PINDUROVÁ s.r.o, Nádražní 22,739 21 Paskov
tel: +420 558 67 23 68, mobil: +420 605 162 621, email: objednavky@pindurova.cz
Jana Pindurová

Letní výprodej 2021
15109 Ochranný svářecí rukáv - pouze levý
materiál: 100 % štípenka

www:kkoopp.cz
ceny bez DPH za
1ks/pár

70%

40306 Pracovní rukavice textilní " Bustard Black" pětiprsté , šitý černý
bavlněný úplet, bez manžety, pruženka na hřbetu,dlaň s drobnými
PVC terčíky. Norma: EN 420 (0110)
bal: 12 párů
vel: 8
do vyprodání zásob

50%

12806 Dámská montérková blůza " Max Lady" - zapínání na dlouhý zip ,
kryté zapínání kryté légou , náprsní kapsy s klopou, skrytá
náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pružné manžety
rukávů a spodní obvod v pase. materiál: 100%bavlna kepr,
260g/m², norma: EN ISO 13688
vel: 34, 36 , 42 , 50, 52, 54
totální doprodej !!
barva: šedooranžová

12066 Dámské kalhoty " Max Lady " pracovní kalhoty s laclem a
elastickým pasem; široké šle s plastovými sponami; 2 přední
kapsy, 2 stehenní kapsy; 1 velká náprsní kapsa na zip; 2 zadní
kapsy., materiál: 100% bavlna kepr, 260g/m², norma: EN ISO
13688
barva: šedooranžová
vel: 48,52 a 54
totální doprodej !!

10999 Pánská bunda " Voston " - prošívaná bunda se stojáčkem, 2
lištové postranní kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa
na mobilní telefon, nastavitelný spodní obvod pomocí stahovací
šňůrky, elastická gumička na konci rukávů. Barva: černá
vel: S a XL
totální doprodej !!!

70021 Zátky " Laser Lite" se spojovacím vláknem,z polyuretanové
pěny,žluto-růžové barvy,T- tvar umožňuje jednoduché nasazení a
pododlné nošení,zátky se přizůsobí Vašemu zvukovodu,norma:EN
352 -2, SNR 35dB

10051 Pánské montérkové kalhoty do pasu " Fridrych "- pánské pracovní
kalhoty standard do pasu se zapínáním na knoflík; s poutky na
opasek, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy., materiál: 100%
bavlna,240g/m².
barva: zelená
vel: 46 - 58
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Akce platí do 31.08.2021 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!

