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CXS PHOENIX

CXS PHOENIX PERSEUS 
1010 016 702 XX, pánská blůza

CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 702 XX, pánské kalhoty

CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 702 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 706 XX, pánské kraťasy 

Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsa s klopou
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa
• šle vzadu na gumu 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Kolekce CXS PHOENIX je určena především pro vnitřní a venkovní prostory  
s vyšší teplotou. Nízkou gramáží odlehčeného směsového materiálu poskytuje  
pohodlí svým uživatelům především v letním období. Letos jsme do této kolece  
přidali také nové a trendy výstražně žluté barevné provedení!

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

CXS PHOENIX
Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 190 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

Novinka!

Novinka!

Novinka!

Novinka!
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Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS PHOENIX

CXS PHOENIX PERSEUS 
1010 016 706 XX, pánská blůza

CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 706 XX, pánské kalhoty

CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 706 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 706 XX, pánské kraťasy 

Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus
 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsa s klopou
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa
• šle vzadu na gumu 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

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

CXS PHOENIX
Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 190 g/m2 

Norma: EN ISO 13688
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Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS PHOENIX

CXS PHOENIX PERSEUS 
1010 016 705 XX, pánská blůza

CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 705 XX, pánské kalhoty

CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 705 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 705 XX, pánské kraťasy 

Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsa s klopou
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa
• šle vzadu na gumu 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

CXS PHOENIX
Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 190 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

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

Blůzy kolekce CXS PHOENIX mají 
jednoduché zapínání jednocestným zipem 
v kontrastní barvě a uživateli prověřeným 
fittingem padnou každé postavě.
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Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS PHOENIX

CXS PHOENIX PERSEUS 
1010 016 710 XX, pánská blůza

CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 710 XX, pánské kalhoty

CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 710 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsa s klopou
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zdvojená kolena
• zadní jednoduchá kapsa
• šle vzadu na gumu 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 710 XX, pánské kraťasy 
Velikost: 46 - 64
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 

Novinka!

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

CXS PHOENIX
Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 190 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

Nově jsme pro Vás do kolekce CXS PHOENIX 
přidali kraťasy v šedo-černé kombinaci. Pohodlný 
střih, odlehčenou gramáž a praktické kapsy 
oceníte zejména v horkých letních dnech.
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Velikost: 46 - 64
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS PHOENIX

CXS PHOENIX MONETA
1020 017 710 XX, dámské kalhoty

CXS PHOENIX BELLONA
1010 017 710 XX, dámská blůza

CXS PHOENIX HEKATE
1030 018 710 XX, dámské kalhoty  
s náprsenkou

Velikost: 36 - 58
• pas s poutky na opasek a gumou v bocích
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 36 - 58
• rukávy s pružnou manžetou
• zapínání na zip
• náprsní kapsy s klopami
• jednoduché boční kapsy 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 36 - 58
• náprsní kapsa s klopou
• přední klínové kapsy
• boční kapsa s klopou
• kapsa na skládací/svinovací metr 
• zadní jednoduchá kapsa
• šle vzadu na gumu 
• reflexní doplňky
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Kolecke montérkových oděvů CXS PHOENIX 
má také dámskou variantu. Svým střihem  
je efektivním řešením pohodlí pracovního  
oděvu pro ženy. 

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

CXS PHOENIX
Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 190 g/m2 

Norma: EN ISO 13688
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CXS ORION

CXS ORION TEODOR
1020 003 805 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 003 805 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 805 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

CXS ORION DAVID 
1060 003 805 XX, pánské kraťasy

Velikost: 44 - 68 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 44 - 68
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 
 

Velikost: 44 - 68
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 240 g/m2 
Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Naše prověřená kolekce CXS ORION je postupně rozšiřována o další možnosti pro 
různé výškové skupiny a varianty pro zimní období. Všechny modely mají propracované 
detaily, které jsou přínosem pro náročného uživatele. Příměs polyesteru je přidanou 
hodnotou pro odolnost proti mechanickým rizikům a zároveň perfektní pevnost v tahu.

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

CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688
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CXS ORION OTAKAR 
1010 004 805 XX, pánská blůza

CXS ORION TEODOR
1020 004 805 XX, pánské kalhoty

CXS ORION KRYŠTOF
1030 004 805 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 44 - 68 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Podšívka: fleece 100 % polyester 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62 
• zateplená fleecem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus 

Podšívka: flanel 100 % bavlna 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62
• zateplené flanelem
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení  
    kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Podšívka: flanel 100 % bavlna 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62
• zateplené flanelem
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Viditelné reflexní prvky v podobě 
výpustků řady CXS ORION zvyšují 
viditelnost jejího nositele a jsou 
samozřejmostí pro každý typ oděvu.

   Možnosti potisku oděvů řady CXS ORION 
   Sítotisk    Transférový tisk    Výšivka - více informací na str. 566
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CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

CXS ORION TEODOR
1020 003 411 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 003 411 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 411 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus
 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Náprsní kapsy všech blůz kolekce CXS ORION 
jsou praktické s uzavíráním na pevný druk a zajišťují 
tak svým uživatelům bezpečnou schránku např.  
pro mobilní telefon nebo jiné cennější předměty.

