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Mrazírenské oděvy do -49°C 
 
CLASSIC – tradiční modrá kolekce – certifikace dle EN 342 
Osvědčená, prošívaná, klasická, modrá řada s povrchovým houževnatým Polyamidem NR. Speciální odolný TEMPEX Thermosoft-vlies 
jako izolace. Nově řešený límec. Velké postranní kapsy a dvojitá náprsní kapsa – pro všechny potřebné maličkosti. Reflexní pruhy pro 
větší bezpečnost. Pro lepší těsnost guma v pase (v zádové části). 
 
Bundy a kalhoty CLASSIC k dispozici v následujících řadách: 

- komisionář 
- řidič motorových vozíků 
- řidič motorových vozíků – dlouhé nasazení 

 
nový kód  starý kód  oděv 
30001-1026-55 390 2201  Bunda komisionář – pánské provedení 
30005-1026-55 390 3301  Bunda komisionář – dámské provedení 
30002-1026-55 390 2206  Bunda komisionář – vnitřní strana umělá kožešina 
30003-1026-55 390 2203  Bunda řidič motor. vozíku 
30004-1026-55 390 2243  Bunda řidič motor. Vozíku – dlouhé nasazení 
 
pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Kalhoty pánské CLASSIC 
Kalhoty mají standardně vysoký pas, vzadu s ochranou beder. Dlouhé postranní zipy s izolační chlopní. Dvě vsazené kapsy. 
Nastavitelné šle. 
 
Pro ještě vyšší životnost kalhot prodloužen vnitřní záhyb na spodní straně nohavic (vrchní tkaninou). Zvýšená odolnost proti prošoupání 
při styku s obuví. Platí pro všechny modely. Všechny modely podšity umělou kožešinou v oblasti kolen – pro ještě lepší izolaci. 
 
pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30006-1026-55 392 0201  Kalhoty komisionář - pánské provedení 
30007-1026-55 392 3301  Kalhoty komisionář - dámské provedení 
30008-1026-55 392 0206  Kalhoty komisionář - vnitřní strana umělá kožešina 
30009-1026-55 392 0203  Kalhoty řidiče motor. vozíků 
30010-1026-55 392 2903  Kalhoty řidič – dlouhé nasazení – extra izolovaná kolena 

vhodné pro řidiče motorových vozíků s dlouhým pobytem v mrazu a minimem pohybu. 
 

Mrazírenský kabát CLASSIC 
Límec s kapucou obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední zip s vnitřní izolační chlopní. Rukávové náplety. 
Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Reflexní bezpečnostní pruhy. 
nový kód  starý kód  oděv 
30011-1026-55 394 2660  Mrazírenský kabát s pevnou kapucou– modrá kolekce 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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Kombinéza komisionář– modrá řada CLASSIC 
Funkční střih s dobrou pohyblivostí. Límec obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední zip s vnitřní izolační 
chlopní. Rukávové náplety. Náprsní kapsy s chlopní. Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Reflexní bezpečnostní pruhy. 
Nohavicové zipy ke kolenům, zesílená kolena – dodatečná izolační vložka. Stahování v oblasti pasu. 
nový kód  starý kód  oděv 
30012-1026-55 395 0201  Kombinéza komisionář – modrá řada, s dodatečnou izolací kolen 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
Kombinéza řidič - modrá řada CLASSIC – dlouhé nasazení 
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Povrchová látka CORDURA. Extra silná izolace. V oblasti zad a beder navíc termoizolační vložka OUTLAST Adaptiv Comf. Límec 
obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední dvojcestný zip s vnitřní izolační chlopní. Rukávové náplety. Náprsní 
kapsy s chlopní – pro Vaše firemní logo. Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Reflexní bezpečnostní pruhy. Nohavicové zipy 
ke kolenům, zesílená kolena – dodatečná izolační vložka OUTLAST. Stahovací guma v oblasti pasu. 
nový kód  starý kód  oděv 
30013-1026-55 395 2375  Kombinéza řidič – modrá řada, s dvojitou dodatečnou izolací kolen a zádových partií 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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Mrazírenské oděvy do -49°C 
 
