CXS NAOS
CXS NAOS

Základní materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan
CORDURA®: 100 % nylon
Doplňkový materiál: 100 % polyester
Gramáž: 220 g/m2
Norma: EN ISO 13688

větrání v podpaží

CXS NAOS
1010 100 406 XX, pánská blůza

Novinka!

Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
• ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
• vnitřní kapsa na zip
• síťová prodyšná podšívka
• spodní část vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS NAOS
Novinka!
1020 100 406 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
• 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy
materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně, multifunkční
boční kapsa
• 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
• zipová ventilace na stehnech
• kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení
kolenních výztuh
• spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus
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CXS NAOS

CXS NAOS

Nová dynamická kolekce CXS NAOS kombinuje všechny
vlastnosti, které splňují požadavky pro moderní pracovní
oděv. Díky speciálnímu strečovému materiálu 4-way stretch
umožňuje neomezený pohyb a flexibilitu. Oděvy této kolekce
jsou vybaveny inovativními vychytávkami, jako je například
integrovaný flexibilní pas Flex & Fit, doplňky z odolného
materiálu CORDURA® nebo skryté ventilace na zádech,
v podpaží a na nohavicích.
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CXS NAOS
CXS NAOS

Základní materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan
CORDURA®: 100 % nylon
Doplňkový materiál: 100 % polyester
Gramáž: 220 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS NAOS
1010 100 530 XX, pánská blůza

Novinka!

Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
• ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
• vnitřní kapsa na zip
• síťová prodyšná podšívka
• spodní část vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní oranžové doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

materiál CORDURA

Novinka!
CXS NAOS
1020 100 530 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
• 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy
materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně, multifunkční
boční kapsa
• 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
• zipová ventilace na stehnech
• kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení
kolenních výztuh
• spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní oranžové doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus
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CXS NAOS

CXS NAOS

Bezpečnost při práci je jednou z našich nejvyšších priorit!
Reflexní prvky na všech blůzách a kalhotech CXS NAOS
k Vašemu bezpečí výrazně přispějí!
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CXS NAOS
Kolekce CXS NAOS je vyrobena z pružné směsi
93 % nylonu a 7 % elastanu, která se napíná do
příčného i podélného směru. Materiál této kolekce
zajišťuje pohodlí a neomezený pohyb během
aktivního používání, je prodyšný a rychleschnoucí.

CXS NAOS

Základní materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan
CORDURA®: 100 % nylon
Doplňkový materiál: 100 % polyester
Gramáž: 220 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS NAOS
1010 100 702 XX, pánská blůza

Novinka!

Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
• ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
• vnitřní kapsa na zip
• síťová prodyšná podšívka
• spodní část vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS NAOS
1020 100 702 XX, pánské kalhoty

Novinka!

Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
• 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy
materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně, multifunkční
boční kapsa
• 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
• zipová ventilace na stehnech
• kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení
kolenních výztuh
• spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus
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CXS NAOS

CXS NAOS
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CXS NAOS
CXS NAOS

Základní materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan
CORDURA®: 100 % nylon
Doplňkový materiál: 100 % polyester
Gramáž: 220 g/m2
Norma: EN ISO 13688

materiál CORDURA

Novinka!
CXS NAOS
1010 100 706 XX, pánská blůza
Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
• ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
• vnitřní kapsa na zip
• síťová prodyšná podšívka
• spodní část vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

Novinka!
CXS NAOS
1020 100 706 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
• doplňky z materiálu CORDURA
• flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
• 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy
materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně, multifunkční
boční kapsa
• 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
• zipová ventilace na stehnech
• kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení
kolenních výztuh
• spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
• kontrastní žluté doplňky
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus
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CXS NAOS
CORDURA je syntetická tkanina speciálně
navržena pro extrémně náročné podmínky.
Vyznačuje se vysokou odolností proti roztržení
či prodření a také trvanlivostí. Snadno se udržuje
a uchovává tvar. Kvůli těmto vlastnostem jsme
ji použili k zesílení exponovaných částí oděvů, jako
jsou kolena, nohavice a kapsy.

CXS NAOS

®

47

CXS STRETCH
CXS STRETCH je jednou z našich nejpropracovanějších montérkových kolekcí.
Vkusně a prakticky zpracované detaily spolu se strečovým prodyšným materiálem
poskytují svým uživatelům maximální pohodlí při výkonu práce a reflexní prvky se
starají o viditelnost a bezpečí!

