HELMETS

LAS S14
0601 0015 80 999 - bílá/white
0601 0015 70 999 - žlutá/yellow
0601 0015 10 999 - zelená/green

LAS S17
0601 0015 40 999 - modrá/blue
0601 0015 20 999 - červená/red
0601 0015 90 999 - oranžová/orange

0601 0017 80 999 - bílá/white
0601 0017 70 999 - žlutá/yellow
0601 0017 10 999 - zelená/green

0601 0017 40 999 - modrá/blue
0601 0017 20 999 - červená/red
0601 0017 90 999 - oranžová/orange

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená ve čtyřech
bodech na textilních páscích, velikosti 52–62, celková hmotnost 310 g, pro práci do -30 °C,
životnost 4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti
bodech na PE náhlavním kříži, velikosti 52–62, celková hmotnost 331 g, pro práci do -30 °C,
životnost 4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, suspended at 4 points, textile bands,
sizes 52–62, total weight 310 g, approved for -30°C, service-life 4 years, standard EN 397.

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, suspended at 6 points, PE suspension
cross, sizes 52–62, total weight 331 g, approved for -30 °C, service-life 4 years, standard EN 397.

MOQ - balení/packing: 1/24

MOQ - balení/packing: 1/24
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OCHRANNÉ PŘILBY – LAS
LAS S16E PRO ELEKTRIKÁŘE
LAS S16E FOR ELECTRICIANS
0601 0016 70 999 - žlutá/yellow
Lehká polyethylénová fasetová skořepina
s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti
bodech na textilních páscích, elektrická izolace
1000V, celková hmotnost 325 g, pro práci
do -30 °C, životnost 4 roky, certifikát dle normy
EN 50365.
Light polyethylene facetted shell with scruff
extension, suspended at 6 points, textile bands,
insulation up to 1000 V, total weight 325
g, approved for -30 °C, service-life 4 years,
standard EN 50365.
MOQ - balení/packing: 1/24

VÝSTÉLKA K PŘILBĚ LAS S14
INNER FOR HELMET LAS S14

VÝSTÉLKA K PŘILBĚ LAS S16E
INNER FOR HELMET LAS S16E

VYSTÝLKA K PŘILBĚ LAS S17
INNER FOR HELMET LAS S17

0604 0024 99 999

0604 0036 99 999

0604 0026 99 999

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

PŘILBY/HELMETS

PODBRADNÍ PÁSEK K PŘILBÁM
LAS S14, S17

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM
LAS S14, S16E

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM
LAS S17

CHIN STRAP TO HELMETS
LAS S14, S17

SWEATBAND TO HELMETS
LAS S14, S16E

SWEATBAND TO HELMETS
LAS S17

0604 0022 99 999 - a
0604 0021 99 999 - b

0604 0023 99 999

0604 0025 99 999

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/1

MOQ - balení/packing: 1/100

a

b
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3M - SAFETY HELMETS

OCHRANNÉ PŘILBY - 3M

G3000
0601 0046 80 999 - bílá/white 0601 0046 40 999 - modrá/blue
0601 0046 70 999 - žlutá/yellow 0601 0046 20 999 - červená/red
0601 0046 10 999 - zelená/green 0601 0046 90 999 - oranžová/orange
0601 0046 79 999 - reflexní žlutá/reflective yellow
Bezpečnostní přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky v oblasti lesnictví
a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými nároky na účinnou
vysokou ochranu a splnění normy EN 397. Přilba je vyrobena z plastu ABS stabilizovaného
proti vlivu ultrafialového záření.
Hmotnost: 310 g
Rozměry: 54-62 cm

Přilba G3000 s UvicatorTM senzorem
G3000 helmet with UvicatorTM technology
Peltor™ Uvicator™ Sensor
Indikátor signalizující čas
na výměnu přilby.
Uvicator™ Technology
The disc tells you when it’s time
to replace your helmet.

Odvětrání
Optimalizované odvětrání s větším
počtem větracích otvorů než u běžné
přilby s odvětráním.
Ventilation
Optimised ventilation with more
ventilation holes comparing
to a conventional ventilated helmet.
Prostor pro název společnosti
Prostor pro potisk např. logem
společnosti, značkou nebo
názvem.
Space for company name
Surface for printing a logotype,
brand name, etc.

The G3000 helmet has been designed in close collaboration with forestry and industrial
workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective
protection, excellent ventilation and a maximum field of vision. The unique characteristics
of the G3000 are: offers excellent protection and fully approved against EN 397 and is fully
compatible with 3M eye and ear protection.
Material: UV-stabilised ABS
Weight: 310 g
Size: 54-62 cm
MOQ - balení/packing: 1/20

Krátký okraj
Krátký okraj poskytuje větší zorné pole.
Short brim
Short brim giving a broader field of view.
Vnitřní výstroj přilby
Vnitřní výstroj přilby lze umístit ve dou polohách tak, aby přilbu bylo
možno nosit i kšiltem dozadu, vhodné např. při práci ve stísněných
prostorách nebo při šplhání.
Helmet head harness
Rotating head harness which enables the peak to be placed
at the rear. Ideal for tight spaces or for climbing.
HI-VIZ

dvoupolohová mechanika
two position mechanics

TTenká
ká konstrukce
k t
Měkce oblý design zabraňující zachycení částí přilby za větve apod.
Slim design
Softly rounded edges reduce the risk of snagging on branches etc.

PELTOR PEL LES

DRÁTĚNÝ ŠTÍT/MESH VISOR

0601 0023 99 999 - oranžová/orange

0604 0027 99 999
MOQ - balení/packing: 1/10

Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000
a mušlového chrániče sluchu H31P3K s odklopnou
drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.

VÝSTÉLKA 6417/INNER 6417

Forestry set - PeltorTM G2000 helmet + H31P3K
hearing protector, flip mesh visor and neck cover
protector.

0604 0030 99 999

MOQ - balení/packing: 1/10

PLACHETKA/NECK COVER

MOQ - balení/packing: 1/20

0604 0029 99 999
MOQ - balení/packing: 1/10

sluchátka
earmuffs
plachetka
neck cover
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drátěný štít
mesh visor

SLUCHÁTKA/EARMUFFS
0402 0053 99 999
MOQ - balení/packing: 1/20

www.cerva.com

14.7.2010 16:33:46

ČERVA – HARD CAPS

BEZPEČNOSTNÍ ČEPICE – ČERVA

HARDCAP A1+
0603 0004 60 999 - černá-šedá/black-grey
0603 0004 42 999 - tm. modrá/navy

NEW!

větrání
ventilation

Čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní výztuhou
a nastavitelnou velikostí, splňuje normu EN 812.
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester
potní páska
sweatband

Cotton cap with stiff eyeshade and plastic ABS shell,
adjustable size, EN 812 standard.
Material: 50 % cotton, 50 % polyester
MOQ - balení/packing:
g: 1/20

plastová vnitřní výztuha
plastic shell

zapínání na plastovou sponu, nastavitelná velikost od 53 cm do 64 cm
plastic clip, adjustable size from 53 cm to 64 cm

reflexní doplňky
reflective components

DUIKER
0603 0001 40 999 - modrá/blue
0603 0001 10 999 - zelená/green
0603 0001 60 999 - černá/black
Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní
výztuhou a nastavitelnou velikostí. Splňuje normu EN 812.

PŘILBY/HELMETS

Cotton cap with stiff eyeshade and plastic ABS shell,
adjustable size, EN 812 standard.
MOQ - balení/packing: 1/60

vnitřní výztuha ABS / ABS shell

BIRRONG

plastová vnitřníí výztuha
plastic shell
shhhell
e

0603 0002 42 999 - tm. modrá/navy
0603 0002 60 999 - černá/black
0603 0002 10 999 - zelená/green
0603 0002 20 999 - červená/red
0603 0002 52 999 - sv. modrá/royal
Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní
výztuhou a nastavitelnou velikostí. Splňuje normu EN
N 812.
Cotton cap with stiff eyeshade and plastic shell, adjustable
ustable
size, EN 812 standard.
MOQ - balení/packing: 1/60
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REFIL – RESPIRATORS

FILTRAČNÍ POLOMASKY
DISPOSABLE RESPIRATORS

RESPIRÁTORY REFIL
Jsou jednorázově použitelné celofiltrační polomasky skládacího nebo tvarovaného typu. Některé z těchto respirátorů
mají výdechový ventil pro snížení námahy při dýchání. Všechny respirátory REFIL splňují veškeré požadavky ČSN EN 149.

DISPOSABLE RESPIRATORS REFIL
Meet completely all requirements of ČSN EN 149. They are available in folding or pre-molded form and selected types
are equipped with exhalation valve that decreaces the user exhaustion by breathing.
Photo © Refil
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REFIL – RESPIRATORS
ŘADA ECONOMY
ECONOMY LINE
5XX – skládací polomasky určené pracovníkům vykonávajícím 5XX – folding form are intended for non-breather activities.
nenáročnou fyzickou práci. Jen skupinové balení 100-200 ks.
Only package of 100-200 pcs available.
ŘADA STANDARD
7XX – skládací polomasky vhodné pro opakované použití,
snadné uložení do příštího použití, nízké dýchací odpory
a vydechovací ventilky umožňují použití respirátorů i při vyšší
fyzické námaze.
8XX – tvarované polomasky s tvarovou stabilitou, vhodné
pro déletrvající jednorázové použití. Zvýšení komfortu a těsnosti
zajišťuje měkký molitanový pásek v horní části polomasky.
Nejúčinnější typ 851 je opatřen těsnícím lemem po celém obvodu
přiléhající plochy.

STANDARD LINE
7XX – folding form suitable for frequent reuse, easy deposition
before next use. Suitable for hard work thanks to the exhalation
valve that decreaces the user exhaustion by breathing.
8XX – pre-molded form traditionally shaped respirator
with good stability, suitable for long time use. The foam band which
is placed in upper part of respirator, provide higher comfort
and better seal. The most effective type 851 has sealing border
around whole mask.

ŘADA TOP
6XX – skládací polomasky s vysokým komfortem nošení, vhodné při fyzicky namáhavé práci. Moderní tvar umožňuje snadné
nasazení a těsné dosednutí na rozmanité tvary a velikosti obličejů,
a bezproblémové mluvení.

TOP LINE
6XX – folding form respirators with the highest comfort, suitable
for very hard works. Modern design make possible to be easily worn
and offer good seal for various shapes of faces and to speak
when the respirator is worn without loose face seal

Každá řada je k dispozici ve třídách FFP1, FFP2 případně FFP3 All lines are available in classes FFP1, FFP2 or FFP3
(kromě 5XX) dle ČSN EN 149.
(except ECONOMY line).

úchytk hlavových pásků
úchytka
head tapes handle

tvarovací pásek
shaping tape

výdechový ventilek
expiratory valve
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RESPIRÁTORY – REFIL
REFIL 510
0701 0054 99 999
Skládací respirátor bez výdechového ventilu do 4x NPK/PEL,
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP1 NR.
Folding respirator without exhalation valve up to 4x
MAC/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 1/200

REFIL 530
0701 0022 99 999
Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 10x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2 NR.

Folding respirator without exhalation valve
up to 10x MAC/MEL, against solid and liquid
aerosols, FFP2 NR.
MOQ – balení/packing: 1/100

REFIL 511
0701 0021 99 999
Skládací respirátor s výdechovým ventilem
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1 NR.
Folding respirator with exhalation valve up to 4x
MAC/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 1/100

REFIL 531
0701 0023 99 999
Skládací respirátor s výdechovým ventilem
do 10x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2 NR.
Folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC
/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP2 NR.

REFIL 641
0701 0040 99 999

REFIL 610
0701 0044 99 999

Skládací respirátor s výdechovým ventilem
a vrstvou aktivního uhlí do 12x NPK
/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2 NR.

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1 NR.

Folding respirator with exhalation valve
and active carbon layer up to 12x
MAC/MEL, against solid and liquid
aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 15/150

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

MOQ – balení/packing: 1/100

Folding respirator without exhalation valve up to 4x
MAC/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 20/200

REFIL 630
0701 0042 99 999
Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2 NR.
Folding respirator without exhalation valve up to 12x
MAC/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 20/200

www.cerva.com
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REFIL – RESPIRATORS
REFIL 611
0701 0043 99 999
Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4x
NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným aerosolům,
FFP1 NR.
Folding respirator with exhalation valve up to 4x MAC
/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 15/150

REFIL 631
0701 0041 99 999
Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 12x
NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným aerosolům,
FFP2 NR.
Folding respirator with exhalation valve up to 12x MAC
/MEL, against solid and liquid aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing:15/150

REFIL 710
0701 0024 99 999
Skládací respirátor bez výdechového ventilu do 4x NPK/PEL,
protipevným částicím a vodním aerosolům, FFP1 NR.
Folding respirator without exhalation valve up to 4x MAC
/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 20/200

REFIL 730
0701 0030 99 999
Skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10x NPK
/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2
NR.
Folding respirator without exhalation valve up to 10x
MAC/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 20/200

REFIL 651
0701 0039 99 999

REFIL 711
0701 0026 99 999

Skládací respirátor s výdechovým ventilem
do 40x NPK/PEL, proti pevným částicím
a vodním aerosolům, FFP3 NR D
(D - zkouška proti dolomitovému prachu).

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4x NPK
/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP1 NR.

Folding respirator with exhalation valve
up to 40x MAC/MEL, against solid
and aqueous aerosols, FFP2 NR D
(D - test against dolomite dust).

MOQ – balení/packing: 10/100

Folding respirator with exhalation valve up to 4x MAC
/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 15/150

REFIL 731
0701 0032 99 999
Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 10x NPK
/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR.
Folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC
/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 15/150
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RESPIRÁTORY – REFIL
REFIL 810
0701 0025 99 999
Tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do 4x NPK,
proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP1.
Pre-moulded respirator without exhalation valve up to 4x
MAC, against solid and aqueous aerosols, FFP1.
MOQ – balení/packing: 20/200

REFIL 820
0701 0031 99 999
Tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do 10x
NPK/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům,
FFP2 NR.
Pre-moulded respirator without exhalation valve up to 10x
MAC/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP2 NR.
MOQ – balení/packing: 15/150

REFIL 811
0701 0029 99 999
Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem do 4x NPK
/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP1 NR.
Pre-moulded respirator with exhalation valve up to 4x
MAC/MEL, against solid and aqueous aerosols, FFP1 NR.

MOQ – balení/packing: 10/200

REFIL 831, 841
0701 0034 99 999 - 831
0701 0033 99 999 - 841
Tvarované respirátory s výdechovým ventilem do 10x NPK
/PEL, 831 proti pevným částicím a vodním aerosolům,
841 proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP2 NR.
Pre-moulded respirators with exhalation valve up to 10x
MAC/MEL, 831 against solid and aqueous aerosols, 841
against solid and liquid aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 10/200 - 831

1/40 - 841

REFIL 831S
0701 0035 99 999

Skládací respirátor s výdechovým ventilem
do 50x NPK/PEL, proti pevným částicím
a kapalným aerosolům, FFP3 NR.

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem
a vrstvou aktivního uhlí do 10x NPK/PEL, proti pevným
částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR.

Folding respirator with exhalation valve
up to 50x MAC/MEL, against solid
and aqueous aerosols, FFP3 NR.

Pre-moulded respirator with exhalation valve and active
carbon layer up to 10x MAC/MEL, against solid and
aqueous aerosols, FFP2 NR.

MOQ – balení/packing: 1/10

MOQ – balení/packing: 10/100
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REFIL 851
0701 0036 99 999
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3M – RESPIRATORS

Photo© 3M

3M™ FILTRAČNÍ POLOMASKY (RESPIRÁTORY) PROTI ČÁSTICÍM
3M™ RESPIRATORS AGAINST PARTICULATES
Aplikační limity / Aplication limits
Ochranný faktor
Protection class

NPK-P polomaska
MAC halfmask

Celoobličejová maska
Fullface mask

Důležité informace
Important information

Filtrační polomaska proti částicím FFP1
Filtr against particulate FFP1
P1

do 4

do 4

Nechrání před částicemi karcinogenních nebo radioaktivních materiálů, ani před vzduchem
přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 2 a 3 a enzymy.
Does not protects against carcinogenic and radioactive particles neither against air transported
biologic agents of risk groups 2 and 3 and enzymes.

Filtrační polomaska proti částicím FFP2
Filtr against particulate FFP2
P2

do 12

do 16

Nechrání před částicemi radioaktivních materiálů, ani před vzduchem
přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 3 a enzymy.
Do not protects against carcinogenic and radioactive particles neither against air transported
biologic agents of risk group 3 and enzymes.