COMFORT – další krok vpřed - certifikace dle EN 342 
dvoubarevná kolekce 
 
Vrchní látka Polyamid HT-comfort pro vysokou mechanickou pevnost a dlouhou životnost. Vysoký komfort a vynikající izolační vlastnosti 
prostředníctvím vliesu konstruovaného specielně pro náročné podmínky pracovních oděvů. Pěkný dvoubarevný vzhled a bezpečnostní 
odrazné proužky. Inteligentní konstrukce skloubená s posledními požadavky moderních mrazírenských provozů. Kombinovatelná se 
všemi osvědčenými doplňky TEMPEX. 
 
Bunda COMFORT 
Límec obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední zip s vnitřní izolační chlopní. Rukávové náplety. Náprsní 
kapsa s chlopní – pro Vaše firemní logo. Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Záda v oblasti pasu stažena gumou. Reflexní 
bezpečnostní pruhy. Vsazená kapsa pro hlasový „pick up voice“ komunikátor. 
 
Řada COMFORT k dispozici v následujících řadách: 

- komisionář 
- řidič motorových vozíků 
- řidič motorových vozíků – dlouhé nasazení 
-  

nový kód  starý kód  oděv 
30014-1025-5535 390 11 01  Bunda komisionář pánská 
30015-1025-5535   Bunda komisionář dámská 
30016-1025-5535 390 1103  Bunda řidič 
30017-1025-5535 390 1143  Bunda řidič – dlouhé nasazení – dodatečná izolace zad umělou kožešinou 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Kalhoty COMFORT 
Kalhoty mají standardně vysoký pas, vzadu s ochranou beder. Dlouhé postranní zipy s izolační chlopní. Zesílená kolena prostřednictvím 
dodatečných vložek z povrchového materiálu – delší životnost. Zesílené lemování nohavic – vyšší odolnost proti prodření. Dvě vsazené 
kapsy. Nastavitelné šle s reflexními pásky. U dámského provení bez poklopce. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30018-1025-5535 392 1101  Kalhoty komisionář - pánské provedení 
30019-1022-5535   Kalhoty komisionář - dámské provedení 
30020-1025-5535 392 1103  Kalhoty řidič motorových vozíků 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
Mrazírenský kabát COMFORT 
Límec obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední zip s vnitřní izolační chlopní. Rukávové náplety. Náprsní 
kapsa s chlopní – pro Vaše firemní logo nebo jméno. Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Reflexní bezpečnostní pruhy. 
nový kód  starý kód  oděv 
30021-1025-5535 394 110  Mrazírenský kabát Komfort 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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Kombinéza COMFORT 
Límec obložený umělou kožešinou, lze jej těsně upnout kolem krku. Přední zip s vnitřní izolační chlopní. Rukávové náplety. Náprsní 
kapsa s chlopní – pro Vaše firemní logo nebo jméno. Vnitřní kapsa na zip. Dvě velké postranní kapsy. Reflexní bezpečnostní pruhy. 
Nohavicové zipy ke kolenům, zesílená kolena – dodatečná izolační vložka. Stahovací guma v oblasti pasu. 
nový kód  starý kód  oděv 
30022-1025-5535 395 1101  Kombinéza komisionář s dodatečnou izolací kolen 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
Mrazírenské oděvy bílé do -49°C 
 
