MARCO

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, 260 g/m2

šedý melír

H2173

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S - XXXL
∙ pánská softshellová bunda
∙ zapínání na zip, kapsy
na zip
∙ spodní lem a rukávy obšité
kontrastní pružinkou
∙ kontrastní zipy v zeleném
odstínu

MARCO

H2172

modrá
MATERIÁL: 96% polyester,
4% spandex, podšívka micropolar fleece
VELIKOST: S - XXXL
∙ pánská voduodpudivá
softshellová bunda
∙ kontrastní žluté zipy
∙ zapínání a náprsní
kapsička na zip

-46 %
665,-

FELIX

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester rib stop,
PU zátěr

tyrkysověčerná

H2141

MICHAEL

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester fleece,
280 g/m²

modrá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: S - XXXL
∙ lehká pánská nepromokavá
bunda
∙ podšívka mesh na předním
a zadním dílu
∙ s odnímatelnou kapucí
∙ nastavitelná šířka rukávů
a spodního lemu

VELIKOST: M - XXL
∙ pánská fleecová mikina
∙ kvalitní a tvarově stálé,
s plochými švy
∙ decentní doplňky

-30 %
538,-

599,-

BLŮZA PRE 100

BARVA:

MATERIÁL: 65% polyester,
35% bavlna, 270 g/m²

zelenočerná

H9500

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, 260 g/m2

šedý melír

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H2100

SPORTY

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester

žlutá

VELIKOST: M, L
∙ sportovní výstražná vesta
se dvěma reflexními
pruhy na předním
i zadním dílu
∙ boční díly ze síťoviny
zaručují dobré odvětrání
∙ větruodolná

- 40 %
399,-

375,-

PAS PRE 100

BARVA:

MATERIÁL: 65% polyester,
35% bavlna, 270 g/m²

zelenočerná

H9501

239,-

LACL PRE 100

BARVA:

MATERIÁL: 65% polyester,
35% bavlna, 270 g/m²

zelenočerná

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 46 - 66
∙ montérková blůza
∙ stahovací patky na suchý
zip na manžetách rukávů
∙ stahování spodního lemu
na suchý zip

VELIKOST: 46 - 66
∙ montérkové kalhoty do pasu
∙ zesílení kolen pomocí 300D
polyester Oxford
∙ kapsy na nákoleníky

VELIKOST: 46 - 66
∙ montérkové kalhoty
s laclem
∙ kvalitní elastické šle
∙ kapsy na nákoleníky

-27 %
746,-

599,-

MOVE

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester

modrá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: L - XXL
∙ funkční prádlo s kapucí

-30 %
721,-

499,-

H2131

-26 %
935,-

539,-

MIKY

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester, 300 g/m2,
TPU membrána, podšívka fleece

tyrkysová

H2155

DĚTSKÉ LACL

BARVA:

MATERIÁL: 100% bavlna, 260 g/m²

modro-žlutá

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 122, 134, 146, 158
∙ dětská softshellová bunda
s odnímatelnou kapucí
∙ voděodolnost 1 000 mm,
prodyšnost 800 mm
∙ reflexní potisk
na zadním dílu

VELIKOST: 98, 116, 134, 146
∙ dětské montérkové kalhoty
s laclem
∙ s reflexními doplňky

379,-

H9502

685,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-37 %
607,-

H2171

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-24 %
794,-

H2174

359,-

359,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMMA
VELIKOST: XS - XXL
∙ dámská softshellová bunda
∙ zapínání na zip, kapsy
na zip
∙ spodní lem a rukávy obšité
kontrastní pružinkou
∙ kontrastní zipy v růžovém
odstínu

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

359,-

-46 %
1114,-

BARVA:

-45 %
548,-

299,-

H8700

TRUST

BARVA:

MATERIÁL: 100% polyester 50D

černá

H2150

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: M - XXL
∙ pánská zateplená vesta
∙ zapínání na zip
∙ 2 kapsy na zip
∙ 1 vnitřní náprsní kapsa

VESTA YANG

BARVA:

MATERIÁL: softshell 94% polyester/
6% Spandex

červená

HS5YAGR

249,BARVA:

SVRŠEK: semišová useň, textilie
PODEŠEV: phylon/guma

hnědá

G3195

-43 %
404,-

229,-

FIRSTY O1

BARVA:

G1181

SVRŠEK: hovězí useň
PODEŠEV: PU2D
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347
VELIKOST: 36-48
∙ kotníková obuv
∙ podešev odolná
		olejům a pohonným
		hmotám

BARVA:

G3104

SVRŠEK: action leather
PODEŠEV: korek/EVA pěna

hnědá

černooranžová

299,-

-26 %
406,-

FEET GREY

BARVA:

SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/TPR

šedá

G3210

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 36-46
∙ sportovní softshellová obuv
∙ lehká a pohodlná na nošení
∙ s reflexními prvky
∙ špice a pata vyztužena
vrstvou polyuretanu

RACER BLUE

BARVA:

SVRŠEK: softshell
PODEŠEV: phylon/kaučuk

černotyrkysová

G3144

PETRAX

BARVA:

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: latexová pěna

polomáčené
černo-žlutá

A8007

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 20347*
VELIKOST: 36-46
∙ korkový nazouvák
∙ nastavitelná šířka nártu
pomocí dvou kovových spon
∙ prodyšná stélka s bohatou
perforací
* splňuje vybrané
požadavky EN 20347

NORMA: EN 20347*
VELIKOST: 38-47
∙ treková kotníková obuv
∙ lehká a odolná
* splňuje vybrané
požadavky EN 20347

NORMA: EN 388 3130
VELIKOST: 10

-38 %
404,-

ACTIVE
MATERIÁL: 38 % COOLMAX, 38 % bavlna,
22 % polyester, 2 % elastan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VELIKOST: 39-48
∙ funkční ponožky s vláknem
COOLMAX
∙ vybavené funkčními zónami

-54 %
122,-

56,-

BARVA:

H1472
šedomodrá

559,-

-36 %
883,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

249,-

HS5LEMS

VELIKOST: XL, XXL
∙ oboustranná vesta
∙ obšité průramky

VELIKOST: 37-46
∙ treková polobotka
∙ gumový okop,
PU zpevnění paty
∙ voděodolná membrána
Hydroguard

MARS HNĚDÝ

béžová

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

959,-

MATERIÁL: 100% polyester
povrstvený PVC

VELIKOST: L - XXL
∙ softshellová vesta
∙ voděodolná
∙ reflexní proužek

299,-

SPINNEY

BARVA:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-65 %
866,-

-58 %
603,-

LEMAN

EN 388

819,-

39,-

3130

-9 %
43,-

-31 %
1191,-

Petex Jihlava
U Pivovaru 13
586 01 Jihlava
tel./fax: 567 322 010
mobil 734 311 443

email: prodejna.oopp@petex.cz
www.petex.cz
Otevírací doba
Po-Pá 7:30-17:00
So
8:00-11:00

Nabízíme široký sortiment oděvů, obuvi a ochranných pomůcek.
Akce je časově omezena od 19. 9. do 22. 10. 2016 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Za tiskové chyby neručíme.

