
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

vrchový materiál: Action nubuck + Nylon
podšívka: textilie MESH
stélka: WARRIOR
podešev: TERRIER PU/pryž
tužinka/planžeta: kompozit se skleněným vláknem/kevlar
norma:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

vrchový materiál: Nubuck hovězinová useň hydrofobní
podšívka: membrána REGI-TEX®
stélka: ABSORBA
podešev: Vibram ® Skeleton EVA/pryž

Pohodlná bunda moderního nadčasového vzhledu
- 98% podíl bavlny zajištuje maximální prodyšnost i při fyzické námaze
- větruodolnost materiálu zamezuje prochladnutí
- zpevnění materiálem Oxford 600D
- pružné elastické manžety umožňují korigovat délku rukávu
- velké množství reflexních prvků

Lehké pohodlné pánské pracovní kalhoty
- lehký a prodyšný materiál zajišťuje pohodlné nošení
- namáhané části kolen s kapsou na kolenní vycpávky zpevněné
   materiálem Oxford 600D
- kapsy na nářadí
- nastavitelná délka nohavic
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BNN ORLANDO XTR NM S3 HighBNN HOMBRE High

ProM EREBOS LIGHT Jacket grey/black ProM EREBOS LIGHT Trousers grey

2 259 Kč 1 429 Kč

1 099 Kč1 299 Kč

Nabídka platí od 11.–31. 10. 2021

PODZIMNÍ LETÁKOVÁ AKCE



*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Lehké funkční spodní prádlo
- set dlouhých kalhot a trika s dlouhým rukávem
- použita velmi jemná merino vlna
- v zimě hřeje, v létě chladí
- výborně odvádí pot, umožňuje správnou termoregulaci
- rychleschnoucí materiál

Moderní, prodyšná, velmi pohodlná  mikina
- dobře padnoucí střih
- 2 boční kapsy na zip
- praktická kapsa na zip na rukávu
- pružná manžeta u obvodu boků a na rukávech
- nastavitelná velikost kapuce

Volnočasová mikina dámského střihu
- lehký pružný prodyšný materiál 
- dobře padnoucí projmutý střih
- reflexní prvky pro lepší viditelnost
- 2 vnější boční kapsy na zip
- pružné manžety na rukávech a v pase

Outdoorové strečové kalhoty
- pevný, a přesto velmi pružný materiál poskytuje volnost při pohybu
- pružný pás na gumu vzadu se dokonale přizpůsobí postavě
- spousta otevřených i uzavřených kapes
- kvalitní trojité prošití na namáhaných místech
- reflexní prvky na nohavicích pro větší bezpečnost za tmy

Volnočasová zimní bunda z kombinovaného materiálu
- vnější i vnitřní kapsy na zip
- pružné manžety s otvorem na palec
- regulace obvodu v oblasti boků
- odepínací kapuce, nastavitelná výška a hloubka kapuce
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Volnočasová bunda dámského střihu
- TPU membrána, voděodolnost 8000 mm
- 3 vnější kapsy na zip: 2 boční a 1 na rukávu
- nastavitelná velikost kapuce 
- regulace obvodu v oblasti boků 
- pružné manžety na rukávech s otvorem pro palec 
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ProM MERINO Underwear black

ProM CHORTOS Sweatshirt grey

ProM LADY KINES Sweatshirt grey

ProM FOBOS Trousers grey/black

ProM CHION Jacket black/grey

ProM LADY PALTOS Jacket black

1 159 Kč

1 449 Kč

719 Kč

1 349 Kč

569 Kč

419 Kč