HYGIENA - certifikace dle EN 342 - bílá kolekce 
 
Vrchní látka Polyamid NR - classic pro vysokou mechanickou pevnost a dlouhou životnost. Vysoký komfort a vynikající izolační 
vlastnosti. Speciální vlastnosti pro použití v prostorách s nebalenými potravinami. Velmi hladký povrch pro snadnou hygienua čištění. 
Praní až na 60°C. Kapsy jsou vsazeny zevnitř a opatřeny zipy. Aby nic nevypadlo. odrazné proužky. Inteligentní konstrukce skloubená s 
posledními požadavky moderních mrazírenských provozů. Kombinovatelná se všemi osvědčenými doplňky TEMPEX. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30023-1026-9103 390 5100  Bunda HYGIENA bílá 
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pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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nový kód  starý kód  oděv 
30024-1026-9103 3945100  Kabát pro návštěvy HYGIENA bílý 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30025-1026-9103 392 5100  Kalhoty HYGIENA bílé – vysoký pas, dodatečná izolace kolen 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
Pro ještě vyšší životnost kalhot prodloužen vnitřní záhyb na spodní straně nohavic. Zvýšená odolnost proti prošoupání při styku s obuví. 
Platí pro všechny modely. Všechny modely nově podšity umělou kožešinou v oblasti kolen – pro ještě lepší izolaci. 
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Chladírenské oděvy do 0 – 10°C 
 
Bunda CONTOUR 
Fleecový límec s druky, v levé náprsní kapse pouzdro na tužku, dvě vnější boční kapsy, vnitřní náprsní kapsa, vnitřní kapsa na telefon, 
vnitřní kapsa na dorozumívací zařízení, včetně průvleku pro kabeláž, chlopeň vnějšího zipu, náplety, guma na stažení v oblasti beder, 
průběžný bezpečnostní reflexní pásek na prsou a zádech. 
nový kód  starý kód  oděv 
30057-1026-55   Bunda CONTOUR modrá, pánská 
30058-1026-55   Bunda CONTOUR modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Vesta CONTOUR 
Fleecový límec s druky, v levé náprsní kapse pouzdro na tužku, dvě vnější boční kapsy, vnitřní náprsní kapsa, chlopeň vnějšího zipu, 
náplety, guma na stažení v oblasti beder, průběžný bezpečnostní reflexní pásek na prsou a zádech. 
nový kód  starý kód  oděv 
30061-1026-55   Vesta CONTOUR modrá, pánská 
30062-1026-55   Vesta CONTOUR modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
Kalhoty CONTOUR 
Kalhoty mají standardně vysoký pas, vzadu s ochranou beder. Dlouhé postranní zipy s vnitřníizolační chlopní. Zesílené lemování 
nohavic – vyšší odolnost proti prodření. Nastavitelné šle s reflexními pásky na kolenou. 
nový kód  starý kód  oděv 
30059-1026-55   Kalhoty CONTOUR modrá, pánská 
30060-1026-55   Kalhoty CONTOUR modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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HYGIENE - bílá kolekce pro chladírny 
Bunda chladírenská HYGIENA 
Fleecový límec se suchým zipem, dvě vnitřní náprsní kapsy na zip,  chlopeň vnějšího zipu, náplety, guma na stažení v oblasti beder, 
dvojcestný přední zip s vnitřní chlopní,  bezpečnostní reflexní pásek na prsou a zádech. 
nový kód  starý kód  oděv 
30036-1026-3 3915100  Bunda HYGIENE, pánská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
Vesta HYGIENE 
Fleecový límec se suchým zipem, dvě vnitřní náprsní kapsy na zip,  chlopeň vnějšího zipu, dvojcestný přední zip s vnitřní chlopní,  
bezpečnostní reflexní pásek na prsou a zádech. 
nový kód  starý kód  oděv 
30061-1026-55 3965100  Vesta HYGIENE modrá, pánská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
 
Kalhoty HYGIENE 
Kalhoty mají standardně vysoký pas, vzadu s ochranou beder. Dlouhé postranní zipy s vnitřníizolační chlopní. Zesílené lemování 
nohavic – vyšší odolnost proti prodření. Nastavitelné šle s reflexními pásky na kolenou. 
nový kód  starý kód  oděv 
30038-1026-3 3935100  Kalhoty HYGIENE bílá, pánská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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Lehký chladírenský oděv do 0 – 8°C 
 
