pracovní oblečení
No jistě.
Akce platí od 9. do 22. března 2020 nebo do vyprodání
zásob. Ceny jsou uvedené s DPH.

RONNE
PÁNSKÁ MIKINA

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

TEXODO, spol. s r.o.

velikosti: S – 3XL
barevnost: navy modrá, černá

Strakonice, Písecká 904
tel.: 383 321 463

celopropínací mikina
z uvnitř počesaného fleecu
zesílená oblast loktů

Vodňany, Palackého 1232
tel.: 774 098 027

www.texodo.cz

850,-

původně 1065,-

-20 %

RONNE
PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ KALHOTY
velikosti: S – 3XL
barevnost: navy modrá,
černá

14 % elastanu a pružný pas
pro volnost pohybu
zesílená oblast kolen
a spodní část nohavic

895,-

původně 1120,-

-20 %

TREKKING LOW
TREKINGOVÁ OBUV	
velikosti: 39–46
barevnost: černá-šedá

vhodná pro veškeré
volnočasové aktivity

MÁTE TO DALEKO? NAJDĚTE SI NA MAPĚ NEJBLIŽŠÍ PRODEJNU, AŤ JSTE KDEKOLIV
www.cerva.com/sis

990,-

původně 1525,-

-35 %

KILPI DALBY-M
PÁNSKÁ FLEECOVÁ MIKINA
S KAPUCÍ
velikosti: S–3XL
barevnost: bílá, černá

TORNE
SOFTSHELOVÁ BUNDA

STANMORE
MONTÉRKOVÁ BUNDA

STANMORE
MONTÉRKOVÉ KALHOTY

velikosti: S – 3XL
barevnost: tmavě šedý melír

velikosti: 48–60
barevnost: tmavě modrá, hnědá

velikosti: 48–60
barevnost: tmavě modrá, hnědá

manžeta s otvorem na palec

100 % bavlna

fluorescentní potisk

pohodlný střih a vysoká odolnost

885,-

STANMORE
MONTÉRKOVÉ KALHOTY
S LACLEM
velikosti: 48–60
barevnost:
tmavě modrá,
hnědá

původně 1100,-

100 % bavlna

-20 %

pohodlný střih a vysoká odolnost
zesílená zdvojená kolena pro
vložení nákoleníků

1099,-

původně 2899,-

730,-

-62 %

KILPI TAKAKA-M
PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ
KALHOTY 

795,-

velikosti: S–2XL
barevnost: modrá

979,-

původně 2499,-

-61 %

2 postranní kapsy, kapsa na stehně
na zip, zadní kapsa na zip

velikosti: S – 3XL
barevnost: černá

elastický pas a šňůrka na stažení

pružný, prodyšný
a odolný materiál
SIBERIUM SRC SB

-20 %

TORNE
OUTDOOROVÉ
KALHOTY

kalhoty teplákového střihu

rozparek v zadní části nohavic

původně 995,-

610,-

původně 970,-

-25 %

velké volné zadní kapsy

-25 %

YOWIE
SOFTSHELLOVÁ BUNDA

JAY KIDS
RUKAVICE PRO DĚTI

velikosti: XS–XL
barevnost: fialová, zelená

velikosti: XS–2XL
barevnost: hnědá-zelená,
fialová-tmavě modrá

velikost: 6
barevnost: žlutá

95,-

původně 145,-

-35 %

bavlna s příměsí
elastanu

YOWIE
OPASEK

69,-

tvarovaná kolena

-25 %

původně 1030,-

SURMA
TRIČKO

velikosti: S / M – 95 cm,
L / XL – 113 cm
barevnost: hnědá-zelená,
tmavě modrá-fialová

elastická guma v pase

770,-

původně 815,-

750,-

původně 105,-

původně 1145,-

-35 %

určeno pro malé pomocníky
vepřová lícová kůže / bavlna

25,-

prodyšnost: 5000 g /m²/24 h.

-35 %

vodní sloupec: 8000 mm

KILPI TRINIDAT-W
DÁMSKÁ MIKINA

KILPI IRINA-W
DÁMSKÝ FLEECOVÝ SVETR 

YOWIE
DÁMSKÉ KALHOTY

ESAGAMMA
MF S3 SRC KOTNÍK

velikosti: S–3XL
barevnost: tmavě modrá,
černá-vínová

velikosti: 36-46
barevnost: fialová, černá

velikosti: 36–46
barevnost: tmavě modrá-fialová, hnědá-zelená

velikosti: 38–46
barevnost:
černá-červená

původně 84,-

-70 %

BIS
MF S3 SRC POLOBOTKA

1390,-

původně 1980,-

-30 %

velikosti: 38–46
barevnost:
černá-červená

1230,-

původně 1750,-

-30 %

dekorativní potisk
perfektní střih

YOWIE
BEZEŠVÉ
LEGÍNY

elastické boční vsadky
pro komfort pohybu

velikosti: S–2XL
barevnost: tmavě modráfialová, hnědá-zelená

vysoká prodyšnost

889,-

původně 1899,-

-53 %

1099,-

původně 2899,-

-62 %

730,-

původně 1120,-

-35 %

Akce platí od 9. do 22. března 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedené s DPH.

220,-

původně 335,-

-35 %

kožený svršek

kožený svršek

metal free

metal free

Akce platí od 9. do 22. března 2020 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedené s DPH.

30,-

původně 40,-

-25 %

máčení: latex
oblast máčení: dlaň + prsty

PALAWAN
RUKAVICE
velikosti: 9, 10
barevnost: žlutá

180,-

původně 279,-

-35 %

MAX
BUNDA

RALLUS
NEPROŘEZNÉ
RUKAVICE

velikosti: 48–60
barevnost: modrá-žlutá,
tm. modrá-modrá

velikosti: 8, 9, 10
barevnost: modrá-černá

370,-

EN 388:
2016
3X42C

máčení: nitril

oblast máčení: dlaň + prsty

NADLAT
PONOŽKY

odepínací
rukávy

původně 465,-

-20 %

k MAXům z letáku reflexní pásek ZDARMA
100% bavlna, 260 g/m2
pohodlný pevný materiál

velikosti: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
barevnost: černá-červená

55,-

původně 72,-

-25 %

zesílená vrstva
froté na chodidle
dokonalá tepelná izolace

MAINZ SC-03-008
S1 SRC KOTNÍK

MAX
KALHOTY S LACLEM
velikosti: 48–60
barevnost: modrá-žlutá,
tm. modrá-modrá

360,-

původně 480,-

-25 %

velikosti: 38–46
barevnost: černá-červená

350,-

původně 465,-

-25 %

kožený svršek
kovová tužinka ve špičce
Původní uváděná cena je běžná doporučená cena, která se může lišit u jednotlivých distributorů. Tiskové chyby vyhrazeny.

290,-

původně 385,-

-25 %

TEXODO, spol. s r. o.
Písecká 904, Strakonice
Palackého 1232, Vodňany
www.texodo.cz

MAX
KALHOTY
velikosti: 48–60
barevnost: modrá-žlutá,
tm. modrá-modrá

