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výše slevy

40005 Pracovní rukavice " Serin " pětiprsté , dlaň ze žluté vepřové
štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny,
podšívka ve dlani.norma: EN ISO 20420, EN ISO 20380
(2121)
vel. 10
sleva 20%
vel: 10

sleva 42%

DOPRODEJ !!!

40018 Pracovní rukavice "Mercedes" dlaň ze světlé lícové nábytkové
hověziny,hřbet a manžeta z bílé bavlněné tkaniny,tuhá
manžeta,podšívka ve dlani.norma: EN 420, EN 388 (2121)
vel: 10
sleva 17%
vel: 10

sleva 25%

Akce

40841 Pracovní rukavive " Petrax Winter " pětiprsté zimní rukavice,
velmi kvalitní bezešvý akrylový úplet máčený v latexové pěně,
v dlani a na prstech, vrchní část prodyšná, zimní provedení,
EN ISO 20420, EN ISO 20388 ( 1221)
vel: 10
sleva 10%

sleva 20%

vel: 10

14125 Zimní pletená čepice " Pitt " černé barvy , materiál: 100 %
akryl, velikost UNI, Dvojitá vrstva s ohrnutým okrajem,dle
normy: EN 340
barva: černá - DOPRODEJ !!

sleva 25%

poslední kusy

19025 Pánská zimní bunda " Salcha " volnočasová bunda
sportovního střihu v atraktivní barevné kombinaci, s
integrovanou kapucí v límci, zapínání na dlouhý zip, krytý
légou, dvě boční kapsy, nastavitelná šířka rukávů a spodního
obvodu bundy, materiál: 100% polyester /PU zátěr, podšívka:
100%polyester, výplň :100% polyester, norma: EN ISO 20340
vel: S - XXL šedo/zelená -Totální výprodej!!
vel: 3XL modro/černá - Totální výprodej!

bal:12 párů
kart.120 párů

25%
bal:12 párů
kart.120 párů

20%

sleva 35%

34,00 Kč

27,20 Kč

19,72 Kč
36,00 Kč
29,88 Kč

27,00 Kč
65,50 Kč

T
bal:12 párů
kart.60 párů

25%
T

bal: 10 ks

60%

58,95 Kč

52,40 Kč
39,00 Kč

29,25 Kč
1 147,00 Kč

T

Sleva 60%
Sleva 60%

19028 Pánská zimní zateplená bunda ," Arpad "-pracovní bunda
sportovního vzhledu, s odnímatelnou kapucí, dvě náprsní
kapsy, voděodolná, stahování spodního lemu pomocí
zdrhovadel, elastické manžety, stahování na suchý zip.,
zapínání na krytý zip, fleece podšívka, materiál: 100%
polyester + PVC zátěr podšívka fleece 180g + PES 210T
barva: navy s kombinací červené - DOPRODEJ!!
vel: M - 3XL

42%

cena bez DPH

458,80 Kč

35%

837,00 Kč

T

544,05 Kč

Poskytujeme náhradní plnění zákona o zaměstnanosti č: 435/2004Sb.za osoby zdravotně znevýhodněné ZPS
Další sortiment ochranných pracovních pomůcek Vám rádi pomůžeme vybrat dle vašich specifických požadavků!

19522 Pánské softshellové kalhoty " BOIRO " černé,v moderním
střihu s elastickým pasem a praktickými bočními
kapsami,poutka na opasek,díky vnitřní fleecové vrstvě a
stretchovému materiálu velmi pohodlně sedí a jsou příjemné
na nošení.Odolnost vůči průniku vody:10000mmH O,
parapropustnost 5000g/m/24hod.,materiál: 95%polyester,
5%spandex

30%

978,00 Kč

T

684,60 Kč

20010 Obuv pracovní kotníková " Tallin 01 " svršek korigovaná
hovězinová useň v tloušce 1,8mm - 2,00mm,podšívka textilie
Mesh s absorční shopnosti,anatomicky vkládací stélka
potažená textilii Mesh, podešev PU-PU, olejivzdorná,
barva:černá.norma:EN ISO 20347:2005,EN ISO 20345:2005
vel: 7 - 12, a 14,15 Totální výprodej !!
Sleva 40%

40%

380,00 Kč

25004 Obuv pracovní "First Winter 01 " zimní kotníková, celokožená
z hovězí usně, decentní akcenty v oranžové barvě barvě,
zateplená umělým kožíškem, měkčená bandáž pro pohodlné
nošení, podešev PU2D, nepíšicí podešev, odolná olejům a
pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 100°C,
antistatická,norma: EN ISO 20347, barva:černá

18%

vel:XXS - 3XL

vel: 3 - 13

sleva 30%

18%

druhy: Ginkgo Biloba a Meduňka

18%
kart: 25 ks

91001 Mycí prostředek na nádobí JAR 450ml- Jar je koncentrovaný
prostředek na ruční mytí nádobí. Díky účinnému složení stačí
malé množství přípravku na velké množství nádobí. Má
dlouhotrvající aktivní pěnu. Snadno si poradí se znečištěným
a mastnotou. Má příjemnou vůni a je šetrný k rukám.
sleva 15%

399,97 Kč

327,97 Kč
64,00 Kč

52,48 Kč

sleva 18%

90533 Ochranný krém na ruce " Vakavo " s aktivní látkou s
obsahem glycerinu , je zvláčňující a hydratační, příznivě
působí na suchou a popraskanou pokožku. Aktivní látky
napomáhají prokrvení a posílení cév,mají preventivní účinky
proti oxidativnímu stresu.Zanecháva ji svěží a hydratovanou
bez pocitu mastných rukou.obsah 100ml

kartonové balení 21 ks

T

sleva 18%

13512 Pracovní tričko" Teesta" barevné krátký rukáv do U,materiál
100% bavlna,160g/m², vhodné pro potis a výšivku, různé
barvy: žlutá, červená,sv zelená,tm zelená, stř. modrá, tm.
modrá, bledě modrá,černá, oranžová, hnědá a další na dotaz
vel: M - 3XL

228,00 Kč

15%
kart. 21 ks

17,00 Kč

13,94 Kč
27,70 Kč

23,55 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Akce platí od: 8.10.- do 31.10.2018 nebo do vyprodání zásob

Poskytujeme náhradní plnění zákona o zaměstnanosti č: 435/2004Sb.za osoby zdravotně znevýhodněné ZPS
Další sortiment ochranných pracovních pomůcek Vám rádi pomůžeme vybrat dle vašich specifických požadavků!