Lehké chladírenské oblečení je, je-li použito jako mezivrstva, ideálním doplňkem pod mrazírenské nebo chladírenské oděvy. Lze je však 
použít i jako samostatný oděv. Oděv zaručuje dostatečnou izolaci proti chladu. Vysoce jakostní materiály použité k výrobě zvyšují 
pohodlí při nošení. Lze použít pod bílé ochranné pláště / kalhoty. Oděv existuje i v bílém provedení - pro použití v prostorách s vysokými 
požadavky na hygienu. 
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Bunda - teplý fleesový límec, přední zip, rukávové náplety, náprsní kapsa, prodloužená zádová partie. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30039-1027-55 3910619  Thermo bunda modrá, pánská 
30040-1027-55 3910651  Thermo bunda modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
 
Kalhoty pánské – v pase elastické, přední zip, náplety na nohavicích. Kalhoty dámské – jako pánské, jen bez předního zipu. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30039-1027-55 3930619  Thermo kalhoty modré, pánské 
30040-1027-55 3930651  Thermo kalhoty modré, dámské 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Vesta - teplý fleesový límec, přední zip, vnější náprsní kapsa s oddílem pro tužku. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30043-1027-55 3960619  Thermo vesta modrá, pánská 
30044-1027-55 3960651  Thermo vesta modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
 
Fleecový podvlékací oděv 
 
Bunda s fleecovým rolákem, přední zip, rukávy s náplety, 2 vnější boční kapsy, spodní okraj opatřen stahovací šňůrkou. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30063-5055-55 3910601  Fleecová bunda modrá, pánská 
30064-5055-55   Fleecová bunda modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Kalhoty fleecové – v pase elastické, elastické stažení na nohavicích. 
nový kód  starý kód  oděv 
30065-5055-55 3930601  Fleecové kalhoty modré, pánské 
30066-5055-55   Fleecové kalhoty modré, dámské 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
Vesta fleecová -  s fleecovým rolákem, přední zip, 2 vnější boční kapsy, v pase opatřena stahovací šňůrkou, pružné průvleky pro ruce. 
nový kód  starý kód  oděv 
30067-5055-55   Fleecová vesta modrá, pánská 
30068-5055-55   Fleecová vesta modrá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
Fleecová polokošile - s fleecovým rolákem, přední zip, elastické zápěstí, 2 vnější boční kapsy na zip, spodní okraj opatřen stahovací 
šňůrkou. 
nový kód  starý kód  oděv 
30069-5055-55   Fleecová polokošile modrá, pánská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
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Lehký chladírenský oděv HYGIENE bílý - do 0 – 8°C 
 
Lehké bílé chladírenské oblečení je, je-li použito jako mezivrstva, ideálním doplňkem pod mrazírenské nebo chladírenské oděvy. Lze je 
však použít i jako samostatný oděv. Oděv zaručuje dostatečnou izolaci proti chladu. Vysoce jakostní materiály použité k výrobě zvyšují 
pohodlí při nošení. Lze použít pod bílé ochranné pláště / kalhoty.  
 
Bunda - teplý fleesový límec, přední zip, rukávové náplety, vnitřní náprsní kapsa. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
30045-1027-3 3915021  Thermo bunda bílá, pánská 
30046-1027-3 3915051  Thermo bunda bílá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 

 
Kalhoty pánské – v pase elastické, přední zip, náplety na nohavicích. Kalhoty dámské – jako pánské, jen bez předního zipu. 
nový kód  starý kód  oděv 
30047-1027-3 3935021  Thermo kalhoty bílé, pánské 
30048-1027-3 3935051  Thermo kalhoty bílé, dámské 
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pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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Vesta - teplý fleesový límec, přední zip, vnější náprsní kapsa s oddílem pro tužku. 
nový kód  starý kód  oděv 
30043-1027-55 3965021  Thermo vesta bílá, pánská 
30044-1027-55 3965051  Thermo vesta bílá, dámská 

pánské dvojvelikosti: 46/48 (S) až 62/64 (XXL) 
dámské dvojvelikosti 36/38 (S) až 48/50 (XXL) 
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OCHRANA HLAVY A OBLIČEJE 
nový kód  starý kód  oděv 
83001-0000-55 310 1030  Alaska – ušanka. Polyester / bavlna, na vnitřní straně umělá kožešina. 