Filtrační polomaska proti částicím FFP3
Filtr against particulate FFP3
P3

do 50

do 200
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NEW!
NOVÁ ŘADA LEHKÝCH A POHODLNÝCH REPIRÁTORŮ 3M ŘADY 8300
NEW 3M 8300 RANGE OF LIGHT AND COMFORTABLE RESPIRATORS

RESPIRÁTORY – 3M

3MTM 8310
0701 0073 99 999
Respirátor bez výdechového ventilku do 4x NPK P, FFP1.
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Respirator without exhalation valve. 4x WEL, FFP1.
Standard: EN 149:2001+A1:2009
MOQ – balení/packing: 1/80

3MTM 8320
0701 0075 99 999
Respirátor bez výdechového ventilku do 12x NPK P, FFP2.
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Respirator without exhalation valve. 12x WEL, FFP2.
Standard: EN 149:2001+A1:2009
MOQ – balení/packing: 1/80

Respirátor s výdechovým ventilkem. 4x NPK P, FFP1.
Norma: EN 149:2001+A1:2009

barevné pásky k rozpoznání úrovně ochrany (žlutá
pro FFP1 a modrá pro FFP2)
Coloured stripes to differentiate protection level
(yellow for FFP1 and blue for FFP2)

3MTM 8322
0701 0076 99 999
Respirátor s výdechovým ventilkem. 12x NPK P, FFP2.
Norma: EN 149:2001+A1:2009

Respirator with exhalation valve. 4x WEL, FFP1.
Standard: EN 149:2001+A1:2009

Respirator with exhalation valve. 12x WEL, FFP2.
Standard: EN 149:2001+A1:2009

MOQ – balení/packing: 1/80

MOQ – balení/packing: 1/80

www.cerva.com
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3MTM 8312
0701 0074 99 999
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3M – RESPIRATORS

3MTM 9312
0701 0009 99 999

MOQ – balení/packing: 1/120
Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 4x NPK P, FFP1.
Folding respirator with exhalation valve, 4x WEL, FFP1.

Vítěz ocenění iF Design
Winner of iF Design

3MTM 9322
0701 0011 99 999

3MTM 9310
0701 0008 99 999

MOQ – balení/packing: 1/120
Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK P, FFP2.

MOQ – balení/packing: 1/240
Skládací respirátor bez výdechového ventilku do 4x NPK P, FFP1.

Folding respirator with exhalation valve, 12x WEL, FFP2.

Folding respirator without exhalation valve, 4x WEL, FFP1.

3MTM 9332
0701 0012 99 999

3MTM 9320
0701 0010 99 999

MOQ – balení/packing: 1/120
Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 50x NPK P, FFP3.

MOQ – balení/packing: 1/240
Skládací respirátor bez výdechového ventilku do 12x NPK P, FFP2.
Folding respirator without exhalation valve, 12x WEL, FFP2.

3MTM 8710
0701 0001 99 999

Folding respirator with exhalation valve, 50x WEL, FFP3.

3MTM 8812
0701 0003 99 999

Respirátor mušlového tvaru do 4x NPK P, FFP1.

MOQ – balení/packing: 1/240
Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem do 4x NPK P, FFP1.

Shell shape respirator, 4x WEL, FFP1.

Shell shape respirator without exhalation valve, 4x WEL, FFP1.

3MTM 8810
0701 0002 99 999

3MTM 8822
0701 0004 99 999

MOQ – balení/packing: 1/240

Respirátor mušlového tvaru do 12x NPK P, FFP2.

MOQ – balení/packing: 1/240
Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem do 12x NPK P, FFP2.

Shell shape respirator, 12x WEL, FFP2.

Shell shape respirator without exhalation valve, 12x WEL, FFP2.
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RESPIRÁTORY – 3M

3MTM 9925
0701 0017 99 999

MOQ – balení/packing: 1/80
Respirátor proti svářečským plynům a prachu do 12x NPK P, proti ozónu do 10x NPK
a obtěžujícím plynům a parám pod NPK P, FFP2.

3MTM 8825
0701 0005 99 999

MOQ – balení/packing: 1/50
Respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do 12x NPK P, FFP2.

Respirator against welding fumes and dust below 12x WEL, ozone below 10x WEL nuisance
gasses and wapours up to WEL, FFP2.

Respirator with exhalation valve and soft sealing, 12x WEL, FFP2.

3MTM 8835
0701 0006 99 015 - 8835 S/M
0701 0006 99 025 - 8835 M/L

3MTM 9928
0701 0019 99 999
MOQ – balení/packing: 1/50

MOQ – balení/packing: 1/80
Respirátor s výdechovým ventilem proti svářečským plynům a prachu do 12x NPK P,
proti ozónu do 10x NPK a obtěžujícím plynům a parám pod NPK P, FFP2.

Respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do 50x NPK P, FFP3.
Respirator with exhalation valve and soft sealing, 50x WEL, FFP3.

Valved respirator against welding fumes and dust below 12x WEL, ozone below 10x WEL
nuisance gasses and wapours up to WEL, FFP2.

MOQ – balení/packing: 1/100
Respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu a aerosolům do 4x NPK P, proti plynům a parám
s nepříjemným zápachem pod NPK P, FFP1.

3MTM 9906
0701 0013 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100
Respirátor proti prachu a aerosolům pod 4x NPK a fluorovodíku pod NPK, FFP1.
Respirátor against dust and aerosols below 4x WEL and hydrogen fluoride up to WEL, FFP1.

3MTM 9913
0701 0014 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100
Respirátor proti prachu a aerosolům do 4x NPK P proti plynům a parám s nepříjemným
zápachem pod NPK P, FFP1.
Respirátor against dust and aerosols below 4x WEL nuisance gasses and wapours
up to WEL, FFP1.

www.cerva.com
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Valved respirator against dust and aerosols below 4x WEL, nuisance gasses and wapours up to WEL, FFP1.

3MTM 9915
0701 0016 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100
Respirátor proti prachu a aerosolům do 4x NPK P, proti kyselým plynům a parám pod NPK P, FFP1.
Respirátor against dust and aerosols below 4x WEL, acid gasses and wapours up to WEL, FFP1.

3MTM 9926
0701 0018 99 999

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

3MTM 9914
0701 0015 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100
Respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu a aerosolům do 12x NPK P, proti kyselým plynům
a parám pod NPK P, FFP2.
Valved respirátor against dust and aerosols below 12x WEL, acid gasses and wapours up to WEL, FFP2.
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3M – MASKS AND HALFMASKS

MASKY A POLOMASKY – 3M

3MTM řady/range 4000
3M polomasky řady 4000 zaručují pohodlí i při dlouhém nošení, jsou vhodné pro ty, kteří nosí
brýle a jsou bezúdržbové - není nutné vedení znáznamů. Tyto polomasky disponují
2 uhlíkovými filtry (dlouhá životnost) a výdechovým ventilkem pro snížení akumulace tepla.
3M half-masks, range 4000, ensure comfort for long wear and are suitable for anyone wearing
eye-glasses. No maintenance or track recording needed. Dispose of 2 carbon filters (long
life) and exhalation valve to reduce heat capacity.

3MTM 4277
0702 0006 99 999

MOQ – balení/packing: 1/10

Polomaska ABE1P3D do 10x NPK P (pro organické výpary, anorganické a kyselé plyny),
50x NPK P (pro částice).
Half mask ABE1P3D, 10x WEL (organic vapours, inorganic and acid gas), 50x WEL (particulates).

3MTM 4251
0702 0004 99 999

MOQ – balení/packing: 1/10

Polomaska A1P2D do 10x NPK P (pro organické výpary), 12x NPK P (pro částice).
Half mask A1P2D, 10x WEL (organic vapours), 12x WEL (particulates).

3MTM 4255
0702 0005 99 999

MOQ – balení/packing: 1/10

Polomaska A2P3D do 10x NPK P (pro organické výpary), 50x NPK P (pro částice).
Half mask A2P3D, 10x WEL (organic vapours), 50x WEL (particulates).

3MTM 125
0702 0001 99 999

MOQ – balení/packing: 3/30

3MTM 400
0702 0003 99 999

MOQ – balení/packing: 1/500

Zorník (balení obsahuje 3 ks zorníků a 1 pár upínacích klipů) k polomaskám řady 4000.

Overspray guard typ 400 – ochranná plena pro polomasky řady 4000.

Visor to halfmask 4000.

Overspray guard typ 400 – protective foil for half mask 4000.

3MTM 126
0702 0002 99 999

3MTM 105
0703 0001 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100

Ochranná fólie na zorník 125.

Čistící ubrousky.

Protective foil for visor 125.

Cleaning wipes.
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3M – FILTERS

FILTRY – 3M
FILTRY PROTI ČÁSTICÍM
FILTERS AGAINST PARTICULATE
Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.
Possible use with half mask series 6000, 7500 or with full face series 6000.

5911 – Filtr

P1 0704 0005 99 999
MOQ – balení/packing: 2/120
5925 – Filtr P2

5925 – Filtr

0704 0006 99 999
MOQ – balení/packing: 2/80
5935 – Filtr P3

5935 – Filtr P3

0704 0007 99 999
MOQ – balení/packing: 2/80

FILTRY PROTI ČÁSTICÍM
FILTERS AGAINST PARTICULATE
Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.
Possible use with half mask series 6000, 7500 or with full face series 6000.

2125 – Filtr P2
2128 – Filtr P2, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P
O3 10x WEL, acid gasses below WEL
2135 – Filtr P3
2138 – Filtr P3, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P
O3 10x WEL, acid gasses below WEL

0704 0001 99 999
0704 0002 99 999
0704 0003 99 999
0704 0004 99 999
MOQ – balení/packing: 2/80

Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.
Possible use with half mask series 6000, 7500 or with full face series 6000.

6035 – Filtr P3

0704 0008 99 999
MOQ – balení/packing: 4/80

6096 – Filtr HgP3
6098 – Filtr AXP3
6099 – Filatr ABEK2P3

0704 0015 99 999
0704 0016 99 999
0704 0017 99 999

MOQ – balení/packing: 2/32

6051 – Filtr A1
6054 – Filtr K1
6055 – Filtr A2
6057 – Filtr ABE1
6059 – Filtr ABEK1
6075 – Filtr A1

0704 0009 99 999
0704 0010 99 999
0704 0011 99 999
0704 0012 99 999
0704 0013 99 999
0704 0014 99 999

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

FILTRY PROTI PLYNŮM A PARÁM
FILTERS AGAINST GASES AND VAPOURS

formaldehyd/formaledehyde
(pouze pro celoobličejovou masku/only for full face
mask)
MOQ – balení/packing: 2/64
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3M – MASKS AND HALFMASKS

MASKY A POLOMASKY - 3M

3MTM 6700, 3MTM 6800, 3MTM 6900
0703 0005 99 010 - 6700-S
0703 0005 99 020 - 6800-M
0703 0015 99 030 - 6900-L
Celoobličejová maska.
Velikosti: 6700-S
6800-M
6900-L
Full face mask.
Sizes:
6700-S
6800-M
6900-L
MOQ – balení/packing: 1/8

3MTM 7501, 3MTM 7502, 3MTM 7503
0702 0008 99 010 - 7501-S
0702 0008 99 020 - 7502-M
0702 0008 99 030 - 7503-L
Polomaska.
Velikosti: 7501-S
7502-M
7503-L
Half mask.
Sizes:
7501-S
7502-M
7503-L
MOQ – balení/packing: 1/4

3MTM 6100, 3MTM 6200, 3MTM 6300
0702 0007 99 010 - 6100-S
0702 0007 99 020 - 6200-M
0702 0007 99 030 - 6300-L
Polomaska.
Velikosti: 6100-S
6200-M
6300-L
Half mask.
Sizes:
6100-S
6200-M
6300-L
MOQ – balení/packing: 1/10
bajonetový upínací systém
Bayonet lock system
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3M – ACCESSORIES TO MASKS AND FILTERS

3MTM 6885
0703 0008 99 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MASKÁM A FILTRŮM – 3M

3MTM 7883
0703 0016 99 999

MOQ – balení/packing: 1/100

MOQ – balení/packing: 1/10

Ochranný kryt zorníku pro celoobličejovou masku 3M řady 6000.

Pásek na zavěšení okolo krku.

Protection foil for visor for full face mask 3M, range 6000.

Cradle head harness and easy to fasten neck strap.

upínací systém a pásky
nastavitelný upínací systém
a pásky pro optimální přilnutí

maska
lehký, měkký, hypoalergenický
materiál, poskytuje maximální
pohodlí

fastening system and belts
adjustable fastening system
and belts for optimal adhesion

zorník
široké zorné pole
visor
large ﬁeld of vision

502

částice
particulates

2125
2128
2135
2138

celoobličejová maska řady 6000
full face mask, range 6000

polomaska řady 7500
half mask, range 7500

2125
2128
2135
2138

mask
light, soft, hypoalergenic material
for maximum comfort.

částice
particulates
polomaska řady 6000
half mask, range 6000

501

5911
5925
5935

kombinace
combination

603
501

6096
6098*
6099*

* pouze pro použití s celoobličejovými maskami
* for full face mask use only

5911
5925
5935

plyny a výpary,
částice
gas and exhalations,
particulates

FILTR PROTI PLYNŮM/VÝPARŮM
FILTER AGAINST GAS AND
EXHALATIONS
Barevné značení a zkušební látky:
A - organické výpary/tetrachlórmetan
B - anorganické výpary/chlór, sirovodík,
kyanovodík
E - kyselé výpary/kysličník siřičitý
K - čpavek a deriváty/čpavek
Color marking and samples:
A - organic vapors/tetrachlormethan
B - anorganic vapors/chlorine, sulphide,
prussic
E - acid vapors/sulfur dioxide
K - ammoniac and derivatives/ammoniac

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

6051
6054
6055
6057
6059
6075

Filtry 3M řady 6000 odpovídají evropským normám EN 141, EN 143, EN 371, EN 372.
3M filters, 6000 range, correspond to european standards EN 141, EN 143, EN 371, EN 372.
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JSP – RESPIRATORS AND MASKS
JEDINĚČNÁ KOMBINACE BRÝLÍ A RESPIRÁTORU

PATENTED COMBINATION OF SAFETY SPECTACLES & DISPOSABLE RESPIRATOR
FILTERSPEC SET
0701 0061 99 999

nastavitelné stranice
adjustable temples
nemlživý zorník
anti-mist lense

vysoce kvalitní výdechový ventil pro
zvýšení doby použití
exhalation valve ﬁtted for high comfort
increased ﬁlter element longevity

NÁHRADNÍ FILTRY - 10 ks/SPARE FILTERS - 10pcs
0704 0080 99 999
MOQ – balení/packing: 10/1

BRÝLE
Stylové ochranné brýle s nastavitelnými obroučkami pro maximální komfort
a bezpečnost s jednodílným nemlživým zorníkem a vrstvou proti poškrábání dle EN 166 1F.
RESPIRÁTOR FFP2
Jednorázová filtrační polomaska FFP2 s kvalitním výdechovým ventilkem s dlouhou životností, držákem filtru
pro opakované použití a nízkou hmotností. V každém balení 3 náhradní respirátory. Vyměnitelné i odstranitelné
upevňovací pásky. EN1827:1999.
SPECTACLE
Stylish spectacle element design. Fully adjustable spectacle frame for maximum comfort and security. One-piece lens
offers optimal coverage. Anti-Mist Coating on Lens as standard. Anti-Scratch Coating on Lens as standard. EN166.1.F
RESPIRATORS FFP2
Disposable ﬁlter mask FFP2 with exhalation valve element for optimum protection. Re-usable ﬁlter holder element
for an economic PPE solution. Lightweight for user comfort. (Under 60g). Exhalation valve fitted for increased filter
element longevity. Each product comes supplied with 3 filter elements. Removable, replaceable elastic strapping.
EN1827:1999
MOQ – balení/packing: 1/10

MAXIMASK 2000
0702 0018 99 999
Extra široká polomaska z termoplastické pryže nabízející ochranu a pohodlí.
Premium half mask offering protection and comfort, unique, extra wide
sealing surface offers unparalleled comfort and fit, thermoplasctic rubber.
MOQ – balení/packing: 1/48

FILTRY K MAXIMASK 2000
FILTERS TO MAXIMASK 2000
MOQ – balení/packing:

0704 0048 99 999 - A1
2/160
0704 0050 99 999 - AB1
2/140
0704 0053 99 999 - K1
2/80
0704 0051 99 999 - P2
2/160
0704 0054 99 999 - P3
2/80
0704 0049 99 999 - ABEK1
2/140
0704 0052 99 999 - P2 PRE-FILTER KITS (2+2) 1KIT/140
MIDIMASK
0702 0017 99 999
Široká tvarovaná maska z pryže, s náhradními filtry
a pohodlným upevněním na hlavě.
Reshaped economical twin filter mask combines
with Unifit twin filter cartridges, wide elastic
with head cradle ensures comfortable fit,
material rubber.
MOQ – balení/packing: 1/40
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RESPIRÁTORY A MASKY – JSP
FILTRY K MIDIMASK
FILTERS TO MIDIMASK
MOQ – balení/packing:

0704 0040 99 999 - P2 PRE-FILTER KITS (6+2)
0704 0041 99 999 - A1
0704 0042 99 999 - A2
0704 0043 99 999 - K1
0704 0044 99 999 - AB1
0704 0045 99 999 - P2
0704 0046 99 999 - P3
0704 0047 99 999 - ABEK1

KIT/80
2/160
2/140
2/160
2/160
2/160
2/160
2/140

FLEXINET FFP2/823
0701 0057 99 999

Ergonomicky tvarovaný respirátor bez výdechového ventilku. Proti pevným částicím a vodním
aerosolům do 10x NPK/PEL.

Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. Proti pevným částicím, vodním
a olejovým aerosolům do 10x NPK/PEL, s aktivním uhlím pro pohlcení zápachu.

Ergonomically designed respirator without exhalation value. Against solid and aqueous
aerosols to 10x MAC/MEL.

Ergonomically designed respirator with exhalation valve. Against solid, aqueous and oil
based aerosols to 10x MAC/MEL with active carbon for absorption bad smell.

MOQ – balení/packing: 1/10

MOQ – balení/packing: 1/10

FLEXINET FFP2/822
0701 0056 99 999

FLEXINET FFP3/832
0701 0058 99 999

Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. Proti pevným částicím a vodním
a olejovým aerosolům do 10x NPK/PEL.

Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. Proti pevným částicím, vodním
a olejovým aerosolům do 20x NPK/PEL.

Ergonomically designed respirator with exhalation valve. Against solid, aqueous and oil
based aerosols to 10x MAC/MEL.

Ergonomically designed respirator with exhalation valve. Against solid, aqueous and oil
based aerosols to 20x MAC/MEL.

MOQ – balení/packing: 1/10

MOQ – balení/packing: 1/3
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FLEXINET FFP2/821
0701 0055 99 999
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SPIROTEK – RESPIRATORS AND MASKS

SH2200WV FFP2
0701 0060 99 999
Respirátor s ventilkem FFP2 proti netoxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x PEL, ochrana proti
organickým párám pod NKP.
FFP2 disposable particulate valved respirator. It is approved
for use against solid (non-oil) and liquid (oil) aerosols according
to EN149:2001. It is suitable to protect against low-to-average
toxicity harmful materials in concentrations up to 12x OEL
or 10 x APF.
MOQ – balení/packing: 10/120
Barevně odlišené balení
Color solution for packaging

FFP1
FFP2
FFP3
Photo © Spirotek

SPIROTEK - je řada vysoce účinných jednorázových respirátorů, která kombinuje pokrokovou filtrační technologii
s vynikajícím komfortem. Respirátory SPIROTEK jsou vyráběny pod přísnou kontrolou kvality a mají řadu
speciálních vlastností.
SPIROTEK - a range of high effective disposable respirators combining innovative filtering technologies and excellent
comfort. SPIROTEK products are manufactured under a strong quality control and have several special features.
SPIROTEK
• předtvarovaný inovovaný nosní pásek
• látkové nastavitelné patentované upevňovací pásky bez obsahu latexu
• konstrukce bez obsahu kovu
• měkká hypoalergenní vnitřní vrstva
• splňuje dolomitový test - vynikající komfort v dýchání
• pre-shaped innovative nose cushion
• latex-free adjustable patented fastening belts
• metal-free construction
• soft hypoallergenic inner layer
• meets dolomite test - excellent breathing comfort
SH2100 - FFP1, SH2200AV - FFP2, SH2200V - FFP2, SH2300V - FFP3, SH2200CV - FFP2,
SH2200WV - FFP2

SPIROTEK ULTRA
• skládací typ, pro snadné skladování a použití
• neviditelný nosní pásek
• měkká hypoalergenní vnitřní vrstva
• látkové nastavitelné patentované upevňovací pásky bez obsahu latexu
• výborné zorné pole a snadná komunikace
• jednotlivé hygienické balení
• foldable type for easy storage and use
• invisible nose band
• soft hypoallergenic inner layer
• latex-free adjustable patented fastening belts
• clear view and easy communication
• individual hygienic package
SH3100 - FFP1, SH3200V - FFP2, SH3300V - FFP3
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RESPIRÁTORY A MASKY – SPIROTEK

SH2200V FFP2
0701 0048 99 999

Respirátor FFP1 proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích
do 4,5x NPK/PEL.

Respirátor s ventilkem FFP2 proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
v koncentracích do 12x NPK/PEL.

Respirator FFP1 against non-toxic solid and liquid aerosols in concentrations
up to 4,5x MAC/OEL.

Respirator FFP2 with exhalation valve against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 12x MAC/MEL.

MOQ – balení/packing: 20/240

MOQ – balení/packing: 10/120

SH2200CV FFP2
0701 0049 99 999

SH2200AV FFP2
0701 0050 99 999

Respirátor s ventilkem FFP2 a vrstvou aktivního uhlí proti netoxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x NPK/PEL, ochrana proti organickým párám
pod NKP.

Respirátor s ventilkem FFP2 a vrstvou aktivního uhlí proti netoxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x NPK/PEL, ochrana proti kyselým plynům
a organickým parám pod NKP.

Respirator FFP2 with exhalation valve and active carbon against non-toxic solid and liquid
aerosols in concentrations up to 12x MAC/MEL, against nuisance organic vapor below MEL.

Respirator FFP2 with exhalation valve and active carbon against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 12x MAC/MEL, against nuisance organic vapor and acid gas below MEL.

MOQ – balení/packing: 10/120

MOQ – balení/packing: 20/120

www.cerva.com
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SH2100 FFP1
0701 0046 99 999

293

14.7.2010 16:37:36

SPIROTEK – RESPIRATORS AND MASKS

SH2300V FFP3
0701 0052 99 999

SH3100 FFP1
0701 0045 99 999

Respirátor s ventilkem FFP3 proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
v koncentracích do 50x NPK/PEL.

Skládaný respirátor bez ventilku FFP1 proti netoxickým pevným částicím a kapalným
aerosolům v koncentracích do 4,5x NPK/PEL.

Respirator FFP3 with exhalation valve against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 50x MAC/MEL.

Folded respirator FFP1 without exhalation valve against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 4,5x MAC/MEL.

MOQ – balení/packing: 10/120

MOQ – balení/packing: 20/240

SH3200V FFP2
0701 0047 99 999

SH3300V FFP3
0701 0051 99 999

Respirátor s ventilkem FFP2 proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
v koncentracích do 12x NPK/PEL.

Respirátor s ventilkem FFP3 proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům
v koncentracích do 50x NPK/PEL.

Respirator FFP2 with exhalation valve against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 12x MAC/MEL.

Respirator FFP3 with exhalation valve against non-toxic solid and liquid aerosols
in concentrations up to 50x MAC/MEL.

MOQ – balení/packing: 20/240

MOQ – balení/packing: 20/240
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RESPIRÁTORY A MASKY – SPIROTEK
SPIROTEK FM9000
0703 0018 99 010 - S
0703 0018 99 020 - M
Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů, garantuje
vysoký komfort nošení a ochranu před širokým spektrem rizikových faktorů. Lehká
a ergonomicky tvarovaná maska je předurčena k použití v různých odvětvích průmyslu. Vyrábí
se ve dvou velikostech S a M z halogenovaného butylkaučuku.
Normy: EN 136, EN 12942 TM3
Přednosti:
- unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují spolehlivou ochranu a pohodlí
- výběr ze dvou velikostí
- široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole
- snadná manipulace při nasazování masky
- polykarbonatový tvrzený zorník poskytuje jedinečnou mechanickou ochranu
Multi-function full face mask, providing unrivalled comfort and protectionagainst a wide variety
of respiratory hazards. It is lightweight and ergonomically designed for use in a wide variety of
industrial applications. Available in halo-butyl, with a choice of two sizes S, M.
Standards: EN 136, EN 12942 TM3
Key Features:
- unique, contoured ‘T’ sealing edge for a comfortable and efficient fit
- available in two sizes
- wide visor and side filter fit to give an unobstructed field of vision
- easy to don and doff
- hard-coated PC visor option for solvent resistance
MOQ – balení/packing: 1/20

PŘEDFILTRY F9000s / PREFILTERS F9000s
0704 0074 99 999
Kovový předfiltr (síťka) pro filtry Spirotek F9000 chrání filtry
před postříkáním roztaveným kovem, jiskrami atd.
Set obsahuje dva držáky a 2 předfiltry.
Metal net prefilters for the filters Spirotek F9000 prevent the filterss from metal splashes
and sparks, etc. Each set includes 2 holders and 2 metal net prefilters.
MOQ – balení/packing: 2+2/20

PŘEDFILTRY F9000 / PREFILTERS F9000
0704 0073 99 999
Předfiltry pro filtry Spirotek F9000 prodlužují dobu použití
filtrů. Set obsahuje dva držáky a 6 předfiltrů.

FILTRY FM9000 / FILTERS FM9000
0704 0061 99 999
A2
0704 0059 99 999
A2B2E2K2

0704 0060 99 999
0704 0064 99 999

A2B2E2K2P3
P3

Na filtrech Spirotek proti pevným částicím, proti plynům a párám a v kombinovaných filtrech se používá bajonetový
uzávěr a speciální ochranné kryty, které zajišťují ochranu filtru před postříkáním a jiskrami. Postranní umístění filtrů vytváří
výborné zorné pole. Filtry Spirotek s nízkým dýchacím odporem jsou lehké a svými vlastnostmi převyšují požadavky norem
EN 14387:2004. Řada filtrů Spirotek v sobě zahrnuje filtr P3 proti pevným částicím, filtry A2 a A2B2E2K2 proti plynům
a párám a nakonec kombinované filtry A2P3 a A2B2E2K2P3.
Particle, gas and combined cartridges from the Spirotek range use a safety bayonet locking mechanism and feature
unique protective covers with recessed inlet grilles. The covers protect the filters from splashes and sparks. Filters
are positioned with the inlet grilles to the rear for good balance and an unobstructed field of vision. Spirotek filters
feature exceptionally low breathing resistance. They are light in weight and their capacity exceeds the requirements
of EN14387:2004. All filters are tested on the automated production line. Spirotek include: P3 particle filter, A2
and A2B2E2K2 gas filters and combined filters A2-P3 and A2B2E2K2P3.

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

Prefilters for the filters Spirotek F9000 prolong a period of usage
ers
of these filters. Each set consists of 2 holders and 6 prefilters.
MOQ – balení/packing: 2+6/20

MOQ – balení/packing: 1/20
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SPIROTEK – RESPIRATORS AND MASKS
SPIROTEK FM9500
0703 0017 99 010 - S
0703 0017 99 020 - M
Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů, garantuje vysoký
komfort nošení a ochranu před širokým spektrem rizikových faktorů. Lehká a ergonomicky tvarovaná
maska je předurčena k použití v různých odvětvích průmyslu. Vyrábí se ve dvou velikostech
S a M z halogenovaného butylkaučuku. Systém dvou filtrů, které jsou umístěny po stranách masky,
zajišťuje perfektní ochranu.
Normy: EN 136, EN12942 TM3
Přednosti:
- dva filtry umístěny po stranách masky
- unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují spolehlivou ochranu a pohodlí
- výběr ze dvou velikostí
- široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole
- snadná manipulace při nasazování masky
- polykarbonatový tvrzený zorník poskytuje jedinečnou mechanickou ochranu
Spirotek FM9500 is a multi-function full face mask, providing unrivalled comfort and protection
against a wide variety of respiratory hazards. It is lightweight and ergonomically designed for use
in a wide variety of industrial applications. Spirotek FM9500 is available in halo-butyl, with a choice
of two sizes S, M.
Standards: EN 136, EN 12942 TM3
Key Features:
- unique, contoured ‘T’ sealing edge for a comfortable and efficient fit
- available in two sizes
- wide visor and side filter fit to give an unobstructed field of vision
- easy to don and doff
- hard-coated PC visor option for solvent resistance
MOQ – balení/packing: 1/20

SPIROTEK HM8500
0702 0020 99 010 - S
0702 0020 99 020 - M
0702 0020 99 030 - L
Tato polomaska poskytuje pohodlí a díky filtrům a kombinovaným filtrům vysokou ochranu
dýchacích orgánů proti částicím, plynům a párám. S nízkým výdechovým odporem. Vyrábí se
ve třech velikostech S, M a L.
Normy: CE 0121, EN 140:1998, EN 14387:2004, EN 143:2000
Přednosti:
- nízký dýchací odpor snižuje únavu při práci
- hlavové pásky pro rozvnoměrné rozdělení přítlaku
- snadná manipulace/nasazení, těsnost
- hypoalergení, bez latexu a silikonu
- výběr ze tří velikostí
- vynikající zorné pole
The fitting solution to your respiratory needs, Spirotek is an advanced twin filter half mask that
combines comfort, protection and low through life costs with exceptionally low breathing resistance.
Perfectly balanced, user friendly and modern in design, Spirotek accepts the comprehensive range
of highly efficient Spirotek gas, particulate and combined filters to provide respiratory protection in
a wide variety of applications. Sizes S, M, L.
Standards: CE 0121, EN140:1998, EN14387:2004, EN143:2000
Key Features:
large diameter valves create low breathing resistance and reduce wearer fatigue; odourless,
lightweight TPE Facepiece is incredibly soft and comfortable to wear for long periods;
comfortable head harness and neck buckle provide even weight distribution and full support
for the mask; easy to fit and adjust, the mask’s intuitive donning process promotes high wearer
acceptance; latex and silicone-free to ensure no allergic skin reaction or irritation; choice of three
sizes with wide faceseal for optimum and efficient fit; low profile and swept back filters provide
balance, an unobstructed field of vision and allow compatability with other PPE; easy-fit bayonet
filter mechanism enables fast, secure first time connection; spark, splash and contaminant guards
for filters and exhalation valve.
MOQ – balení/packing: 1/20
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RESPIRÁTORY A MASKY – SPIROTEK

FILTRY FM9500 a 8500
FILTERS FM9500 and 8500
0704 0068 99 999
0704 0070 99 999
0704 0069 99 999
0704 0067 99 999
0704 0071 99 999
0704 0066 99 999

A2
A2P3
A1B1E1
A1B1E1K1
A1B1E1K1P3
P3

Filtry jsou vhodné pro použití s polomaskou maskou HM8500 a celoobličejovou maskou FM9500. Filtry Spirotek filtry mají velikost 40 mm
a odpovídají normě EN148-1. Filtry proti pevným částicím, proti plynům a párám a kombinované filtry Spirotek 2 mají dlouhou dobu použití
a zajišťují nízký dýchací odpor. Řada filtrů Spirotek 2 v sobě zahrnuje filtr P3 proti pevným částicím, filtry A2, E1, K1 a ABEK1 proti plynům
a párám a nakonec kombinované filtry A2P3, A1B1E1K1P3, Hg-P3.
Spirotek filters are particularly suitable for use with the Spirotek FM9500 full face mask ranges and halfmask HM8500. Spirotek filters have
a 40 mm EN148-1 thread connection. P3 Particle Filter has exceptionally low breathing resistance to provide comfortable and long duration
use. Spirotek filters include: P3 particle filter, gas filters A2, E1, K1, ABEK1 and combined filters A2P3, A1B1E1K1P3, Hg-P3.
MOQ – balení/packing: 2/20

RESPIRÁTORY, MASKY A POLOMASKY
/RESPIRATORS, MASKS AND HALFMASKS

PŘEDFILTRY PF9500
PREFILTERS PF9500
0704 0072 99 999 - PF9500
Předfiltry pro filtry Spirotek F9500 prodlužují dobu použití filtrů. Set obsahuje 20 ks.
Prefilters for the filters Spirotek F9500 prolong time of usage of these filters. Each set
consists of 20 pcs.
MOQ – balení/packing: 20/20

www.cerva.com
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE – LANEX

VYSVĚTLIVKY
EXPLANATIONS
-

jištění proti pádu
výstup a sestup
zadní připojovací prvek
zachycovací postroj
zachycovač pádu
zajišťovací lano

-

fall-Arrest System
ascend and Descend
connecting Back Ring
fall-Arrest Body Harness
fall Arrest System
with Rope Grab
- safety Rope

- jištění proti pádu
z úrovně pracoviště
- zádový záchytný prvek
- zachycovací postroj
- tlumič pádu nebo
zatahovací zachycovač
pádu

- fall Arrest System
at Workplace Level
- connecting Back Ring
- fall-Arrest Body Harness
- shock Absorbing Lanyard
or Self-Retracting Lifeline

-

jištění proti pádu
výstup a sestup
pracovní polohování
zadní a boční připojovací
prvky
zachycovací postroj
zachycovač pádu
zajišťovací lano
pracovní polohovací
prostředek

-

-

-

-

- vytahování a spouštění
do otvorů zásobníků a jam
- přední a hrudní závěsné
prvky
- zachycovací postroj LX 1,
závěsný systém, trojnožka
s vyprošťovacím navijákem
s aretací
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-

- ascend from and Descend
into Bunkers and Pits
- suspending Front
and Chest Rings
- fall-Arrest Body Harnesses
of LX 1 Type, Suspension
System, Tripod with Rescue
Capstan with Arrestment

-

jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
šikmá plocha
– přední záchytný prvek
vodorovná plocha – zádový záchytný prvek
zachycovací postroj
zatahovací zachycovač pádu

-

fall Arrest System Above Workplace Level
oblique Surface – Connecting Front Ring
horizontal Surface – Connecting Back Ring
fall-Arrest Body Harnesses
self-Retracting Lifelines

jištění proti pádu
výstup a sestup
přední připojovací prvek
zachycovací postroj
zachycovač pádu
zajišťovací lano

fall-Arrest System
ascend and Descend
connecting Front Ring
fall-Arrest Body Harness
fall Arrest System
with Rope Grab
- safety Rope

-

jištění proti pádu nad úrovni pracoviště
šikmá plocha - přední záchytný prvek
vodorovná plocha - zádový záchytný prvek
zachycovací postroj
zajišťovací lano
zachycovač pádu

-

fall-Arrest System Above Workplace Level
oblique Surface – Connecting Front Ring
horizontal Surface – Connecting Back Ring
fall-Arrest Body Harnesses
safety Rope
fall Arrest System with Rope Grab

-

jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
zachycovací postroj
zadní připojovací prvek
tlumič pádu nebo zachycovač pádu
zajišťovací lano
nastavitelné horizontální jisticí lano

-

fall Arrest System Above Workplace Level
fall-Arrest Body Harness
connecting Back Ring
shock Absorbing Lanyard or Rope Grab
safety Rope
adjustable Horizontal Locking Rope

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE/SAFETY HARNESS

www.cerva.com

-

fall-Arrest System
ascend and Descend
positioning
connecting Back and Side
Rings
fall-Arrest Body Harness
fall Arrest System
with Rope Grab
safety Rope
lanyard
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LANEX – SAFETY HARNESSES

NEW!

