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Allyn softshellová bunda
Softshellová bunda moderního střihu s reflexními doplňky 3M
a funkčními detaily. Voděodolné zipy, TPU membrána,
vnitřní zateplení mikrofleecem, modrá
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1253,-

799
Kč

Pánská vesta Oisly černá
Velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta
s celoročním využitím

740,-

499
Kč

Dámská vesta Oisly černá
Velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta s celoročním
využitím, moderní design, sbalitelná do malého pytlíku

Rukavice Eider červené
kombinované
733,-

499
Kč

Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou,
bavlněné tkaniny na hřbetu, s bavlněnouvyztuženou manžetou,
celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů

55,-

44
Kč

www.petex.cz

Platnost akce od 15.9. - 14.10.2015
Ceny jsou uvedeny s DPH

Termo tričko GWT
Termo spodky GWT

Upletené ze speciálně
vytvořeného materiálu,
což uživateli nabízí optimální
pohodlí. Protože vlákna příze
jsou šestihranná, není
problém s odváděním
vlhkosti z těla
355,-

Upletené ze speciálně vytvořeného
materiálu, což uživateli nabízí
optimální pohodlí. Protože vlákna
příze jsou šestihranná, není problém
s odváděním vlhkosti z těla

355,-

299

299

Kč

Kč

Kalhoty pracovní s bundou 4181E
barva modrá,červená,zelená
Pánské pracovní kalhoty klasického střihu, zapínání na knoflíky,
v pase na tkaloun. Pánská pracovní bunda, zapínání
na zip, spodní kapsy šikmé, horní zapínané na zip

738,-

629

Vesta myslivecká
dyftýn véčko
Pohodlná společenská vesta do véčka.
Ozdobné zakončení kapes

955,-

Kč

654
Kč
1032,-

825
Kč
Vesta myslivecká
dyftýnová stojáček
Pohodlná vesta se stojáčkem,
zapínání na zip
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