Velikosti  56-64 cm. 
 

Kapucy 
Standardně vybavené stahovacím provázkem k pevnému utěsnění na obliče, široký suchý zip vpředu, dva otvory pro knoflík a háček 
pro karabinku – pro pevné připojení k oděvu.Vhodné ke všem bundám, kombinézám a kabátům. 
nový kód  starý kód  oděv 
30051-1026-55 3970206  kapuca CLASSIC 
30052-1025-55 3971101  kapuca COMFORT 
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nový kód  starý kód  oděv 
30053-1026-3 397 5100  kapuca bílá HYGIENE 
 
Kukly, čepice 
nový kód  starý kód  oděv 
83002-0000-3 310 5350  dvojitě pletená čepice, bílá. Materiál vlna / polyacryl. Na vnitřní straně izolace 

Thinsulate. Jednotná velikost. 
83002-0000-99 310 5320  dvojitě pletená čepice, modrá. Materiál vlna / polyacryl. Na vnitřní straně izolace 

Thinsulate. Jednotná velikost. 
83003-0000-99 310 5340  dvojitě pletená kukla, dlouhá, s otvorem pro oči 
83004-0000-55 3320402  funkční kukla s otvorem pro oči, tenká 
 
Bezpečnostní tepelně izolovaná přilba pro mrazírny – do -30°C. Plastová skořepina. Vyjímatelná termo-vložka z umělé kožešiny. 
Obličejový náplet. Pro obvod hlavy 54-62 cm. Velikost XL na zakázku (do obvodu hlavy 66 cm). 
 
nový kód  starý kód  oděv 
83005-0000-25 304 9040 000 oranžová skořepina, modrá vložka 
30054-1019-55 3980630  vložku lze na přání dodat i samostatně – jako náhradní díl 
 
Čelenky, nákrčníky, ochrana úst 
nový kód  starý kód  oděv 
83006-0000-55 310 1050  pletená čelenka, jednotná velikost, modrá. 
 
Strana 18 
nový kód  starý kód  oděv 
30055-2025-55 3101060  fleesová čelenka, nastavitelná – such. zip. Barva modrá 
83007-0000-99 3101041  ochrana krku, teplý tenký mikro-fleece 
30056-3005-99 398 0080  ústní rouška fleesová, nastavitelná, na suchý zip 
 
Strana 19 
RUKAVICE mrazírenské 
nový kód  starý kód  oděv 
Rukavice komisionářská  
83069-0000-99   TEGERA PRO – NOVÉ !!! ergonom. rukavice,  nárt z vlhkuodolného Neoprenu, robustní dlaň,  

zesílené prsty, utěsnění límcem se stahovací šňůrkou, izolace Akryl, reflexní prvky 
vel. 7, 8, 9, 10 11 

 
83008-0000-93 4080010  Chromovaná štíp. useň. Izolace z pěnové hmoty s kašírovanou podšívkou. Kožená štulpna. 
83009-0000-93 4080030  jako 4080010, jen izolace z umělé kožešiny. 
 
Strana 20 
nový kód  starý kód  oděv 
83010-0000-93 4080370  jako 4080010, jen s nápletem 
83011-0000-93 4081042  Rukavice komisionářská  Dlaň hovězí kůže (hlazenka), nárt chrom. štíp. useň. Izolace z umělé  

kožešiny. Náplet. Vel. 8,9,10. 
83012-0000-93 4081052  Rukavice Inventura. Možnost psaní. Extra jemná kozí kůže. Izolace umělou kožešinou. Náplet. 
    Vel. 8,9,10. 
 