LX4 *PSHLX4
0801 0002 99 999
Pohodlný postroj s automatickými rychloupínacími sponami, elastickými ramenními popruhy, širokým
bederním pásem s bočními oky, zadní a přední kotvící prvek a nastavitelné ramenní a stehenní popruhy,
je vhodný pro práce v oblasti energetiky, stavebnictví, hmotnost 1,8 kg, velikosti M-XL, splňuje normy
EN 361, EN 358 (CE 0082).
This is a new type of harness with automatic buckles, elastic straps and wide waist belt, which
will in particular be appreciated by all those users requiring comfort and very easy manipulation.
This harness can be also used for working in the areas of power engineering, the building industry etc.
Safety harness LX4 − automatic buckles − rear and front attachment points − wide positioning belt
with side rings − elastic shoulder straps − adjustable shoulder and thigh straps − size M-XL (1800 g)
− EN 361, EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

LX2 *PSHLX2
0801 0003 99 999 - M-XL
0801 0008 99 904 - XXL
Univerzální typ zachycovacího postroje se širokou škálou použití, se zadním a předním
kotvícím prvkem, polohovacím pásem s bočními oky, nastavitelnými ramenními a stehenními
popruhy a prodlouženým popruhem k zadnímu záchytnému prvku, splňuje normy EN 361,
EN 358 (CE 0082).
Safety harness LX2 – rear and front attachment points – position belt with side rings
– adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point
– EN 361, EN 358 (CE 0082).
MOQ – balení/packing: 1/1

STATIC
Průměr 10,5
0807 0013 80 130
0807 0013 80 140
0807 0013 80 150
0807 0013 80 160

30m
40m
50m
60m

Průměr 11
0807 0014 80 130
0807 0014 80 140
0807 0014 80 150
0807 0014 80 160

30m
40m
50m
60m

Bezpečné lano s nízkou průtažností a vysokou pevností vhodné zejména pro výškové práce.
Maximally safe rope with low elongation and high strength, designed especially for work
at height and securing of persons above free space.
MOQ – balení/packing: 1/1
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE – LANEX

PROFI
0801 0005 99 999

BASIC *PSHBASICMXL
0801 0004 99 999

Komfortní postroj s dobrou ergonomií, se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelnými
ramenními, stehenními a zádovými popruhy, polohovacím pásem s bočními oky, prvkem
pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, vhodný pro práci na konstrukcích, stožárech nebo
při evakuaci osob (armáda, policie, hasiči apod.), splňuje normy EN 361, EN 358 a, EN 813
(CE 0082).

Základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví (pokrývači, klempíři apod.),
se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy
a prodlouženým popruhem k zadnímu záchytnému prvku, splňuje normu EN 361 (CE 0082).

Safety harness PROFI, rear and front attachment points, ring for rescue of persons, evacuating
or rappelling, positioning belt with side rings, adjustable shoulder, thigh and back straps
– EN 361, EN 358, EN 813 (CE 0082).

Safety harness BASIC – rear and front attachment points – adjustable shoulder and thigh
straps – prolonged webbing to rear attachment point – EN 361 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

MOQ – balení/packing: 1/1

UNIVERZÁLNÍ VAK
UNIVERSAL BAG
0810 0006 99 999

Universal bag for material transport, strong and waterproof material, two shoulder straps,
dimensions 30x30x60 cm.
MOQ – balení/packing: 1/1

www.cerva.com
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Odolný a nepromokavý univerzální přepravní vak s dvěma ramenními popruhy, rozměry
30x30x60 cm.
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LANEX – SAFETY HARNESSES

PPB20MLB1015L2
0802 0003 99 999
Pracovní polohavací pás s bederní výztuhou, polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti,
poutky k připojení brašny na nářadí, univerzálním bezpečnostním 1,5 m dlouhým lanem
se seřizovačem a ocelovou karabinou s pojistkou, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358
(CE 0082).
Work positioning belt PB 20, waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment,
loops for connecting a toolbox, with universal safety rope with adjuster – 1,5 m with steel
karabiner with lock, EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).

PB 20 *PPB20MXL
0802 0004 99 999
Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti,
poutky k připojení brašny na nářadí, splňuje normy EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1
Work positioning belt PB 20 – waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment
– loops for connecting a toolbox – EN 358 (CE 0082).
MOQ – balení/packing: 1/1

PSLB1015L2
0804 0007 99 999
Univerzální bezpečnostní 1,5 m dlouhé PA splétané lano se seřizovačem (Ø 12 mm), ocelovou
karabinou s pojistkou a šitým okem s očnicí na jednom konci lana, splňuje normy EN 362,
EN 354, EN 358 (CE 0082).
LB 10 – universal safety rope with adjuster (PA braided rope, ø 12 mm), sewn eye with eye
socket on one rope end –1,5 m with steel karabiner with lock – EN 362, EN 354, EN 358
(CE 0082).

PSALT011L011
0806 0004 99 999
Tlumič pádu s PA splétaným 1,8 m dlouhým lanem (Ø 10,5 mm), oválnou karabinou na tlumiči
a laně, splňuje normu EN 355 (CE 0082).
Shock absorber ABM-L with PA braided rope ø 10,5 mm – length of system 1,8 m – oval
connector on the shock absorber and on the rope – EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1
MOQ – balení/packing: 1/1
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE – LANEX

NEW!

PSA2LT22L DOUBLE
0806 0003 99 999
0806 0013 99 999

karabina/karabiner AZ022 - otevření/opening 50mm
karabina/karabiner AZ023 - otevření/opening 60mm

Tlumič pádu se dvěma lany a karabinovými háky. Tlumič lze použít pro výstup po konstrukcích,
sloupech a žebřících. EN 355 (CE 0082).

PPDPROT 320 L2
PPDPROT 330 L2
0804 0005 99 020
0804 0005 99 030
Pracovní polohovací 2 m nebo 3 m dlouhá lana (Ø 14 mm), se seřizovačem délky a ochranou
lana, šitým okem s karabinou AZ 002, karabina AZ 011 standardně součástí seřizovače,
splňuje normu EN 358 (CE 0082).

Shock absorber with two ropes and karabiners. Shock absorber can be used for ascent on frame
constructions, metal towers and ladders. Thanks to two ropes is worker protected for all the time
of work. EN 355 (CE 0082).

Positioning rope with length adjuster and rope protection ø 14 mm, sewn eyes with karabiner
AZ 002, oval connector AZ 011 on the length adjuster – 2 m or 3 m – EN 358 (CE 0082).

MOQ – balení/packing: 1/1

MOQ – balení/packing: 1/1

ROLEX
0803 0002 99 999
Samonavíjecí zachycovací 2,25 m dlouhý systém s PA popruhem, karabinami, tlumičem
pádu, hmotnost 1,2 kg, splňuje normu EN 360 (CE 0082).
Retracting system with PA webbing and karabiners – length 2,25 m, system includes shock
absorber, EN 360 (CE 0082), weight 1,2 kg.
MOQ – balení/packing: 1/1

CR200/CR300 - samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým lankem. Slouží k jištění
při pracích vyžadujících široký rozsah pohybu. A to jak vertikálně při samostatném použití, tak
horizontálně v kombinaci s AZ800. EN360. PRHCR20010-10m.
na objednávku: PRHCR20006-6m, PRHCR20015-15m, PRHCR30018-18m, PRHCR3002020m, PRHCR30025-25m, PRHCR30028-28m.
CR200/CR300 - retractable fallarester with steel rope. It is made for work requiring wide range
of movement (Separately on vertikal direction and with AZ800 on horizontal direction) EN360.
PRHCR20010-10m.
per order: PRHCR20006- 6m, PRHCR20015-15m, PRHCR30018-18m, PRHCR30020-20m,
PRHCR30025-25m, PRHCR30028-28m.
MOQ – balení/packing: 1/1
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PROTECTOR *PRHCR20010
0803 0001 99 110
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LANEX – SAFETY HARNESSES
ANACONDA *PAC
0805 0003 99 999
Pohyblivý zachycovač pádu (brzda, je odejmutelná)
s tlumičem pádu a karabinou AZ002, vhodný
k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano
ANACONDA), splňuje normu EN 353-2 (CE 0082).
Rope grab for ANACONDA rope with shock absorber
and AZ002 karabiner – brake can be removed from
rope – EN 353-2 (CE 0082).
MOQ – balení/packing: 1/1

AZ011 – KARABINA/KARABINER
0808 0004 99 999
Ocelová oválná karabina se šroubovací pojistkou a pevností
20 kN, možnost otevření 18 mm, splňuje normu EN 362.
Steel karabiner with screw lock, strength 20kN, opening
18mm - EN 362, 160 g.
MOQ – balení/packing: 1/1
zachycovač pádu
fall grab on the rope

ANACONDA LANO - PFAAC102A467
0807 0003 99 999
PA splétané 20 m dlouhé lano (Ø 14 mm)
se šitým okem s očnicí na obou koncích lana,
oválnou karabinou se šroubovací pojistkou, vhodné
pro pohyblivý zachycovač pádu (brzda ANACONDA
RG), splňuje normy EN 353-2 (CE 0082).
PA braided rope ø 14 mm for removable rope grab
ANACONDA RG, sewn eyes with eye socket on both
rope ends - length 20 m, EN 353-2 (CE 0082).
With karabiner with screw lock.
MOQ – balení/packing: 1/1

AZ011T – KARABINA/KARABINER
0808 0003 99 999
Ocelová oválná karabina s pojistkou twist lock, možností
otevření 18 mm, rozměry 108 x 60 mm, hmotnost 180 g,
splňuje normu EN 362.
Steel karabiner – 108 x 60 mm – 180 g – opening 18 mm
– twist lock – EN 362.
MOQ – balení/packing: 1/1
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE – LANEX
PFAAC 032 10L2; PFAAC 032 15L2 – LANOSTOP
0805 0001 99 110
10m
0805 0001 99 115
15m
zachycovač pádu
fall grab on the rope

Zajišťovací soupravy LANOSTOP s pohyblivým zachycovačem pádu (brzdu, nelze sejmout), PA
splétaným 10 m nebo 15 m dlouhým lanem (Ø 12 mm), šitým okem s očnicí a karabinou AZ002
na horním konci, šitým dolním koncem bez oka s tlumičem pádu a karabinou AZ002, splňuje normu
EN 353-2 (CE 0082).
Safety system LANOSTOP – rope grab on the rope – PA braided rope, ø 12 mm – sewn eye
with eye socket and AZ002 karabiner on the upper, bottom end is sewn – with the shock absorber
and AZ002 karabiner – rope grab can’t be removed from rope – length 10 or 15 metres –
EN 353-2 – (CE 0082).
MOQ – balení/packing: 1/1

Kotvící pozinkované ocelové lanko (Ø 8 mm) s oky, splňuje normy EN 354, EN 795 (CE0082).
Anchoring steel rope with eyes – zinc-coated rope ø 8mm. EN354, EN795 (CE0082).

AZ 800
0806 0008 99 999
Střešní spojovací prostředek AZ800 s tlumičem pádu s ocelovým lankem, kombinovatelný
se samonavíjecím zachycovacím systémem CR200/300, vhodný k jištění při horizontálním
pohybu např. na plochých střechách.
Roof lanyard AZ800 for use with retractable of type fall arresters CR200/CR300 on the flat
roofs. Roof lanyard AZ 800 consists of energy absorber fixed to steel lanyard.

MOQ – balení/packing: 1/1
MOQ – balení/packing: 1/1
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LANYARD AZ01/AZ02 *PCLAZ
0810 0001 99 999
1m
0810 0007 99 999
2m
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JSP – ACCESSORIES

9910 0008 20 999
9910 0008 80 999

ROADBLOCTM
červená/red
bílá/white

Silniční plastová bariéra spojovatelná pod různými úhly
až do 45°, ne pouze přímým spojením, vysoce stabilní díky
možnosti naplnění vodou, je stohovatelná čímž šetří místo při
skladování, s možností potisku.
New revolutionary roadbloc, the 45° Hinge Connection
means Road Bloc™ is not limited to a straight-line
connection, high stability allow using water and ballast,
the possibility of printing the logo according to customer
requirements, stackable - it saves space in storage.

60 cm

MOQ – balení/packing: 1/1

umístění loga
logo placement

110 cm
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DOPLŇKY – JSP

9910 0012 20 999 - 1,5 m
9910 0013 20 999 - 2,0 m

TITANTM
červená/red
červená/red

100 cm

Unikátní silniční plastová bariéra s praktickými spojovacími prvky pro systematické
propojení konstrukcí, s otočnými podstavci zajišťujícími vysokou stabilitu za všech
povětrnostních podmínek, k dispozici ve dvou délkách – 1,5 m nebo 2,0 m.
New stacking barrier with many unique features, linking facility allowing system to
be easily joined together, swivel feet attached to barrier to assure the high level of
stability in all weather conditions, available in two lengths - 1,5 or 2,0 m.
MOQ – balení/packing: 1/1

150

cm

or
bo/

200

cm

ne

spojovací prvky
linking facility

SILNIČNÍ BARIÉRY
WORKGATE

100 cm

85 cm

9910 0005 20 999 - 3 díly/parts
9910 0005 70 999 - 3 díly/parts
9910 0006 20 999 - 4 díly/parts
9910 0006 70 999 - 4 díly/parts

červená-bílá/red-white
žlutá-bílá/yellow-white
červená-bílá/red-white
žlutá-bílá/yellow-white

Lehká a vysoce odolná plastová silniční bariéra pro snadnou manipulaci, lehce
složitelná pro skladování.
Lightweight, highly durable construction for easy handling, folding and storage.
MOQ – balení/packing: 1/1

DOPLŇKY/ACCESSORIES

podstavec pro bariéry,
str. 309
base for workgate,
page 309
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MOŽNOST OBJEDNÁNÍ VLASTNÍHO
LOGA ZDARMA = MIN.ODBĚR 1 PALETA/TYP
LOGO FOR FREE = ORDER min. 1 PALLET (type)

JSP – ACCESSORIES

LOGO
DOMINATOR
9910 0010 20 051 - 50 cm logo: 1 paleta = 200 ks/1 pallet = 200 pcs
9910 0010 20 075 - 75 cm logo: 1 paleta = 150 ks/1 pallet = 150 pcs
9910 0010 20 001 - 1 m
logo: 1 paleta = 100 ks/1 pallet = 100 pcs
reflexní
reflective

Vysoce kvalitní plastový kužel s robustní konstrukcí, černým podstavcem a reflexními pruhy,
k dispozici ve velikostech 50 cm (20“), 75 cm (30“), 1 m (39“), s možností potisku.
High quality cones of sturdy construction with black base and reflective sleeve,
company logo possible, supplied in sizes 50 cm (20“), 75 cm (30“), 1 m (39“).