CXS STRETCH

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan
Gramáž: 250 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH
1010 027 440 XX, pánská blůza

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 034 440 XX
Velikost: 44 - 64

170 - 176 cm

Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• ramena vyztužena 600D polyesterem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• kapsička s klopou na levém rukávu
• kryté zapínání na zip a druky
• náprsní kapsy - na druk a zip
• boční kapsy na zip
• regulovatelný pas
• větrání na zádech
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1020 027 440 XX, pánské kalhoty

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 034 440 XX
Velikost: 44 - 64
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Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566

170 - 176 cm

Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

Kolenní část kalhot řady CXS STRETCH je
vyztužena 600D polyesterem s možností vložení
kolenních výztuh. Tento materiál je pevný a odolává
různým mechanickým rizikům.

CXS STRETCH
1030 027 440 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 034 440 XX

170 - 176 cm

Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• náprsní kapsa s klopou
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 44 - 64

CXS STRETCH
1060 027 440 XX, pánské kraťasy
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566
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CXS STRETCH

CXS STRETCH

CXS STRETCH
CXS STRETCH

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan
Gramáž: 250 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH
1010 027 441 XX, pánská blůza
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• ramena vyztužena 600D polyesterem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• kapsička s klopou na levém rukávu
• kryté zapínání na zip a druky
• náprsní kapsy - na druk a zip
• boční kapsy na zip
• regulovatelný pas
• větrání na zádech
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1020 027 441 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1030 027 441 XX, pánské kalhoty s náprsenkou
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• náprsní kapsa s klopou
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus
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Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566

CXS STRETCH
CXS STRETCH

bezpečnostní přilba CXS STAVBAŘ str. 442

kombinované rukavice CXS TECHNIK A str. 357

bezpečnostní polobotka CXS LAND EIVISSA S1 str. 282

51

CXS STRETCH

CXS STRETCH

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan
Gramáž: 250 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH
1010 027 710 XX, pánská blůza
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• ramena vyztužena 600D polyesterem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• kapsička s klopou na levém rukávu
• kryté zapínání na zip a druky
• náprsní kapsy - na druk a zip
• boční kapsy na zip
• regulovatelný pas
• větrání na zádech
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1020 027 710 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1030 027 710 XX, pánské kalhoty s náprsenkou
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• náprsní kapsa s klopou
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1060 027 710 XX, pánské kraťasy
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Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566

Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH

CXS STRETCH

pánská bunda CXS BALTIMORE str. 193
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CXS STRETCH
CXS STRETCH

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan
Gramáž: 250 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH
1010 027 270 XX, pánská blůza
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• ramena vyztužena 600D polyesterem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• kapsička s klopou na levém rukávu
• kryté zapínání na zip a druky
• náprsní kapsy - na druk a zip
• boční kapsy na zip
• regulovatelný pas
• větrání na zádech
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1020 027 270 XX, pánské kalhoty
Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1030 027 270 XX, pánské kalhoty s náprsenkou
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Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566

Velikost: 46 - 64
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• náprsní kapsa s klopou
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností
vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D
polyesterem
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH

CXS STRETCH

pracovní obuv řady CXS STONE str. 302
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CXS STRETCH
CXS STRETCH

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan
Gramáž: 250 g/m2
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH
1010 031 440 XX, dámská blůza
Velikost: 38 - 58
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• ramena vyztužena 600D polyesterem
• rukávy s pružnou manžetou
• kapsička s klopou na levém rukávu
• kryté zapínání na zip a druky
• náprsní kapsy - na druk a zip
• boční kapsy na zip
• regulovatelný pas
• větrání na zádech
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1020 029 440 XX, dámské kalhoty
Velikost: 38 - 58
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
• reflexní doplňky
Karton: 20 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS STRETCH
1030 029 440 XX,
dámské kalhoty s náprsenkou
Velikost: 38 - 58
• strečová tkanina umožňující volný pohyb
• náprsní kapsa s klopou
• pas s poutky na opasek
• přední kapsy s kapsou na zip
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem
• dvě zadní kapsy, jedna s klopou
• zadní spodní lem nohavice vyztužen
600D polyesterem
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus
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Možnosti potisku oděvů řady CXS STRETCH
Sítotisk Transférový tisk Výšivka - více informací na str. 566

CXS STRETCH

CXS STRETCH
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