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JEANSY PROSÍM!
Jeansy. Stále jsou nejpopulárnější kalhoty nejen pro Váš volný čas, 
ale i pro Vaši práci. Nejsou jen pohodlné, ale také skvěle vypadají! 
Jeansy, které jste doposud nosili, nezvládnou velké zatížení při práci. 
Profesionální DASSY pracovní jeansy však přináší změnu: Jejich látka 
je pevná, odolná a zpevněná materiálem Cordura®, a to hlavně na těch 
nejvíce zatěžovaných místech.

A navíc, pro Váš komfort mají oba nové typy kalhot DASSY® Osaka a 
DASSY® Melbourne vyšší obsah elastanu. Díky větší elastičnosti se 
tak jeansy od DASSY přizpůsobí každému Vašemu pohybu. Určitě si 
vyberete takové DASSY pracovní jeansy, které Vám budou pasovat. S 
kapsami na kolenou? Nebo i s kapsami na nářadí? S moderním slim 
střihem? Máme perfektní pracovní jeansy DASSY pro každého z Vás! 

OSAKADA
SS

Y®

STRETCHOVÉ JEANSY 
89,5% bavlna / 10,5% elastan, 9,5 oz (± 320g/m²) 

MELBOURNEDA
SS

Y®

STRETCHOVÉ JEANSY S MULTIFUNKČNÍMI A KAPSAMI PRO NÁKOLENÍKY
89,5% bavlna / 10,5% elastan, 9,5 oz (± 320g/m²) 



SPARTADA
SS

Y®

KAPSÁŘE A ÚCHYTY NA NÁŘADÍ Z CORDURY®

Své nářadí máte vždy po ruce!

VELKÉ ZÁLOŽKY pro jednoduché prodloužení délky 
nohavic a získání až 5 cm navíc. Zpevněno Cordurou®

SLIM STŘIH pro extra moderní vzhled
Velmi pohodlné díky vysoce elastické jeansové látce!

NASTAVITELNÉ KOLENNÍ KAPSY ZE STRETCH CORDURY® 
Certifikovány v kombinaci s DASSY® Cratos nákoleníky.

1 2

3 4
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Pracovní stretchové kalhoty se stretchovými partiemi a kolenními kapsami 
Dynamizujte svou práci s DASSY® Dynax. Moderní a praktický design zaručuje 
volnost pohybu díky třem stretchovým partiím!

Hlavní část tvoří 
stretchová látka 

Extrémně odolné 
kapsy na kolenou ze 
stretch Cordury®

4-směrná stretch 
Cordura® v rozkroku, 
v zadní části kolen a 
vzadu pod pasem

1

2

3

DYNAX



5

Všechny pracovní kalhoty DASSY® jsou k dostání 
ve velikostech CZ 42 - 67 a 3 vnitřních délkách 
nohavic: ‘standard’ (81-86cm), ‘minus’ (75-80cm) 
a ‘plus’ (87-92cm).
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Pracovní stretchové kalhoty se stretchovými partiemi, 
s multifunkčními a kolenními kapsami
DASSY® Flux jsou díky odolné látce a partiím vyztužených Cor-
durou® tou správnou volbou pro těžkou práci. Hlavní mechanicky 
odolná stretchová tkanina je dovedně kombinována s partiemi ze 
4-směrné stretch Cordury®, a to přesně tam, kde to potřebujete.

Pracovní stretchové kalhoty se stretchovými partiemi
Vychutnejte si pohodlí těchto lehkých pracovních kalhot, aniž bys-
te museli snižovat požadavky na jejich funkčnost. A to i díky prak-
ticky a skvěle umístěným kapsám. Díky vloženým stretchovým 
partiím mají kalhoty štíhlý vzhled. Vložené zadní kapsy odpovídají 
modernímu a čistému designu.

partie ze 4-směrné 
stretch Cordury®

Kolenní kapsy ze 
stretch Cordury®

partie ze 4-směrné 
stretch Cordury®

ZAŽIJTE SVOBODU
POHYBU SE TŘEMI 
STRETCHOVÝMI
PARTIEMI

FLUX

HELIX



6

Pokrývač | Oficiální člen zkušebního týmu DASSY | Hobby: klarinetista | Oblíbené pracovní oděvy DASSY: DASSY® Indy

Testovací tým DASSY tvoří profesionálové, kteří testují pracovní oděvy DASSY při práci, tedy přesně tam, kde je to nejdůležitější. 
Výsledek: pracovní oděvy testované profesionály!

OD OTCE K SYNOVI DLOUHO TRVAJÍCÍ ODOLNOST!

DALŠÍ GENERACE?

MOJE POVAHA (A ODĚVY ZDARMA)

Dá se bezpečně říci, že Brecht byl předurčen stát se pokrývačem. Po 
celé generace bylo řemeslo v jeho rodině předáváno z otce na syna. 
„Pokud se podíváte na náš rodokmen, muži v naší rodině byli vždy 
pokrývači,“ prohlašuje hrdě. „A my pokračujeme ve stopách našich 
předků,“ zdůrazňuje. Do padesátých let se používala sláma, pak ji 
nahradilo rákosí.