Logo
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umístění loga
Logo placement

MOQ – balení/packing: 1/1
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DOPLŇKY – JSP
SILNIČNÍ KUŽELY
CONES
9910 0003 20 045 - 45 cm
9910 0003 20 053 - 53 cm
9910 0003 20 060 - 60 cm
9910 0003 20 075 - 75 cm

červená/red
červená/red
červená/red
červená/red

Kužel s reflexními pruhy, k dispozici ve velikostech
45 cm (18“), 53 cm (21“), 60 cm (24“) a 75 cm (30“).

reflexní
reflective

Cones containing reflective sleeves.
Supplied in sizes 45 cm (18“), 53 cm (21“), 60 cm (24“) a 75 cm (30“).
MOQ – balení/packing: 1/1

PODSTAVEC PRO BARIÉRY
BASE FOR WORKGATE
9910 0007 99 999
Černý plastový podstavec pro silniční bariéry k zajištění vyšší stability.
Black plastic base for workgate for better stability.
MOQ – balení/packing: 1/1

PÁSKY
TAPES
9910 0002 24 050 - 50 m
9910 0002 24 100 - 100 m
9910 0002 24 500 - 500 m
9910 0002 64 500 - 500 m

červená-bílá/red-white
červená-bílá/red-white
červená-bílá/red-white
černá-žlutá/black-yellow

Výstražná 7 cm široká páska v barevném provedení červeno-bílá nebo žluto-černá,
na roli v délách 50 m, 100 m a 500 m.
A range of zebra tape red/white, yellow/black.
Width 7 cm, lengths 50 m, 100 m and 500 m.
MOQ – balení/packing: 1/1

DOPLŇKY/ACCESSORIES
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PETZL – ACCESSORIES
E 91 PE TIKKINA2
9906 0009 40 999

2 LED diody
2 LEDs

tlačítko na přepínání
push button switch

Čelovka s 2 LED diodami, 2 světelnými režimy (maximální a ekonomický)
a snadným přístupem k baterii.
2 LED headlamp and 2 lighting modes (maximum & economic),
easy access to battery.
MOQ – balení/packing: 1/1

snadný přístup k baterii díky široce otevíratelnému krytu
easy access to battery compartment via wide
opening hinged case

E 97 PM TIKKA PLUS2
9906 0010 99 999

elektronické tlačítko na přepínání
- 3 režimy bílého světla (maximální, ekonomický a blikající mód)
- 2 režimy červeného světla (kontinuální a blikající)
electronic push button switch
- 3 white lighting modes (maximum, economic and flashing mode)
- 2 red lighting modes (continuous and blinking)

Čelovka s 1 vysoce výkonnou a 1 červenou LED diodou,
s 5 světelnými režimy (3 kontinuální a 2 blikající).
Headlamp with 1 high-output LED, 1 red LED and five lighting modes
(3 continuous and 2 blinking).
MOQ – balení/packing: 1/1

snadný přístup k baterii díky široce otevíratelnému krytu
easy access to battery compartment via the wide
opening hinged case
indikátor stavu baterie
battery charge indicator light

červená LED dioda
red LED
bílá výkonná LED dioda
white high-output LED

E 81PEX TIKKA XP ATEX
9906 0005 99 999
Čelovka s 1 LED diodou, vhodná
do nebezpečného prostředí.
Powerful LED headlamp for use
in hazardous areas.
MOQ – balení/packing: 1/1

Photo © Petzl
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DOPLŇKY – PETZL
E 76P DUOBELT LED 14
9906 0004 99 999

E 89P TACTIKKA XP ADAPT
9906 0006 99 999

Vodotěsná čelovka s 2 zdroji světla (halogen/14 LED), 3 světelnými režimy, dobíjecími
bateriemi a pouzdrem.

Vysoce výkonná čelovka s 1 LED diodou, barevnými čočkami a systémem ADAPT.
Powerful LED headlamp, boost mode, colored wide angle lens and ADAPT system.

Hybrid waterproof headlamp: halogen/14 LEDs with 3 regulated lighting levels
with rechargeable battery and remote battery pack.
MOQ – balení/packing: 1/1

MOQ – balení/packing: 1/1

E 00300
9907 0001 99 999
Univerzální sponka k uchycení čelovky na přilbu.
Universal clasp on helmet.
MOQ – balení/packing: 1/1

E 97900 Sada ADAPT for TIKKA2
9906 0011 99 999
Sada ADAPT pro čelovku TIKKA2 .
Set ADAPT for headlamp TIKKA2.
MOQ – balení/packing: 1/1

Záda k TIKKA PLUS2.
Shoulder to TIKKA PLUS2.
MOQ – balení/packing: 1/1
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E 97700
9906 0012 99 999
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ČERVA – ACCESSORIES

DOPLŇKY – ČERVA

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ/SAFETY MARKING

MOQ – balení/packing: 1/1000

12308

12333

12338

12345

12335

Nebezpečí
výbuchu!

Nebezpečí
výbuchu plynu!

Nebezpečí otravy
plynem!

Nebezpečí
uklouznutí!

Nebezpečí úrazu!

9903 0001 99 999

9903 0002 99 999

9903 0003 99 999

9903 0005 99 999

12311

12312

12302

12301

12362

Pozor! Nahoře
se pracuje

Pozor schod!

Pozor!
Napětí životu
nebezpečné

Pozor!
Elektrické zařízení

Pozor!
Tlakové láhve

9903 0014 99 999

9903 0037 99 999

9903 0006 99 999

9903 0004 99 999

9903 0007 99 999

9903 0015 99 999
12339

13032

12356

12302

12672

Nebezpečí
popálení

Nebezpečí
střetu s vozíkem

Jeřáb dálkově
ovládán

Zákaz vstupu
s plamenem!

9903 0036 99 999

9903 0039 99 999

9903 0038 99 999

Vysoké napětí,
životu nebezpečno
dotýkat se
el. zařízení!

9903 0020 99 999

9903 0015 99 999
12119

12111

12318

12109

12115

Zákaz kouření
a vstupu
s plamenem!

Vstup zakázán

Zákaz kouření

9903 0011 99 999

9903 0008 99 999

Nehas vodou ani
pěnovými přístroji!

Nepovolaným
vstup zakázán!

9903 0010 99 999

9903 0012 99 999

9903 0009 99 999
12103

12142

12128

12126

12517

Nezapínej!
Na zařízení se
pracuje!

Zákaz parkování

Vstup na
staveniště
zakázán!

Kotelna
Nepovolaným
vstup zakázán!

Hasící přístroj

9903 0023 99 999

9903 0016 99 999

9903 0034 99 999

KOTELNA
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN !

9903 0021 99 999

9903 0045 99 999

12721

12751

12179

12276

12736

Pozor - Objekt
střežen psy!

Chodci přejděte!

Spotřebič povolen

Kouření zakázáno

Mimo provoz!

9903 0035 99 999

9903 0032 99 999

9903 0031 99 999

9903 0030 99 999

12437

12205

12226

12221

12206

Pitná voda

Pracuj v ochranné
přilbě!

Používej ochranné
rukavice!

Používej respirátor
proti prachu!

9903 0041 99 999

9903 0043 99 999

9903 0040 99 999

Pracuj jen
v ochranných
brýlích!

9903 0022 99 999

9903 0029 99 999

9903 0042 99 999
12223

12671

12405

12404

12514

Používej chrániče
sluchu

Hlavní vypínač
Vypni v nebezpečí!

První pomoc

Hlavní vypínač

9903 0013 99 999

9903 0017 99 999

Bezpečnostní
šipka

9903 0044 99 999

9903 0019 99 999

12512

12433

12434

12432

12435

Únikový východ

Hlavní uzávěr
plynu

Hlavní uzávěr
vody

Východ

Hlavní uzávěr

9903 0025 99 999

9903 0033 99 999

9903 0027 99 999

9903 0028 99 999

9903 0026 99 999
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REGISTER
CODE

EXPLANATION

VYSVĚTLENÍ
REGISTR
KÓDŮ

VYSVĚTLENÍ KÓDU/CODE EXPLANATION

kategorie zboží
product category

generováno systémem SAP
SAP system-generated

barva
color

velikost
size

PŘÍKLAD/EXAMPLE:
10
40
41
71
90

kód pro objednání oranžové bundy ve velikosti S
supply code for orange jacket, size S

zelená/green
sv. modrá/light blue
tm. modrá/navy
žlutá/yellow,
oranžová/orange

barva
colour

DORTMUND 4820
0301 0139 XX xxx*

0301 0139 90 001

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v podpaží, překrytým
zipem a zatavenými švy.
Rain jacket with foldaway hood in collar, underarm ventilation,
overlaid zipper and fused sealed seams.
Materiál: FLEXOTHANE Classic
Velikosti: S-3XL
Barva: sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, tm. modrá
Material: FLEXOTHANE Classic
Sizes: S-3XL
Colour: light blue, green, yellow, orange, navy
MOQ - balení/packing: 1/20

Oděvy
Clothes

objednací kód
supply code

Oděvy
Clothes

Obuv
Shoes

Rukavice
Gloves

Brýle
Googles

Velikost

SAP

Velikost

SAP

Velikost

SAP

Velikost

SAP

Velikost

SAP

Size

SAP

Size

SAP

Size

SAP

Size

SAP

Size

SAP

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

000
001
002
003
004
005
006
007

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

040
042
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

5
6
7
8
9
10
11
12
13

050
060
070
080
090
100
110
120
130

5
6
7
8
9
10
11
12

005
006
007
008
009
010
011
012
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VYSVĚTLENÍ KÓDŮ/CODE EXPLANATION

0 3 0 4 0 0 0 1 XX x x x

STANDARDS AND PICTOGRAMS
ODĚVY-NORMY/STANDARDS-GARMENTS
EN 342

EN 943-1

EN 412 EN 13998

ochrana proti chladu
protection against cold

ochrana proti řezným a bodným ranám
protection against cutting
and punctured wound

EN 343

EN 14605

EN 1073-2

ochrana proti dešti
protection against rain

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

ochrana proti kontaminaci
radioaktivními částicemi
protection against particulate
radioactive contamination

EN 374

EN 14605

EN 14126

ochrana proti chemikáliím
protection against chemicals

ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi,
TYP 3
protection against pressurised liquid chemicals,
TYPE 3
ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4
protection against liquid aerosols, TYPE 4

ochrana proti nebezpečným
mikroorganizmům
protection against dangerous
microorganism

EN 1149

EN ISO 13982-1

EN 943-1

ochrana proti statické elektřině
protection against static electricity

ochrana proti průniku pevných částic, TYP 5
protection against airborne solid particulate
chemicals, TYPE 5

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

CLC/TS 50354

EN 381

EN ISO 13034

odevy používané osobami při riziku vystavení
se elektrickému oblouku
protective clothing for workers where the
possibility of exposure to an electric arc exists

ochrana proti pořezu řetězovou pilou
chain saw cut resistance

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

2003
EN 14058

EN 531

oděvy na ochranu proti chladnému prostředí
Parametry:
X: Tepelná izolaze (3 třídy)
Y: nepovinný, prodyšnost (2 třídy)
Z: nepovinný, nepromokavost (2 třídy)
Protective clothing against cool
enviroments
Parameters:
X: Thermal isolation (3 levels)
Y: Optional, air permeability (2 levels)
Z: Optional, waterproofness (2 levels)
EN 470-1

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

1995
ABCDE

EN 471

ochrana proti teplu a plameni
Parametry:
A : min. požadavky - materiál
vyhovuje EN 533, třída 3
B (B1>B5) : ochrana proti
konvenčnímu teplu
C (C1>C4) : ochrana proti sálavému teplu
D (D1>D3) : ochrana proti roztavenému hliníku
E (E1>E3) : ochrana proti roztavenému železu
protection against heat and flame
Parameters:
A min. requirements, fabric combination conforms
to EN 533, index 3
B (B1>B5) : Insulation against convective heat
C (C1>C4) : Insulation against radiant heat
D (D1>D3) : Insulation against molten aluminium
E (E1>E3) : Insulation against molten cast iron

výstražné oděvy s vysokou viditelností
pro profesionální použití
PARAMETRY:
x: třída kompletního oděvu (3 třídy)
y: třída retroreflexního materiálu (2 třídy)
Hight-visibility warning clothing for professional
use
PARAMETERS:
x: surface of fluorescent and retroreflective
material (3 levels)
y: quality of the retroreflective material (2 levels)

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

kompatibilní s xxx
compatible with garment xxx

VYSVĚTLIVKY/EXPLANATIONS
zimní provedení
winter design

prodyšný materiál
breathable material

dámské provedení
lady design

pouze
na objednávku
only per order

pánské provedení
man design

šití okrajových velikostí
na zakázku
custom tailoring
of non-standard sizes

314
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oboustranné provedení
reversible design

voděodolný materiál
waterproof material

možnost
prodloužené délky
longer cuts available

reflexní doplňky
reflective accessories
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NORMY A PIKTOGRAMY
OBUV-VYSVĚTLIVKY/EXPLANATIONS-FOOTWEAR
bezpečnostní tužinka ve špičce
safety toe cap

svršek odolný vodě
water resistant upper
(WRU/WR)

zateplená obuv
protection against cold
(CI)

podrážka odolná teplu
heat resistant sole
(HRO)

stélka proti propíchnutí
antiperforation steel midsole
(P)
prodyšný svršek
breathing upper

podrážka odolná olejům
a pohonným hmotám
oil and fuel resistant sole
antistatická obuv
antistatic
(A)

nekovová stélka proti propíchnutí
non metalic antiperforation midsole

kompozitní tužinka ve špičce
composite toe cap

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI
BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

useň
leather

PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce)
WORK FOOTWEAR (without toe cap)

BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce)
SAFETY FOOTWEAR (with toe cap)

svršek
upper

dle normy: EN ISO 20347:2004
Standard: EN ISO 20347:2004

dle normy: EN ISO 20345:2004
Standard: EN ISO 20345:2004

povrstvená useň
layered leather

OB - splňuje základní požadavky normy
basic requirements
O1 - OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorbce energie v oblasti paty
OB + closed seat region, antistatic, energy absorbancy in heel area
O2 - O1 + průnik a absorbce vody
O1 + conjuction and absorbancy of water
O3 - O2 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
O2 + penetration resistance, cleated sole

SB - splňuje základní požadavky normy
basic requirements
S1 - SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti,absorbce energie v oblasti paty
SB + closed seat region, antistatic, energy absorbancy in heel area
S2 - S1 + průnik a absorbce vody
S1 + conjuction and absorbancy of water
S3 - S2 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
S2 + penetration resistance, cleated sole
S4 - SB + antistatické vlastnosti, absorbce energie v oblasti paty
SB + antistatic, energy absorbancy in heel area
S5 - S4 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev
S4 + penetration resistance, cleated sole

podšívka a stélka
lining and midsole
textilie
textile fabric
podrážka
sole
ostatní materiály
other materials

NORMY A PIK TOGRAMY/STANDARDS AND PICTOGRAMS

absorpce energie v patě
absorption of energy in heel
(E)
protiskluzová podrážka
antislip sole
(SRA, SRB, SRC)

RUKAVICE-NORMY/GLOVES-STANDARDS
EN 388

abcd

EN 407

mechanická rizika
a) proti otěru (0 - 4)
b) proti řezu (0 - 5)
c) proti protržení (0 - 4)
d) proti propíchnutí (0 - 4)

mechanical hazards
a) abrasion resistance (0 - 4)
b) blade cut resistance (0 - 4)
c) tear resistance (0 - 4)
d) puncture resistance (0 - 4)

ochrana proti chemikaliím
(XYZ představují písmena
kódu pro chemikálie, kde byly
splněny požadavky EN 374)

protection against chemicals
(XYZ represent the code
letters for chemicals that
conform to EN 374)

abXcdX

EN 347

xyz

ochrana proti teplu a plameni
a) chování při hoření
b) odolnost proti kontaktnímu teplu
X) odolnost proti konvekčnímu teplu
c) odolnost proti sálavému teplu
d) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu
x) odolnost proti velkému množství roztaveného kovu

protection against heat and flame
a) burning behaviour (0 - 4)
b) contact heat resistance (0 - 4)
x) convective heat resistant (0 - 4)
c) radiant heat resistance (0 - 4)
d) resistance to small drops of molten metal (0 - 4)
x) convective heat resistance
resistance to large quantity of molten metal

A Methanol
B Acetone
C Acetonitrile

G Diethylamine
H Tetrahydrofurane
I Ethyl acetate

D Dichloromethane
E Carbon disulphide
F Toluene

J n-Heptane
K Sodium hydroxide 40%
L Sulphuric acid 96%

EN 347

EN 60903

práce pod napětím
work under voltage

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

ochrana proti nebezpečným
mikroorganizmům
protection against
dangerous microorganism

rukavice pro
svářeče
welder gloves

chemická nebezpečí
chemical hazards

BRÝLE-VYSVĚTLIVKY/SPECTACLES AND GOGGLES-EXPLANATION
Supravision HC-AF - ochrana zorníku z vnějšku proti poškrábání,
vnitřní strana s nepotivou úpravou, 100 % UV filtr
Supravision HC-AF protection outside of visor against scratch,
inside with antifog treatment, 100 % UV protection

Infradur Plus - svářečský filtr proti UV a IR záření
a oslnění, speciální povrchová úprava
Infradur Plus - welding visor, UV, IR and visible
light protection. Special surface treatment

Quatroflex - 4 komfortní polštářky
pro maximální pohodlí
Quatroflex - 4 soft pads for
maximum comfort

Supravision NC - ochrana zorníku proti poškrábání, vnitřní strana
s nepotivou úpravou, vnější strana odolná chemikáliím, snadno se čistí
Supravision NC protection against scratch, inside with antifog treatment,
outside chemical resistant, easy cleanable

Ultradura - dobrá odolnost proti pošrkábání,
100 % UV filtr
Ultradura - antiscrach visor with 100 % UV
absorbtion