Rukavice komisionářská  pro vysoké namáhání. Poddajná kůže. Kožená štulpna. 
83013-0000-94 4573510  izolace PUR pěna 
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nový kód  starý kód  oděv 
83014-0000-93 4573520  izolace um. kožešina 
 
Rukavice komisionářská 
Dlaňová část - vodotěsně impregnovaná měkká hladká kůže, nárt z nylonu s vodotěsnou přepážkou. Izolace z pěnové hmoty 
s kašírovanou podšívkou. 
nový kód  starý kód  oděv 
83017-0000-1555 4573040  izolace um. kožešina, kožená štulpna, vel. 8,9, 10 
83018-0000-1555 4573045  izolace um. kožešina, kožená štulpna, vel. 8,9, 10 
nový kód  starý kód  oděv 
83019-0000-1555 4573041  izolace um. kožešina, palec a 3 prsta zesílené gumou,  kožená štulpna, vel. 8,9, 10 
 
Strana 22 
Rukavice komisionářská – vhodné pro častou práci s těžkmi kartony 
Dlaňová část – vysoce zatížitelná kůže ROBUSTAN. Nárt z poddajné Nappa-kůže. Izolace z umělé kožešiny. 
 
nový kód  starý kód  oděv 
83020-0000-87 460 5010  kožená štulpna, vel. 10, 12 
83021-0000-87 460 5030  viz shora uvedené, jen s nápletem. Vel. 10 
83022-0000-87 460 5031  jako 4605030, jen s gum. nášivkami na 3 prstech a palci – pro ještě vyšší výdrž. 
 
Rukavice komisionářská 
Dlaňová část - vodotěsně impregnovaná měkká hladká kůže, nárt z měkké Nappa-kůže. Izolace z umělé kožešiny. Náplet. 
83023-0000-93 457 2050  vel. 8, 9,10  

Strana 23 
nový kód  starý kód  oděv 
83024-0000-87 4073000  Dlaň a palec hovězina, nárt a štulpna Canvas. Izolace Thinsulate.  
 
RUKAVICE Z MATERIÁLU POLARFLEECE 
 
Povrchový materiál Polarfleece. Dlaň a 4 prsty pošité kůží, staženo gumou na zápěstí. Izolace Thinsulate 100g. 
83025-0000-99 4072000  s otevřenou štulpnou, vel. 8 a 10 
83026-0000-99 4072005  s nápletem, vel. 8 a 10 
 
Povrchový materiál Polarfleece. Dlaň a 5 prsty pošité kůží, staženo gumou na zápěstí. Izolace Thinsulate 80g. 5 prstů opatřeno 
mohutnými silikonovými nopky. Proti prokluzu. 
83027-0000-99 4072010  vel. 8, 9, 10, 11 
 
Strana 24 
Nové chladírenské rukavice EJENDALS 5117 
nový kód  starý kód  oděv 
83070-0000-5399 4082208  ergonomické, poddajný mikropolyurethan, suchý zip ne zápěstí, PES izolacve, zesílený  

ukazováček vel. 7, 8, 9, 10, 11 
 
Pletené rukavice s nopky 
83028-0000-55 4082208  silnější provedení 
83029-0000-55 4082216  Monotherm, tenká rukavice, bezešvá, oboustranná, jako dodatečná izolace ke všem rukavicím  
    TEMPEX. Jednotná velikost. 
 
Rukavice pro dlouhé nasazení. Hovězina, nárt a štulpna štípenka. Izolace - umělá kožešina. 
83031-0000-93 4131290  palcová rukavice pro hrubé práce 
 
Strana 25 
Palcové a tříprsté rukavice pro řidiče motorových vozíků- dlouhé nasazení 
nový kód  starý kód  oděv 
83032-0000-87 4163000  Palec a dlaň z kůže ROBUSTAN (velmi odolná proti oděru). Nárt z měkké usně. Štulpna ze  

štípenky.  Zdvojená izolace z pěnového PUR a umělé kožešiny. 
83033-0000-93 4162910  Palec a dlaň z kvalitní hladké hověziny, štulpna štípenka. Izolace z um. kožešiny. 
 