   Možnosti potisku oděvů řady CXS ORION 
   Sítotisk    Transférový tisk    Výšivka - více informací na str. 566
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Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS ORION

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

CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

Vysoký podíl bavlny dává oděvům kolekce CXS ORION velmi 
dobrou prodyšnost. Vyšší gramáž zaručuje tomuto oděvu 
vysokou odolnost proti oděru a tím zvyšuje jeho životnost.

CXS ORION TEODOR
1020 003 441 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 003 441 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 441 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 
 

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Doprodej!

Doprodej!

Doprodej!
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Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 
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CXS ORION

Kalhoty s náprsenkou  CXS ORION 
mají komfortní prodloužené zapínání celé 
náprsenky, které je praktickým řešením 
pro rychlé oblékání a svlékání. Jsou 
doplněny o náprsní kapsy na pevný druk.

CXS ORION TEODOR
1020 003 510 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 003 510 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 510 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

   Možnosti potisku oděvů řady CXS ORION 
   Sítotisk    Transférový tisk    Výšivka - více informací na str. 566
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CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

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

CXS ORION TEODOR
1020 003 610 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 003 610 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 610 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

CXS ORION DAVID 
1060 003 610 XX, pánské kraťasy

Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus

Velikost: 46 - 64
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64 
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 240 g/m2 
Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus



91

CX
S 

OR
IO

N

CXS ORION

Velikost: 46 - 64 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus
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ZKRÁCENÁ VELIKOST 
1020 025 710 XX

PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1020 015 710 XX

ZKRÁCENÁ VELIKOST 
1010 025 710 XX

PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1010 015 710 XX

Velikost: 46 - 64

Velikost: 50, 54, 58, 62

Velikost: 46 - 64

Velikost: 50, 54, 58, 62

17
0 

- 1
76

 cm
19

4 
cm

17
0 

- 1
76

 cm
19

4 
cm

CXS ORION TEODOR
1020 003 710 XX, pánské kalhoty

Velikost: 44 - 68 
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 

CXS ORION OTAKAR
1010 003 710 XX, pánská blůza

Velikost: 44 - 68
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus
 
 

Zkrácená verze oděvů CXS ORION je řešením pro uživatele nižší 
výškové skupiny. Prodlouženou variantu přivítají nositelé výškové 
skupiny nad 190 cm.

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

CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688
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ZKRÁCENÁ VELIKOST 
1030 025 710 XX

PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1030 015 710 XX

Velikost: 46 - 64

Velikost: 50, 54, 58, 62
17

0 
- 1

76
 cm

19
4 

cm

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 710 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Velikost: 44 - 68
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS ORION DAVID 
1060 003 710 XX, pánské kraťasy

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 240 g/m2 
Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
Karton: 25 kusů
Jednotka: 1 kus

Kalhoty, kalhoty s náprsenkou a kombinézy 
kolekce CXS ORION jsou v kolenní partii 
vyztuženy materiálem 600D polyester 
 s možnosti vložení kolenních výztuh.

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

CXS ORION ADRIAN
1040 003 710 XX, pánská kombinéza

CXS ORION TEODOR PLUS
1021 003 710 XX, pánské kalhoty

CXS ORION ADRIAN
1040 004 710 XX, pánská kombinéza

Velikost: 48 - 64 
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• pas vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus 

Velikost: 46 - 64
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy, volně visící zasouvatelné kapsy na nářadí 
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 15 kusů
Jednotka: 1 kus 
 

Výplň: 100 % polyester
Podšívka: plátno 100 % bavlna 
Velikost: 50, 54, 58, 62
• zateplená výplní z dutého vlákna
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• pas vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 5 kusů
Jednotka: 1 kus

CXS ORION 
Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester 
Gramáž: 280 g/m2 

Norma: EN ISO 13688

CXS ORION kalhoty PLUS 
jsou obohaceny o závěsné 
zasouvatelné kapsy s prostory 
pro drobné nářadí.
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Velikost: 48 - 64 
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• pas vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus 

CXS ORION TEODOR
1020 004 710 XX, pánské kalhoty

CXS ORION OTAKAR
1010 004 710 XX, pánská blůza

CXS ORION KRYŠTOF
1030 004 710 XX, pánské kalhoty s náprsenkou

Podšívka: flanel 100 % bavlna 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62
• zateplené flanelem
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností  
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus 

Podšívka: fleece 100 % polyester 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62
• zateplená fleecem
• rukávy s nastavitelnou manžetou
• na levém rukávu kapsička na tužky
• kryté zapínání na zip a druky
• multifunkční náprsní kapsy
• boční kapsy
• pas na bocích do gumy
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

Podšívka: flanel 100 % bavlna 
Velikost: 46, 50, 54, 58, 62
• zateplené flanelem
• náprsní kapsy s klopami
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• dvoucestný zip
• přední kapsy s poutky na nářadí
• multifunkční kapsy na obou stranách
• kolena zesílena 600D polyesterem s možností 
    vložení kolenních výztuh
• dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
• šle s gumou vzadu
• reflexní doplňky
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1030 005 710 XX
Velikost: 50, 54, 58, 62

19
4 

cm
PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1020 005 710 XX
Velikost: 50, 54, 58, 62

19
4 

cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST 
1010 005 710 XX
Velikost: 50, 54, 58, 62 19

4 
cm
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