Duo-flex - jedinečný patentovaný
polštářek na konci stranic
Duo-flex - unique, patented pad
on end of tamples

Optidur 3000 UV - zorník extrémně odolný proti poškrábání, odolný proti
chemikáliím, 100 % UV filtr
Optidur 3000 UV- extremely high protection against scratch, chemical
resistant, 100 % UV protection

Nastavitelný sklon stranic.
Adjustable angle between visor
and temples

Vhodné pro použití
s dioptrickými brýlemi
Suitable for using with
correction glasses

Optidur NC - 4 v 1, nemlživý, odolný proti poškrábání,
antistatický, 100 % UV filtr
Optidur NC - 4 in 1, antifog, antiscratch, antistatic, 100 % UV protection

Nastavitelná délka stranic
Adjustable length of temples

Lehce se čistí
Easy to clean

www.cerva.com
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VOCABULARY

SLOVNÍČEK POJMŮ/VOCABULARY
SOFTSHELL
SoftShell je speciální prodyšný rychleschnoucí a větru, dešti i sněhu odolný materiál poskytující tepelnou izolaci.
Oblečení z materiálu SoftShell je vhodné pro celodenní aktivity při chladnějším, suchém a relativně stabilním
počasí.
SoftShell is a special permeable fast drying, wind, rain and snow resistant material providing thermoinsulation.
SoftShell clothing is suitable for all day activities in cooler, dry and relatively stable weather.
SoftShell se rozděluje na:
SoftShell is subdivided to:
MEMBRÁNOVÝ SoftShell - třívrstvý laminát
Membránový SoftShell se skládá ze 3 vrstev: hustá nylonová tkanina s hlubokou impregnací (DRW, TORAY
Kudos XR, DryKeep apod.), membrána (Gore Windstopper, PONTETORTO NoWind atd.) a polyesterová
pletenina (PES, mikrofleece v různých gramážích).
MEMBRANE SoftShell – three layered laminate
Membrane SoftShell consists of 3 layers: dense nylon fabric with deep impregnation (DRW, TORAY Kudos XR,
DryKeep etc.), membrane (Gore Windstopper, PONTETORTO NoWind etc.) and polyester knitted fabric (PES,
microfleece in various quality).
BEZMEMBRÁNOVÝ SoftShell - dvojvrstvý laminát
Bezmembránový SoftShell se skládá ze 2 vrstev: hustá nylonová a polyesterová tkanina (viz Membránový
Softshell), prostřední vrstvu netvoří membrána, ale samotný pojivý materiál jednotlivých vrstev, který
po zpracování tvoří perforovaný celek.
NON-MEMBRANE SoftShell – double layer laminate
Non-membrane SoftShell consists of 2 layers: dense knitted nylon and polyester knitted fabric (see Membrane
SoftShell), middle layer is not formed by membrane but the actual individual layers cementing the material makes
up a perforated complex when processed.
BAVLNA
Bavlna je měkké textilní vlákno skládající se z téměř čisté celulózy. Oděvy vyrobené z bavlněného vlákna jsou
pohodlné, snadno udržovatelné, vysoce savé a trvanlivé, mají dobrou pevnost v tahu (245–373 mN/tex) a v oděru.
COTTON
Cotton is a soft textile fibre consisting of all but pure cellulose. Clothes made from cotton fibre are comfortable,
easy to maintain, highly absorbent and lasting, cotton also has a good stronghold in traction (245-373 nM/
tex) and in abrasion.
SPANDEX®
Spandex je syntetické polymerické vlákno, známé také jako Elastan nebo Lycra, používané při výrobě oděvů jako
náhražka za těžší pryž, vždy se mísí s přírodními materiály (bavlna, vlna nebo hedvábí), má vynikající elasticitu,
oděvy z materiálu s tímto vláknem jsou pevné, pohodlné, odolné oděru a nemačkají se.
Spandex is a synthetic polymeric fibre, also known as Elastan or Lycra, used for clothes making as a heavier
rubber substitute, it is always mixed with natural materials (cotton, wool or silk), it has extraordinary elasticity,
clothes from materials with this fibre are strong, comfortable, abrasion and crease resistant.
NOMEX®
Nomex je syntetické aramidové (ARomatický polyAMID) ohni a žáruvzdorné vlákno obsahující minimálně 5 %
Kevlaru a patentovaná antistatická vlákna. Oděvy s obsahem tohoto vlákna jsou navíc odolná proti oděru,
průmyslovým olejům, rozpoštědlům a chemikáliím a neztrácí vlastní vlhkost ani ve velmi suchém prostředí.
Materiál Nomex je zejména vhodný pro výrobu oděvů pro hasiče.
Nomex is a synthetic aramid (ARomatic polyAMID) fire and heat resistant fibre containing at least 5 % Kevlar and
patented antistatic fibres. Clothes with a content of this fibre are abrasion, industrial oils, solvent and chemical
resistant and do not lose moisture even in very dry conditions. Nomex material is primarily suitable for making
firelighters´ clothing.
KEVLAR®
Kevlar je syntetické para-amidové lehké a pevné vlákno řazené mezi plasty vytvrditelné teplem. Materiály
s vláknem Kevlar jsou pružné, odolné proti prořezu a vysokým teplotám.
Kevlar is a synthetic para-amid light and strong fibre classified as heat hardenable plastic. Materials with Kevlar
fibre are elastic, cut resistant and heat resistant.
CORDURA®
Cordura je registrovaný název pro Nylon 66, je to jedna z nejpevnějších látek, extrémně odolná proti oděru
a propíchnutí, vlákna jsou potažená polyuretanem a ošetřená pro maximální voděodpudivost. Tento materiál je
vhodný pro výrobu oděvů a vybavení pro myslivce, batohů, zavazadel, cyklistické obuvi nebo zimních sportovních
a pracovních oděvů.
Cordura is a registered name for Nylon 66, it is one of the strongest fabrics that has ever been made,
it is extremely abrasion and puncture resistant, fibres are polyuretan coated and treated for maximum water
repellence. This material is suitable for hunting clothes and equipment manufacturing, backpacks, luggage,
cyclist shoes or winter sport and work clothes.
THINSULATE
Thinsulate je tenké syntetické termoizolační mikrovlákno společnosti 3M se strukturou prachového peří. Oblečení
s vláknem Thinsulate izoluje teplo i ve vlhkém prostředí, zachycuje vzduch a odráží tělesné teplo.
Thinsulate is s thin synthetic thermo isolation microfibre from the 3M company with down structure. Clothing
with Thinsulate fibre isolates heat even in moist climate, it traps air and reflects body heat.
POLYESTER (PES)
Polyester je polymerové syntetické vlákno odolné povětrnostním vlivům a mikroorganizmům, rychle schne
a vyrábí se z ropy. Existuje několik typů polyesterových vláken, která se liší použitou technologií při výrobě
a zárověň i vlastnostmi. Oděvy z polyesteru jsou lehké, méně mačkavé, pevné a trvanlivé.
Polyester is a polymeric synthetic fibre resistant to climatic changes and microorganisms, it is fast drying
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and made from petroleum. There are several polyester fibres types that are differentiated by the actual
manufacturing technology and specific characteristics used at the same time. Polyester clothes are light, less creasy,
strong and lasting.
FLEECE
Fleece je lehký prodyšný syntetický materiál vyráběný ze 100% polyesteru zpracovaného do krouceného vlákna
(lze použít i recyklované PET lahve), povrch je upraven kartáčem do vlasu. Tento materiál neabsorbuje vlhkost
a má dobré termoizolační vlastnosti za sucha i mokra. Přidáním dalších materiálů získává fleece nové vlastnosti
jako pružnost nebo odolnost proti větru a vodě.
Fleece is light permeable synthetic material made from 100 % polyester manufactured into twisted fibre
(possible use of recycled PET bottles), surface is modified into pile with brush. This material does not absorb
moisture and has good thermoisolation features in dry and wet conditions. Fleece gains new features like
elasticity or wind and water resistance by adding extra materials.
POLYURETAN (PU nebo PUR)
Polyuretan je elastický polymer vhodný na výrobu textilních vláken (sportovní kombinézy pro plavce, pleny
apod.), lepidel a pružných pěn. Materiály z něj jsou lehké, pevné a pružné.
POLYURETANE (PU or PUR)
Polyurethane is elastic polymer suitable for the manufacturing of textile fibres (sport overalls for swimmers, baby
nappies etc.), glues and elastic foams. PU materials are light, strong and elastic.
VODNÍ SLOUPEC
Vodní sloupec je údaj v mm, kterým se vyjadřuje schopnost materiálu odolávat tlaku vody aniž by promokl. Čím
je udaná hodnota vyšší, tím je materiál odolnější vůči promoknutí. Stupeň odolnosti proti tlaku vody se měří tak,
že se na materiál přiloží skleněný válec o průměru 10 cm naplněný vodou. Voda ve válci působí na materiál
a průnik prvních tří kapek určí hodnotu, která je uvedena na výrobcích.
WATER COLUMN
Water column is a statement in mm representing material ability to resist water pressure without water
drenching. The higher the value the more water resistant the material is. The resistance level against water
pressure is measured with a 10 cm glass cylinder in diameter filled with water. Glass cylinder is placed onto
material, water influences material and the first three drops that penetrate the matereial makes up the value
mentioned on products.
NEPROMOKAVOST
Nepromokavost je schopnost materiálu odolávat průniku vody zvenčí, udává se jako výška vodního sloupce,
při níž tkanina propustí první kapky vody - čím vyšší vodní sloupec, tím větší nepromokavost. Předpokladem
nepromokavosti jsou lepené švy.
WATERPROOFING
Waterproofing is the materials´ ability to resist water leakage from outside, it is indicated as the water column
height at which the fabric transmits the first water drops – the higher water column the greater waterproofing.
The conditions for waterproofing are sealed seams.
LEPENÉ ŠVY
Lepené švy jsou předpokladem nepromokavosti, jedná se o natavené plastové pásky na švech z vnitřní strany,
kde by šitím narušený materiál promokal.
SEALED SEAMS
Sealed seams are the main condition for waterproofing, it is a plastic strip welded on seams from the inside,
where the sewn material would get drenched.
PRODYŠNOST (Paropropustnost)
Prodyšnost je schopnost materiálu propouštět vodní páry produkované lidským tělem ven, udává se většinou
v gramech páry, které se mohou odpařit přes m2 látky během 24 hodin. Prodyšnosti výrazně napomáhá
odvětrávání např. větracími otvory v podpaží nebo na zádech. Propustnost vodních par membrány je stanovena
dle metody, při které jsou simulovány reálné povětrnostní podmínky (teplota vody 30 °C, teplota vzduchu
21 °C, relativní vlhkost 60 %, rychlost větru 2 m/s).
Permeability (Water vapour permeability)
Permeability is materials´ ability to transmit the water vapours out that are produced by the human body,
it is usually indicated in vapour grams that can be evaporated through m2 of fabric during 24 hours. Armpit or
back air vents strongly help to ventilate air. Water vapour permeability is specified according to a method where
simulation of realistic weather conditions is set (water temperature 30 °C, air temperature 21 °C, relative
humidity 60 %, wind speed 2 m/s).
REFLEXNÍ DOPLŇKY A ODĚVY
Reflexní mohou být buď celé oděvy nebo jejich komponenty (pásky), které jsou dobře viditelné i pří snížené
viditelnosti, většinou obsahují mikroskopické skleněné kuličky, které odráží světlo.
REFLECTIVE ACCESSORIES AND CLOTHES
Either whole clothes or its components (stripes) may be reflective; those have great visibility even in decreased
visibility, reflective material usually contains microscopic glass balls that reflect light.
DRUK/PATENTKA
Druk nebo patentka je druh zapínání oděvů, je to cvoček, kde dvě protilehlé strany do sebe zacvaknou.
PRESS STUD
Press studs are a clothes closure type, it is a clip together type closure where the two opposite sides snap together.
OVERAL
Overal je druh pracovního oděvu (kombinéza), kdy spodní (nohavice) i vrchní část (blůza) jsou spojeny
dohromady.
OVERAL
Overall is a work garment type when the bottom part (pants) and top part (blouse) are connected together.
SIO-COOL
Sio-Cool je multifunkční vlákno kombinující antimikrobiální vlastnosti s deodoračními funkcemi. Materiál
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POLOKOŠILE
Polokošile je tričko s krátkým rukávem a límečkem.
POLO SHIRT
Polo shirt is a short sleeve T-shirt with a collar.
PVC
Polyvinylchlorid (PVC) je široce používaná umělá hmota, vyrábí se polymerací vinylchloridu (těkavý, jemně
nasládlý plyn) a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru.
Polyvinylchloride (PVC) is a widely used plastic made by polymerization of vinyl chloride (volatile, slightly
sweetish gas) and is differentiated from most common plastics with chlorine content.
FFP
FFP následované číslem značí úroveň výkonnosti masky a odpovídá normě ČSN EN 149.
FFP followed by a number means efficiency level of respirator or mask and satisfy a standard ČSN EN 149.
RESPIRÁTOR
Respirátor je používán k ochraně dýchacích cest před vdechnutím tuhých toxických i netoxických částic
a aerosolů, dýmů, mlh apod. Je dodáván s nebo bez ventilku.
RESPIRATOR
A respirator is used to protect airways against inhaling solid toxic and non toxic particles and aerosols, fumes,
fogs etc. Respirators are provided with or without a valve.
MEMBRÁNOVÝ VENTIL
Membránové ventily se používají v konstrukcích dýchacích přístrojů a respirátorů.
MEMBRANE VALVE
Membrane valves are used in breathing apparatuses and respirator construction.
HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE
Hmotnostní koncetrace je vyjádřením hmotnostního poměru množství určité látky v celkovém množství.
MASS CONCENTRATION
Mass concentration is a formulation of the weight proportion of particular substance by the total amount.
AEROSOL
Aerosol je heterogenní směs malých pevných (dým) nebo kapalných částic (mlha) v plynu. Rozptýlené částice
mají velikost od 10 nm do 100 μm, což odpovídá shlukům několika molekul až částicím tak hmotným, že už
nemohou snadno poletovat v atmosféře.
Aerosol is a heterogeneous composition of small solid (fume) or liquid (fog) particles in gas. Suspended
solids are from 10 nm to 100 μm in size which corresponds with clusters of several molecules to particles
so unsubstantial that cannot easily flutter in atmosphere.
AKTIVNÍ UHLÍ
Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů, má pórovitou strukturu, velký vnitřní
povrch (400-1500 m2/g) a může adsorbovat široké spektrum látek.
ACTIVE CARBON
Active carbon is a product made from coal, wood or coconuts, it has a porous texture, large inside surface
(400-1500 m2/g) and is able to absorb a wide spectrum of substances.
OOPP
Zkratka pro osobní ochranné pracovní pomůcky.
Abbreviation for personal safety work aids (in Czech).
LATEX
Latex je bílá tekutina vznikající v mléčnicích některých rostlin (např. strom kaučukovník), která na vzduchu rychle
zasychá, lze jej také vyrábět synteticky. Latex se používá jako surovina pro výrobu přírodní pryže, latexového
oblečení (vč. pracovních rukavic), pneumatik, těsnění, hadic, kondomů atd.
Latex is a white liquid created in the saps of some plants (rubber plant), it dries quickly when in contact with air,
it is also possible to make it synthetically. Latex is used as a raw material for natural rubber, latex clothes (incl.
work gloves), tyres, padding, hoses or condom manufacturing.
MANŽETA
Manžeta je upravený pruh oděvního materiálu, zpravidla tkaniny nebo pleteniny, zhotovený přehnutím nebo
našitím tak, že obepíná určitou část těla. Nejčastěji se používá k zakončení dolního kraje rukávů košil, halenek,
bund nebo nohavic u kalhot. Slouží také ke zpevnění části oděvu, umožňuje zúžení otvoru na oděvu, snadné
zapínání, ale je i ozdobným prvkem. Manžet rozeznáváme mnoho druhů.
CUFF
Cuff is a modified stripe of fashion material, usually textile or knitted fabric, made by a turndown or sewing
so that it fits close to a certain body part. Most commonly it is used for bottom part of sleeve endings of shirts,
blouses, jackets or pant legs. Also acts as reinforcement of clothing parts, it also enables the narrowing on
clothes, easy closing, but can also be a decorative element. There are a lot of cuff types.
KAPSA
Kapsa je váček všitý nebo jinak na oděvu vytvořený, určený k uschování předmětů nebo k ozdobě. U jednotlivých
kapes je názvoslovně důležitý kapsový kraj, který představuje jednu stranu kapsového otvoru sahající
od jednoho kapsového koutku ke druhému. Kapsy dělíme do skupin podle místa umístění (vnější, vnitřní), polohy
na oděvu (boční, zadní, přední, náprsní a další), sklonu otvoru (příčná, šikmá, podélná) a technologického
způsobu zhotovení (nakládaná - hladká, členěná, patková atd.).