Strana 26 
Ochrana nohou – obuv – vše dle DIN ISO 20345 
Bezpečnostní obuv dle stupně S2, vyrobena z masivní hověziny tlouštky, kompletně opatřena vlhkoodpudivou úpravou, kompletně 
vyložena pravou jehněčinou. Izolovaná a mrazuodolná podrážka s neklouzavou úpravou. Izolovaná ocelová špička. Pohodlné obouvání 
díky šikmo uloženému postrannímu zipu. Původní standardní model. 
nový kód  starý kód  oděv 
83035-0000-99 730 8880  se zipem, vel. 38 – 48 
83036-0000-99 730 8896  šněrovací, vel. 38 – 48 
83037-0000-99 781 8030  bez zipu, filcová štulpna, vel. 38 – 48 
 
Strana 27 
nový kód  starý kód  oděv 
83038-0000-1 7405000  jako 83035-0000-99 - jen v bílé provedení 
 
SUPER-Frost – obuv pro maximální komfort 
Obuv je určena speciálně pro dlouhé nasazení v mrazírnách. Vododpudivá vnější bota s gumovou protiskluzovou podrážkou. Vnitřní 
botka kompletně z jehněčiny, izolována navíc termoregulační izolací OUTLAST. Výhodou systému je možnost výměny "prochladlých" 
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botiček za "nahřáté" v průběhu směny. Tím je zaručeno sucho a teplo od nohou po dobu celé směny. Botička je dodávána jako 
samostatný náhradní díl. Podrážka vhodná i pro venkovní použití. Dlouhá životnost díky použitým jakostním materiálům a příkladnému 
zpracování. 
nový kód  starý kód  oděv 
83039-0000-99 750 2010  dodateč. odrazná termovrstva Alutherm, ocelová špička, vel. 38-47 
83040-0000-99 798 2000  náhradní botička 

Strana 28 
Ponožky a návleky 
83042-0000-93 706 0405  Ponožky ALASKA – pro dlouhodobý pobyt, froté vlna/PAD/Lycra. Extrémní  

izolační schopnost. Vel. 37-48 
93041-0000-97 706 0402  Univerzální ponožky ze směsi vlna/PAD/Lycra, nášlap z filcu. Vel. UNI. 
83043-0000-93 705 0200  Návleky s flanelovou vložkou 

Strana 29 
Aktivní spodní prádlo DUO Therm 
Funkční prádlo – modrá řada 
pro intenzivní pracovní činnosti. PES/bavlna. Výborné odvětrání vlhkosti od těla. Možnost praní až na 60°C. Ploché švy, které netlačí. 
Prodloužená záda. 
nový kód  starý kód  oděv 
83046-0000-55 330 0101  spodní triko, dlouhý rukáv 
83048-0000-55 330 0102  rolák, dlouhý rukáv 
83047-0000-55 331 0101  dlouhé spodky 
 
Strana 30 
THERM-DRY POLAR – modrá řada – dvojitě pletené, pro dlouhé nasazení 
nový kód  starý kód  oděv 
83049-0000-99 330 0301  triko, dlouhý rukáv 
83050-0000-99 331 0301  dlouhé spodky 
30098-2025-55 3336070  Bederní pás vel. S,M,L,XL 
Strana 31 - 32 

PROFESIONÁLNÍ SUŠÍCÍ ZAŘÍZENÍ 
volný překlad prospektu – provedení 2009 
 
Princip 
sušící zařízení jsou založena na následujících principech: 
 vodní  – napojení na existující síť ústředního topení (připojení pomocí 4 ½“ závitů) 
 elektrické  – odporové vytápění – připojení pomocí kabelu a vidlice na síť 220V 
 teplovzdušné  – ventilátor, rozvod ohřátého vzuchu do každého suš. trnu / ramínka 
 připojení kabelem 220V 
 volné – držáky k volnému vysychání zavěšené obuvi či oděvu 
 Použitý materiál: pozinkovaný plech, opatřený ochrannou práškovou vrstvou a vypalovaným lakem. Tak, aby  odolal 
agresivnímu prostředí, zejména soli (pot, vlhkost). Standardní barva „bílý hliník“. Další barvy dle RAL  za příplatek. 
 
