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Jana Pindurová

Nabídka totální Doprodej- Září 2019
13566 Pracovní tričko "Allyn" pánské tričko s dlouhým rukávem ze
směsového elastického bavlněného úpletu v dvojbarevné
kombinace v designu kolekce Allyn.materiál: 95%bavlna/5%
elastanu
mix barev ,nelze vybrat barvu - totalní doprodej !
vel: M - 3XL

Pámská bunda" Eiger " s kapucí,lehká zimní bunda moderního
19031 střihu z technického materiálu se zátěrem PU, TPU 2000/2000
mm, nepromokavé uzávěry, zesílená ramena,náprsní kapsy na
zip, dvě boční kapsy na zip, barva šedočerná
vel. L

19002 Pracovní zimní kabát " Sherpa" pohodlný vatovaný s
odnímatelnou kapucí, rukávy s vnitřním manžetovým úpletem,
zapínání na dlouhý dvoucestný zip, 2 boční kapsy zapínatelné na
zip, 2 náprsní kapsy, našitá kapsa na mobil, vnitřní kapsa, celkem
9 kapes, material: 65% polyester / 35% bavlna, podšívka 100%
190T polyester, barva: navy
vel: XXL, 3XL DOPRODEJ

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: M, L, - XXL šedo/zelená vel: 3XL modro/černá 40306 Pracovní rukavice textilní "Bustard Black" pětiprsté, šitý černý
bavlněný úplet, bez manžety, pruženka na hřbetu, dlaň s drobnými
PVC terčíky.EN 420 (0110)

TOTÁLNÍ DOPRODEJ ! Do vyprodání zásob!

vel: 8

40406 Pracovní rukavice " Bunting white " , pětiprsté, bílý bezešvý úplet
z jemného nylonu, pružná manžeta, dlaň a prsty pokryté tenkou
vrstvou polyuretanu,.norma: EN 420,EN 388,mech.odolnost (4131)
bílé
vel: 11 omezené množství

Sleva

ceny bez DPH

219,00 Kč

60%
T

50%

87,75 Kč
599,00 Kč

299,50 Kč

498,00 Kč

T

40%

298,80 Kč
599,00 Kč

T

30%

419,30 Kč
24,50 Kč

40%

bal: 12 párů

25%
bal: 12 párů

14,70 Kč
13,60 Kč

10,20 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Akce platí do 30.9.2019 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!