POCKET
Pocket is a pouch sewn in or another way created on the clothing, it is designed for item storage or as
a decoration. All pocket types are importantly individually termed by the type of the pocket edge which is the inlet
part of the pocket that extends from one pocket corner to the other. Pockets are divided into groups according
to their placement (inside, outside), position on clothing (side, back, front, chest etc.), inlet inclination (traverse,
sloping, longitudinal) and technological way of making (folded – smooth, divided, flap etc.).
VLOŽKA
Vložka je samostatně ustřižená nebo zhotovená část oděvu a umístěná mezi vrchním a spodním materiálem,
aby v určitém místě získal pružnost, výplňkovou modelovanost nebo větší hřejivost.
PADDING
Padding is a separately cut or made part of clothing placed between the top and bottom material to gain
elasticity, supplementary shape or better warmth.
NÁPRSENKA
Náprsenka je část oděvu nebo oděvní doplněk sloužící k zakrytí předního dílu oděvu. Je součástí pracovních
kalhot, zástěry nebo pánské společenské košile.
SHIRT FRONT
Shirt front is a part of a garment or fashion accessory that covers the front part of clothes. It is a part of work
pants, apron or men’s dress shirts.
ZAPÍNÁNÍ
Zapínání je úprava oděvu vypracovaná na přechodné spojení protilehlých částí výrobku pomocí určitého
zapínadla. Konkrétní zapínání se odvozuje od názvu zapínadla, rozlišuje se zapínání knoflíkové, zdrhovadlové,
vázačkové, spínátkové a na stuhový uzávěr (pásky na suchý zip).
FASTENER OR CLOSURE
A fastenter or closure is a clothing adjustment set for temporary connection of opposite product parts through
a certain fastening mechanism. The particular closure originates from the fastening mechanism name, there
are the following closures: buttons, zippers, tie fastening, press fasteners and ribbon closures (Velcro bands).

SLOVNÍČEK POJMŮ/VOCABULARY

s vláknem Sio-Cool je složen z měkké bavlny a chladivého a snadno udržovatelného polyesteru, oděvy z tohoto
materiálu se pohodlně nosí a dodávají pocit svěžesti.
Sio-Cool is a multifunctional fibre combining antimicrobial features with deodorizing functions. Material
with Sio-Cool fibre contains soft cotton, it is cool and easy to maintain polyester, clothes from this material
are comfortable and give cool feeling.

NEOPRÉN
Neoprén je pružná syntetická pryž vyrobená z polychloroprenového kaučuku a používá se na výrobu ochranných
obleků např. pro potápění, windsurfing, jachting a další vodní sporty. Má dobré fyzikálně mechanické vlastnosti,
pryž ze směsi CR – Polychloroprén (Neoprén) je odolná tukům a olejům, kyselinám a zásadám, stárnutí
i atmosférickým vlivům.
NEOPRENE
Neoprene is an elastic synthetic rubber made from polychloroprene rubber and is used for safety suits (diving,
windsurfing, yachting and other water sports) manufacturing. It has good physical mechanical features, rubber
from CR – polychloroprene (Neoprene) mixture is grease and oil, acids and alkali, ageing and atmospheric
influence resistant.
PODRÁŽKA
Podrážka je plát připevněný na podešev, který je v přímém styku se zemí. Vyrábí se z různých materiálů
(polyuretan, guma nebo kůže).
SHOE SOLE
A shoe sole is a slab attached to the bottom leather shoe structure and is in direct contact with the ground.
It is made from various materials (polyurethane, rubber or leather).
PODEŠEV
Podešev je spodní část obuvi, ke které je z vnější strany připevněna podrážka. Může se skládat z několika
vrstev, je vyrobena ze syntetických materiálů a u některých typů ochranné pracovní obuvi může být vstřikovaná.
BOTTOM LEATHER
A bottom leather is a bottom shoe part to which the shoe sole is attached from the outside. It can consist
of several layers, is made from synthetic materials and in some types of safety work shoes it may be injected.
POLYKARBONÁT
Polykarbonáty patří mezi termoplastické polymery čili termoplasty. Snadno se zpracovávají např. vstřikováním
nebo lisováním za tepla, jsou odolné proti teplu, nárazu a mají dobré optické vlastnosti.
POLYCARBONATES
Polycarbonates belong to thermoplastic polymers or thermoplasts. They are easy cultivated for example
by injection or hot pressing operation, are heat and impact resistant and have good optical features.
TUŽINKA
Tužinka je bezpečnostní výztuha špičky boty vyrobená buď z kovu nebo plastu (kompozitního).
TOE CAP
Toe cap is a safety reinforcement made either from steel or plastic (composite).
NPK-P
Nejvyšší přípustná koncentrace nebezpečných látek v pracovním prostředí.
Abbreviation of the Highest permissible work environment concentration of hasardous substances.
NR
Zkratka pro znovu nepoužitelné.
Abbreviation for term Non Reusable.
EVA
Etylenvinylacetát je lehký pěnový materiál, podle obsahu vinylacetátu se mění jeho charakter a vlastnosti.
Výrobky z EVA jsou pevné, odolné proti nárazům a mechanickému opotřebení, mají chemickou stálost a velkou
tepelnou odolnost od -40 °C do +160 °C.
Ethylenvinylacetate is light foam material, due to the amount of vinyl acetate the features and complexion
of EVA are changed. EVA products are strong, impact and mechanical abrasion resistant, have chemical stability
and high heat resistance from -40 °C to + 160 °C.
MOQ - minimální objednací množství
MOQ - minimum order quantity
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285

3MTM 9926

285

3MTM 9928

254

3M 1100 DS SNR 37 dB

254

3M 1100 SNR 37 dB

236

3M 1100E (37 g)

254

3M 1110 CORDED SNR 37 dB

1 21

ALABAMA 1798

254

3M 1120 SNR 34 dB

2 26

ALASKA

254

3M 1130 SNR 34 dB

59

236

3M 1200E (28 g)

254

3M 1261 SNR 25 dB

3-5

254

3M 1271 SNR 25 dB

143

254

3M 1310 SNR 26 dB

174

ALPHATECTM 58-270

254

3M 1311 26 dB

175

ALPHATECTM 58-530, 58-535

238

3M 272x

77

ALWAR

238

3M 274x

75

ALZETTE

238

3M 275x

31

AMISO

237

3M 280x

304

ANACONDA *PAC

237

3M 282x

304

ANACONDA LANO - PFAAC102A467

237

3M 284x

120

ANDILLY 9728

286

3MTM 105

106

ANVIK 108B

286

3MTM 125

43

ANZAC

286

3MTM 126

73

APUS LADY

286

3MTM 400

73

APUS MEN

286

3MTM 4251

28

ARDWARK

286

3MTM 4255

10

ARGES

286

3MTM 4277

218

ARGUS

288

3MTM 6100, 3MTM 6200, 3MTM 6300

235

ARTILUX

288

3MTM 6700, 3MTM 6800, 3MTM 6900

248

ARTILUX WELD

289

3MTM 6885

288

3MTM 7501, 3MTM 7502, 3MTM 7503

251

ASK 2000

289

3MTM 7883

250

ASK 300

283

3MTM 8310

251

ASK 400

283

3MTM 8312

243

ASTROSPEC

283

3MTM 8320

163

ATER

283

3MTM 8322

42

ATLAS

284

3MTM 8710

39

ATRATO

284

3MTM 8810

197

AUK

284

3MTM 8812

197

AUKLET

284

3MTM 8822

92

AUSTRAL

285

3MTM 8825

66

AVALON

285

3MTM 8835

240

AVENUE

284

3MTM 9310

211

AVOCET

284

3MTM 9312

304

AZ 011T – KARABINA/KARABINER

284

3MTM 9320

305

AZ 800

284

3MTM 9322

304

AZ011 – KARABINA/KARABINER

284

3MTM 9332

B

285

3MTM 9906

207

BABBLER

285

3MTM 9913

108

BALTORO 453Z

285

3MTM 9914

224

BARBARY

285

3MTM 9915

218

BARBET

285

3MTM 9925

244

BARDEN

318

A
57

10 6

71

AKUNA

ALBI
ALICIA 109B
ALLYN
ALPHA S3 CI

ARUM
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C

38

BARREN bunda/jacket

51

BARREN vesta/vest

118

175

BARRIER® 02-100

74

CAPELLA BÁT

244

BASIC

75

CAPELLA BÁT SUPER

301

BASIC*PSHBASICMXL

113

BASTOGNE 6361

57

CARGO

BAT

86

CARINA

CARABAYA 024B

222

BÁTMETALL 171310

164

CASPIA

222

BÁTMETALL 171320

75

CASSIO

222

BÁTMETALL 171350

209

CATBIRD

222

BÁTMETALL 171900

87

CETUS
CIRLUS

52

BEAVER

158

92

BELROSE

65

CLOVELLY PILOT 2 v 1/2 in 1

107

BERGEN SET 043A

312

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ/SAFETY MARKING

54

COATI

BIANCA

90

COEN

178

BI-COLOURTM 87-900

63

COLYTON

158

BIRBA

180

CONFORM®+ 69-140, 69-150

275

BIRRONG

203

COOT

209

BITTERN

160

CORAX

145

BLACK KNIGHT ANKLE S1

198

CORMORAN

148

BLACK KNIGHT HONEY ANKLE

148

BLACK KNIGHT HONEY ANKLE WINTER

243

COSMOFLEX

148

BLACK KNIGHT HONEY LOW

219

CRANE

149

BLACK KNIGHT HORSE S2

32

CRATER

145

BLACK KNIGHT LOW S1

32

CRATER-S

149

BLACK KNIGHT REWA ANKLE S1

159

CRISTATA

149

BLACK KNIGHT REWA LOW S1

49

CROMER

145

BLACK KNIGHT SANDAL S1

213

CROPPER

147

BLACK KNIGHT SPORT ANKLE O1

214

CROPPER DOTS

147

BLACK KNIGHT SPORT LOW O1

214

CROPPER MASTER

146

BLACK KNIGHT TPU ANKLE S3

214

CROPPER STRONG

146

BLACK KNIGHT TPU LOW S3

224

CROSSBILL

147

BLACK KNIGHT TREKKING ANKLE O1

191

CROW

146

BLACK KNIGHT WINTER S3 CI

181

CRUSADER FLEX® 42-445, 42-474

203

BLUETAIL

197

BOOBY

186

CURLEW

94

BOOTES

186

CURLEW WINTER

89

162
61

BORIN
BORONIA

116

54

94

CLOVERFIELD 288A 4 v 1/4 in 1

CORONA

CRUX

D
53

119

BRAVONE 1666

231

115

BRIGHTON 132Z

68

114

BRON 1851

119

DAVIDA
DÁVKOVAČ STOKO VARIO ULTRA®/DISPENSER STOKO VARIO ULTRA®
DEGU KIDS
DESADO 7796

BRONDBY

20-21

DESMAN

197

BULBUL

19

DESMAN LADY

205

BUNTING

22

DESMAN WINTER

205

BUNTING BLACK

205

DIPPER

206

BUNTING BLACK EVOLUTION

307

DOMINATOR

206

BUNTING EVOLUTION

111

DORTMUND 4820

211

BUSTARD

189

DOWE

7-8
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CAPEHORN 247A
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274

DRÁTĚNÝ ŠTÍT/MESH VISOR

15-18

271

DRŽÁK ŠTÍTU/HOLDER SHIELD

163

DUBIUS

224

DUCK

224

18

EMERTON CAMOUFLAGE
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS

158

EPOPS

67

EPPING

DUCK modré/blue

226

ESKYMO

120

DUFFEL 3074

122

ESSEN 5967

275

DUIKER

231

ESTESOL®

200

DUNLIN

115

ETNA 6936

179

DURA-TOUCH® PLUS 34-500

153

EUROFORT S5

179

DUZMOR® PLUS 87-600

178

EXTRATM 87-955

46

DVINA

E

F
240

F9900

311

E 00300

212

FALCON

311

E 76P DUOBELT LED 14

235

FERGUS

310

E 81PEX TIKKA XP ATEX

163

FERINA

311

E 89P TACTIKKA XP ADAPT

70

FERN

310

E 91 PE TIKKINA2

70

FERN BLUE

310

E 97 PM TIKKA PLUS2

290

FILTERSPEC SET

311

E 97700

295

FILTRY FM9000/FILTERS FM9000

311

E 97900 Sada ADAPT for TIKKA2
E•A•R BAND SNR 21 dB

297

FILTRY FM9500 a 8500/FILTERS FM9500 and 8500

290

FILTRY K MAXIMASK 2000/FILTERS TO MAXIMASK 2000

E•A•R CABOFLEX SNR 21 dB
E•A•R CLASSIC CORDED SNR 28 dB

291

FILTRY K MIDIMASK/FILTERS TO MIDIMASK

287

FILTRY PROTI ČÁSTICÍM/FILTERS AGAINST PARTICULATE

E•A•R CLASSIC SNR 28 dB
E•A•R CLASSIC SOFT CORDED SNR 36 dB

199

FINCH

235

FINNEY

E•A•R CLASSIC SOFT SNR 36 dB
E•A•R DÁVKOVAČ/DISPENSER

189

FIREFINCH

143

FLAG NANCY PERFO S1P

E•A•R EXPRESS CORDED SNR 28 dB
E•A•R EXPRESS SNR 28 dB

143

FLAG TITANE PERFOSAFE S3 CI

216

FLAMINGO

E•A•R NÁHRADNÍ NÁPLŇ/SPARE REFILL
E•A•R PUSH INS CORDED SNR 38 dB

110

FLAVIK 4821

291

FLEXINET FFP2/821

E•A•R PUSH INS SNR 38 dB
E•A•R SOFT CORDED SNR 29 dB

291

FLEXINET FFP2/822

291

FLEXINET FFP2/823

291

FLEXINET FFP3/832

256

E•A•R SOFT SNR 28 dB
E•A•R ULTRAFIT CORDED SNR 32 dB

206

FLICKER

258

E•A•R ZÁSOBNÍK ZÁTEK/CONTAINER

246

FORCEFLEX

241

EAGLE

193

FRANCOLIN

171

EASY FLEX® 47-200

213

FULMAR

179

ECONOHANDS® PLUS 87-190

159

FUSCUS

257
257
255
255
255
255
258
255
255
258
256
256
255
255

55

EDENSOR

G

99

EDGE ESD

274

G3000

49

EGER

215

GADWALL

209

EGRET

50

GALSTON

188

EIDER

212

GANNET

120

EKOFISK 5806

117

GARDHAR 2666

ELAND

210

GARGANEY

101

ELECTRA L-5 sada/set

112

GASCOGNE 3792

101

ELECTRA LN-19 sada/set

121

GEMINI 6580

225

ELSEC

27

11-15

320

EMERTON

49
153

GILA
GINOCCHIO
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29
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170