Teplovzdušné sušící zařízení 
Standardně jsou tato zařízení vybavena ventilátorem s výkonem 385m3 a zabudovanou nerezovou topnou spirálou (příkon 1,5kW). Na 
přání lze ventilátor / topení zdvojit. Na přání dodáváme ionizační jednotku k odstraňování pachů a dezinfekci vzduchu. Bez problému lze 
potom používat sušící zařízení i v místnostech zcela uzavřených (bez možnosti přirozeného větrání např. oknem). Proud teplého 
vzduchu lze u nepoužívaných pozic jednoduše uzavřít (pootočením plastového ventilu. Tak lze lépe využít objemu teplého vzduchu 
pouze k vysoušení navěšených oděvů. Topnou spirálu lze vypnout a oděvy vysoušet pouze vzduchem s okolní teplotou (úspory energie 
až 80%). Nebo naopak, přístroj lze použít jako topení. Řízení provozu: zabudované časovací zařízení s týdenním programem. Min. čas. 
interval 15 min. Možnost trvalého zapnutí / vypnutí topení. Odzkoušeno a značeno dle CE. Přívodní kabel součástí dodávky. Provedení 
s pojezdem nebo k zavěšení na stěnu. 
 
Provedení: pro 4,8,10 nebo 20 párů obuvi nebo kombinace pro sušení obuvi/rukavic a zavěšených oděvů (až 8 kompletů / zařízení. 
Provedení jsou zřejmá z prospektové dokumentace. 
 
Elektrické sušící zařízení 
Řízení provozu: zabudované časovací zařízení s týdenním programem. Min. čas. interval 15 min. Odzkoušeno a značeno dle CE. 
Přívodní kabel součástí dodávky. Provedení s pojezdem nebo k zavěšení na stěnu. Provedení: pro 4,8,10 nebo 20 párů obuvi. V=220V. 
 
Ionizační jednotka T 11064 
Bezúdržbové zařízení na principu vysokonapěťové ionizace. Na rozdíl o ionizace UV-zářením nevzniká ozon. Odstranění zárodků 
bakterií, plísní a dalších mikroorganismů ze vzduchu. Rozklad (oxidace) složitějších molekul pachů na jednodušší = odstranění pachů 
při intenzívním sušení oděvů. 
 
Ceny platné pro rok 2009 s ohledem na zakázkovou výrobu na požádání. 
 
Zamykací provedení 
k sušení 8 kompletních oděvů 
908 1000 120x198x71 cm, výkon 1,5 kW 
908 1001 dodatečné topení 1,5 kW 
908 1002 ionizační jednotka 
908 1310 ocelové ramínko (náhradní) 
 
Teplovzdušný sušák pro 4 nebo 20 párů obuvi 
908 1600 pro 4 páry, 60x75x40cm, příkon 0,5 kW, závěsné provedení 
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908 1400 pro 20 párů, 120x198x50cm, příkon 1,5 kW, na kolečkách 
908 1001 dodatečné topení 1,5 kW 
908 1002 ionizační jednotka 
 
Universální sušák pro 4 nebo 8 kompletních oděvů 
908 1002 pro 4 kompletní oděvy, 60x198x50 cm, příkon 1,5 kW (bez vyobrazení) 
908 2202 pro 8 kompletů, 120x198x85 cm, příkon 1,5 kW 
908 1001 dodatečné topení 1,5 kW 
908 1002 ionizační jednotka 
 
Volný překlad prospektu TEMPEX 2012 
Chyby, překlepy, průběžné změny v sortimentu vyhrazeny. 
květen 2013 
 

 