HYCRON® 27-607

GLADIATOR® 16-500

170

HYCRON® 27-805

118

GLADSTONE 5729

171

HYCRON® 27-810

45

GNUX

87

HYDRA

149

GOANA S3

172

HYD-TUF® 52-547

196

GODWIT

166

HYFLEX® 11-400, 11-401

67

GORDON

166

HYFLEX® 11-435

217

GREBE

167

HYFLEX® 11-624

176

GREENFITTM PLUS 79-300

167

HYFLEX® 11-627

195

GRIFON

166

HYFLEX® 11-630

117

GRIMSEY 2669

167

HYFLEX® FOAM 11-800, 11-801

187

GROSBEAK

168

HYFLEX® GRIP 11-920

108

GROSHORN 456Z

166

HYFLEX® LITE 11-600

53

GRUS

167

HYFLEX® ULTRA LITE 11-618

187

GULL

262

HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A/HYGIENIC PADS HY100A

154

GUMOFILC

262

HYGIENICKÝ SET HY51/HYGIENIC SET HY51

262

HYGIENICKÝ SET HY52/HYGIENIC SET HY52

H
259

H510A-401-GU OPTIME I

262

HYGIENICKÝ SET HY54/HYGIENIC SET HY54

260

H510B-403-GU OPTIME I

262

HYGIENICKÝ SET HY6/HYGIENIC SET HY6

260

H510P3E-405-GU OPTIME I

171

HYLITE® 47-400

261

H510P3E-405-GU OPTIME I

169

HYNIT® 32-105

261

H515FB-516-GN BULL’S EYE I

169

HYNIT® 32-125

261

H515FB-516-SV BULL’S EYE I

169

HYNIT® 32-815

259

H520A-407-GQ OPTIME II

44

260

H520B-408-GQ OPTIME II

CH

262

H520F-409-GQ OPTIME II

84

CHEMSAFE 400

261

H520P3E-410-GQ OPTIME II

83

CHEMSAFE 500

259

H540A-411-SV OPTIME III

83

CHEMSAFE C1

260

H540B-412-SV OPTIME III

83

CHEMSAFE MS1

261

H540P3E-413-SV OPTIME III

84

CHEMSAFE P5

HYRAX

33

HADES

215

CHIFFCHAFF

33

HADES-S

209

CHUKAR

I

110

HAMILTON 501Z

275

HARDCAP A1+

196

HARPY

202

HARRIER

123

INNOVATION 1SG7

202

HARRIER YELLOW

123

INNOVATION 1SJ6

199
59

IBIS
INDUS

HAT

88

IRWELL

196

HAWK

46

ISER

119

HELLISAN 307A

194

IVAN

193

HERON

242

I-VO

193

HERON WINTER

154

HIROLA

204

JACDAW

191

HOBBY

47

JANNALI

204

HORNBILL

191

JAY

185

HOTMILL 8100

191

JAY KIDS

245

HOXTON

94

JERBOA

262

HRXS7A01

213

JUNCO

170

HYCRON® 27-600

K

170

HYCRON® 27-602

109

75
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168

J
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109

KANGTO 450Z

142

MAC LIVERPOOL EXTREME S3 HRO HI CI WR

KARELA

141

MAC MOVE S1P HRO

112

KASSEL 4279

140

MAC PULSE S3 HRO

200

KESTREL

142

MAC SILVER EXTREME S3 HRO CI

195

KILLDEER

141

MAC SPEED S1P HRO

123

KILLYBEG 6639

140

MAC WILD ANKLE S1P HRO

198

KITE

140

MAC WILD LOW S1P HRO

203

KITTIWAKE

220

MACAW 137039

199

KNOT

188

MAGPIE

103

KORNÉL 60B86

108

MAKAI 452Z

103

KORNÉL 60G42

64

MALABAR

195

MANAKIN

50

64

KOROS

153

KOŽENOFILC

154

KRAKEN

114

52

KSUOL

92

40

KUDU LADY

40

KUDU MAN

L

95

110
34-37

MANLY
MARIANIS 6833
MASCOT
MAVERIC 4603
MAX

239

MAXIM

LA 3001

290

MAXIMASK 2000

LACY

249

MAXSHIELD

305

LANYARD AZ01/AZ02 *PCLAZ

103

MEGATECH 61279

200

LAPWING

103

MEGATECH 61280

206

LARK

117

MENDOZA 246A

272

LAS S14

180

MERCURY® 43-113

273

LAS S16E PRO ELEKTRIKÁŘE/LAS S16E FOR ELECTRICIANS

219

MERLIN

272

LAS S17

240

METALIX

LEO

290

MIDIMASK

265
71

92
184

LEVEL SIX SERIES 9003

76

184

LEVEL SIX SERIES 9011

268

MK 8 EVOLUTIONTM

43

LIBRA

270

MK1

71

LILY

270

MK2 LIGHT

160

LIMOSA

270

MK3

113

LINDAU 7805

269

MK7

269

LINESMAN MK3

161

MODULARIS

58

LION

112

MONTREAL 4964

223

LOON

123

MORGAT 4391

111

LOUISIANA 4600

97

MOSKITO

LUGARNO

97

MOSKITO FOREST

300

LX2 *PSHLX2

97

MOSKITO PROFI

300

LX4 *PSHLX4

263

MT15H7A2-SV PRO TAC II

LYNX

263

MT16H210F-478-GN SPORT TAC

263

MT53H7A430B LITE COM III

201

MYNAH

61

68
M

MINTO

141

MAC AIR S1P HRO

142

MAC ALLEGRON S1P HRO

142

MAC CRISTAL EXTREME S3 HRO CI

290

NÁHRADNÍ FILTRY/SPARE FILTERS

139

MAC CROSSROAD ANKLE S3 HRO

248

NÁHRADNÍ SKLO PRO SVAŘOVÁNÍ/SPARE WELDING GLASSES

139

MAC CROSSROAD LOW S3 HRO

257

NÁHRADNÍ ZÁTKY/SPARE CAPS

139

MAC EXPEDITION ANKLE S3 HRO

249

NÁHRADNÍ ZORNÍK/SPARE VISOR

139

MAC EXPEDITION LOW S3 HRO

140

MAC JUMP S3 HRO

322

N

95
108

NÁKOLENÍK/KNEE PAD
NAOTAK 542B
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NARELLAN

128

PANDA FOOT URE S1

63

NARKE 2 v 1/2 in 1

128

PANDA FOOT URE S1P

33

NAXOS

137

PANDA SANITARY ANKLE S1

33

NAXOS-S

136

PANDA SANITARY BACK BELT SB

234

NELLORE

137

PANDA SANITARY LOW S1

47

NEMAN

137

PANDA SANITARY MOCCASINS O1

178

NEOTOP® 29-500

137

PANDA SANITARY MOCCASINS S1

175

NEOXTM 09-022

136

PANDA SANITARY PANTOFLE/SLIPPERS OB

176

NEOXTM 09-922, 09-924, 09-928, 09-430

136

PANDA SANITARY SANDAL S1

NEPTUN

130

PANDA STRONG ANKLE S1

173

NEPTUNE® KEVLAR® 70-215, 70-216

129

PANDA STRONG ANKLE S3

174

NEPTUNE® KEVLAR® 70-325

130

PANDA STRONG LOW S1

174

NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES 70-110, 70-114, 70-122

127

PANDA STRONG PROFESSIONAL ANKLE S3

NEVADA

127

PANDA STRONG PROFESSIONAL ANKLE S3 CI WINTER

121

NEVADA 6507

127

PANDA STRONG PROFESSIONAL LOW S3

107

NEW ARIZONA 388Z

128

PANDA STRONG PROFESSIONAL MOCCASINS S1P

107

NEW ARIZONA 501B

128

PANDA STRONG PROFESSIONAL SANDAL S1

158

NIGRA

127

PANDA STRONG PROFESSIONAL WINTER HIGH ANKLE S3

169

NITRA SAFE® FOAM 28-330

130

PANDA STRONG SANDAL O1

181

NITRILITE® 93-401

130

PANDA STRONG SANDAL S1

164

NIVALIS

129

PANDA STRONG WINTER HIGH S3 CI

215

NODDY

129

PANDA STRONG WINTER S3 CI

44

NORMA

132

PANDA TPU CLASSIC ANKLE S3

93

NORTH

132

PANDA TPU CLASSIC LOW S3

93

NORTH HV

132

PANDA TPU CLASSIC SANDAL S1

47

NUMBAT

132

PANDA TPU CLASSIC WINTER ANKLE S3

38

NYALA bunda/jacket

133

PANDA TPU PANDA ANKLE S3

51

NYALA vesta/vest

133

PANDA TPU PANDA LOW S

133

PANDA TPU PROSAFETY ANKLE S3

OLZA

133

PANDA TPU PROSAFETY LOW S3

244

ORBIT

134

PANDA TPU TREKKING ANKLE S1

190

ORIOLE

134

PANDA TPU TREKKING LOW S1

33

ORION

134

PANDA TPU TREKKING SANDAL S1

108

OSORNO 456A

245

PANOLUX

210

OSPREY

155

PANTOFLE GORAL/SLIPPERS GORAL

158

OTUS

155

PANTOFLE PUDU/SLIPPERS PUDU

200

OUZEL

221

PARROT

221

OVENBIRD 27

221

PARROT AL

221

OVENBIRD mitten

308

PÁSKY/TAPES

302

PB 20*PPB20MXL

87

38

O
6

P
207
42

PALAWAN

88

PE pláštěnka/PE raincoat

PALLAS

76

PE ZÁSTĚRA/PE APRON

135

PANDA ERGON ANKLE O1

192

PELICAN

135

PANDA ERGON ANKLE S1

192

PELICAN BLUE

135

PANDA ERGON LOW O1

192

PELICAN BLUE WINTER

135

PANDA ERGON LOW S1

192

PELICAN PLUS P

135

PANDA ERGON SANDAL S1

258

PELTOR NEXT NO-TOUCH CORDED SNR 35dB

131

PANDA EXTREME ANKLE S3

257

PELTOR NEXT SOLAR SNR 36DB

131

PANDA EXTREME HIGH ANKLE S3

274

PELTOR PEL LES

131

PANDA EXTREME LOW S3

241

PELTOR pouzdro/case - 120600
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R

241

PELTOR šňůrka k brýlím/twine

256

PELTOR TRI FLANGE SNR 29DB

223

RAIL

73

PEPITO

223

RAIL NON

216

PETREL

50

RANDWIK

305

PFAAC 032 10L2; PFAAC 032 15L2 – LANOSTOP

144

RANG CLASSIC S1

65

PHOENIX

144

RANG S1

193

PIGEON

107

RANGI 052A

159

PILARIS

46

245

PILLI

150

RAVEN ANKLE S1/O1

41

PILOT

150

RAVEN ANKLE WINTER S1

199

PIPIT

150

RAVEN LOW O1

274

PLACHETKA/NECK COVER

150

RAVEN LOW S1

211

PLOVER

150

RAVEN SANDAL O1

98

PLUTO

150

RAVEN SANDAL S1

273

PODBRADNÍ PÁSEK LAS/CHIN STRAP LAS

213

RAZORBILL

95

PODLOŽKA POD KOLENA/KNEELING PAD

208

REDPOL

308

PODSTAVEC PRO BARIÉRY/BASE FOR WORKGATE

216

REDSTART

214

POCHARD

208

REDWING

154

POLAR

279

REFIL 510

109

POLLERAS 447Z

279

REFIL 511

POLYCLEAN

279

REFIL 530

POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM/POLYCARBONATE HOLDERVISOR

279

REFIL 531

PONČO PVC/PONCHO PVC

279

REFIL 610

273

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS/SWEATBAND TO HELMETS LAS

280

REFIL 611

271

POTNÍ PÁSKA, NYLON/SWEATBAND, NYLON/FOAM

279

REFIL 630

173

POWERFLEX® 80-100

280

REFIL 631

173

POWERFLEX® 80-602

279

REFIL 641

302

PPB20MLB1015L2

280

REFIL 651

303

PPDPROT 320 L2, PPDPROT 330 L2

280

REFIL 710

PRIMULA

280

REFIL 711

301

PROFI

280

REFIL 730

181

PRO-FOOD® INSULATED 78-110

280

REFIL 731

303

PROTECTOR*PRHCR20010

281

REFIL 810

295

PŘEDFILTRY F9000, F9000s/PREFILTERS F9000, F9000s

281

REFIL 811

297

PŘEDFILTRY PF9500/PREFILTERS PF9500

281

REFIL 820

269

PŘILBA MK7 S KOLEČKEM A ŠTÍTEM/HELMET WITH WHEEL AND EYESHIELD

281

REFIL 831, 841

303

PSA2LT22L DOUBLE

281

REFIL 831S

302

PSALT011L011

281

REFIL 851

302

PSLB1015L2

115

REIMS 131Z

189

PUFFIN

77

RENUK

48

PUKU LADY

32

REX

48

PUKU MEN

32

REX-S

110

PULAR 449Z

56

RHINO

175

PVA® 15-554

42

RHODES

92

RIOM

81
271
88

69

Q

RAUMA

212

QUAIL

306

ROADBLOCTM

110

QUELA 4448Z

188

ROBIN

68

QUOLL

51

ROCKDALE

239

QX 1000, QX 2000

55

RODD

239

QX 3000

150

RODEZ

324
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303

ROLEX

231

203

ROLLER

44

72

RONDON

271

SLUCHÁTKA MK2, MK3/EAR DEFENDERS MK2, MK3

72

RONDON BLUE LONG

271

SLUCHÁTKA MK7/EAR DEFENDERS MK7

72

RONDON BLUE SHORT

274

SLUCHÁTKA/EARMUFFS

94

ROOSE

194

SNIPE

ROSE FINCH

194

SNIPE STRONG

ROSEVILLE LADY

195

SNIPE WINTER

111

ROTTERDAM 4500

177

SOL-KNITTM 39-122

235

ROZELLE

230

SOLOPOL®

164

RUBETRA

176

SOL-VEX® 37-185

202

RUFF

177

SOL-VEX® 37-500+

161

RUFINUS

177

SOL-VEX® 37-676

RYDE

176

SOL-VEX® 37-695

177

SOL-VEX® PREMIUM 37-900

53

92
S

SLOTH

162

SABINI

247

SPEEDGLAS™ 100

174

SAFEKNIT® GP 72-065

161

SPINUS

173

SAFEKNIT® GUARD SLEEVES 59-416, 59-417

295

SPIROTEK FM9000

SAMBRE

296

SPIROTEK FM9500

SANDPIPER

296

SPIROTEK HM8500

61

SATURN

163

SPONSA

95

SBJ

227

STANDARD

39
219

220

SCAUP

220

SCAUP AL

217

STARLING

208

SCOTER

165

STARPACK 48-601, 48-651

94

SCULPTOR

300

STATIC

65

SEFTON

194

STILT

99

STING

23-25

STANMORE

114

SENS 9351

168

SENSI LITE® 48-100, 48-101, 48-105

230

STOKO PROTECT+®

187

SERIN

230

STOKO® UNIVERSAL

293

SH2100 FFP1

229

STOKOLAN®

293

SH2200AV FFP2

229

STOKOSEPT® GEL

293

SH2200CV FFP2

217

STORK

293

SH2200V FFP2

168

STRINGKNITSTM 76-200

292

SH2200WV FFP2

294

SH2300V FFP3

202

SWIFT

294

SH3100 FFP1

271

ŠTÍT K PŘILBĚ MK7/VISOR FOR HELMET MK7

294

SH3200V FFP2

271

ŠTÍTY/VISORS

294

SH3300V FFP3

T

189

SHAG

95

TACCA

185

SHARPSMASTER II 9014

93

TAHR

SIFAKA

56

TAPÍR 2 v 1/2 in 1

60
306

SILNIČNÍ BARIÉRY/WORKGATE

308

SILNIČNÍ KUŽELY/CONES

86

SIRET SET

89

113
32
116

STRUVE

TARBES 7789
TAREN
TARVISO 5841

190

SISKIN

30

250

SK 100

215

116

SKOLLFIELD 209A

66

TEGUS

198

SKUA

54

TEMPE

218

SKYLARK

48

TENREC
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185

TENX THREESIXTY 7090

179

UNIVERSALTM PLUS 87-650

122

TERAMO 2690

301

UNIVERZÁLNÍ VAK/UNIVERSAL BAG

41

TEREK

74

URANUS

207

TEREL

41

URBAN

187

TERN

162

URBICA

234

TERREY

143

TETRA S3 CI

181

THERM-A-KNIT® 78-101

63
198
55
306

43
248

URSA
UT

V

TICINO

264

V40FH510A-401-GU

TIT

264

V40CH510A-401-GU

TITAN

172

VANTAGE® 70-860

TITANTM

172

VANTAGE® LEATHER PALM 70-765, 70-766

45

TITI LADY

77

VAPI

45

TITI MEN

77

VAPI PEAK

160

TORDA

103

VEKTOR 61128

180

TOUCH N TUFF® 92-500, 92-600, 92-605

103

VEKTOR 61129

180

TOUCH TNT BLUE 92-670, 92-665

60

TOURS

74
122

VENUS
VERBIER 2122

229

TRAVABON®

70

122

TRIESTE 2689

234

VERNON

TRIFID

171

VIBRAGUARD® 07-111

TRISUL 451Z

172

VIBRAGUARD® 07-112

94
109
52

TRITON

89

VERIS

VINYLOVÁ ZÁSTĚRA/VINYL APRON

TRONCHETO

161

VIRDIS

91

TUGELA

207

VIREO

92

TULLE

178

VIRTEXTM 79-700

TURA 051A

249

VISIGUARD

TURIA

249

VISIGUARD MESH

153

107
93
162

TURTUR

75

VOLANS

204

TWITE

69

VORMA LADY

204

TWITE KIDS

69

VORMA MEN

80

TYCHEM® C

274

VÝSTÉLKA 6417/INNER 6417

80

TYCHEM® F

273

VÝSTÉLKA K PŘILBĚ LAS/INNER FOR HELMET LAS

79

TYVEK® CLASSIC

95

80

TYVEK® CLASSIC PLUS

W

79

TYVEK® DUAL

245

WAITARA

81

TYVEK® INDUSTRY

248

WELDGUARD

79

TYVEK® ISOCLEAN

39

81

TYVEK® KAPUCE NA KRK/TYVEK® PROTECTIVE HOOD

82

TYVEK® NÁVLEK NA PAŽI/TYVEK® SLEEVE

82

TYVEK® NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU/TYVEK® SHOE COVER LOW

82

TYVEK® PVC NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU/TYVEK® PVC SHOE COVER LOW

82

TYVEK® VYSOKÝ NÁVLEK NA BOTU/TYVEK® SHOE COVER HIGH

U

118
56
210

VÝZTUHA KOLEN/KNEE PROTECTOR

WESER
WINSELER 3073
WOMBAT
WREN

Z
257
57

ZÁTKOVÝ CHRÁNIČ SE ŠŇŮRKOU/E•A•R PLUGS CORDED
ZEBU

UKARI

152

ZECCHIN 511

ULTIMATE L5 4018

152

ZECCHIN 541

ULTIMO

152

ZECCHIN 551

243

ULTRAVISION HC-AF

152

ZECCHIN 75/S4

243

ULTRAVISION UH

151

ZECCHIN NEON S5

227

UNIVERSAL ZDRSNĚNÉ/UNIVERSAL ANTI-SLIP

122

ZERMATT 6105

9
185
40

326
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