"Ale moji rodiče mě nikdy netlačili, abych se připojil k rodinnému pod-
niku. Ani nemuseli. Když jsem vyrostl, vždycky jsem věděl, co chci 
být: pokrývač. Pro mě je to nejlepší profese na celém světě: Jste 
vždy venku, práce je opravdu obohacující a výsledek prostě miluji. A 
rákosová střecha nejen dobře vypadá, ale má i mnoho dalších výhod. 
Například je odolná, šetrná k životnímu prostředí a má vynikající izo-
lační vlastnosti.“

Proč Brecht miluje pozici člena testovacího týmu DASSY? "Dosta-
nete zdarma oblečení“, směje se." Ale pro mě to také znamená svět 
DASSY, kde Vám opravdu naslouchají.“ Když Brecht testoval jeden 
z prvních prototypů DASSY® Dynax, všiml si, že kapsy na kolenou 
nejsou dokonale umístěny. „Řekl jsem to a tým DASSY R.& D. se dal 
ihned do práce. Pozice kapes byla změněna a já jsem dostal nový 
testovací vzorek. Okamžitě jsem si všiml významného zlepšení. Vše 
bylo mnohem lepší!“ – uzavírá Brecht.

"My pokrývači stále pracujeme venku." Proto musí být náš pracovní 
oděv odolný vůči povětrnostním vlivům, “vysvětluje Brecht. Je samo-
zřejmé, že perfektní ochrana kolen je zásadní, zvláště když vidíte v 
práci pokrývače, kteří klečí téměř celý den na rákosí. Nové pracovní 
kalhoty DASSY® Dynax s kolenními kapsami se mohou pochlubit tím, 
že kombinují odolnost Cordury® s pružností stretche. Velmi pohodlně 
se v nich pohybuje a netrhají se v rozkroku! 

Na závěr rozhovoru jsme se zeptali na budoucnost rodinného pod-
niku. „Mám dva syny,“ říká Brecht. "Bude jeden z nich, nebo oba 
následovat svého otce?" Budeme si muset počkat a uvidíme!“

ČLEN TESTOVACÍ TÝMU BRECHT 
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„V DASSY 
opravdu naslouchají. 

To je pro mne základ!“

NOX S3

DA
SS

Y®

DYNAX

DA
SS

Y®

NEXUS



8

Tričko (XS-4XL)
92% bavlna / 8% elastan, ± 190 g/m²

Polo tričko (XS-4XL)
100% polyester, ± 215 g/m²

Polo tričko (XS-4XL)
97% bavlna / 3% elastan, ± 220 g/m²

Tričko (XS-4XL)
100% polyester, ± 140g/m²

Pohodlné, prodyšné a lehké na údržbu. K 
dostání v nejméně 8 barevných kombin-
acích.

Rychleschnoucí, antibakteriální a s 
ochranou proti UV záření. Meshová 
ventilace vás udrží svěží, v suchu a pohodlí.

STYLOVÁ TRIČKA
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ORBITAL

TRAXION

KINETIC

NEXUS
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Funkční tričko
V horkém počasí je lehké stretchové tričko vaším neocenitelným pomocníkem: síťovaná ventilace v 
podpaží a prodyšná látka vás ochladí, zajistí sucho a pohodlí. Antibakteriální vlastnosti neutralizují 
nežádoucí pachy a ochrana proti UV záření zadrží škodlivé UV paprsky. A to celé je završeno reflexním 
tištěným logem, což dodává tričku DASSY® Nexus moderní vzhled!

antibakteriální látka neutralizuje 
nežádoucí pachy

síťované větrání v podpaží

ochrana proti UV záření 
(UPF 50+)

DA
SS

Y®

NEXUS
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Krátké montérkové stretchové kalhoty se stretchovými partiemi a multifunkčními kapsami 
Všechny DASSY® krátké montérkové kalhoty jsou k dostání ve velikostech CZ 42-67

Vyberte si krátké montérkové kalhoty, které jsou pro vás ideální: Se 
stretchem nebo bez? Čistý vzor pouze s kapsami, které opravdu 
potřebujete? Nebo dáváte přednost více kapsám, abyste své veškeré 
nářadí uložili? DASSY® Trix nabízí ideální řešení pro všechno: Od 
nejmenších hřebíků a bitů po metr, držák nožů či šroubovák!

1. 6.

7.

8.
2.

4.

5.

3.

STRETCHOVÉ KRÁTKÉ 
MONTÉRKOVÉ KALHOTY SE 
STRETCHOVÝMI PARTIEMI

STRETCHOVÉ KRÁTKÉ 
MONTÉRKOVÉ KALHOTY S 
MULTIFUNKČNÍMI KAPSAMI

KRÁTKÉ MONTÉRKOVÉ KALHOTY

1

2

3

4
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AXIS

VAŠE NÁŘADÍ VŽDY PO RUCE

BIONIC COSMIC
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Kombinujte jako profíci! Díky pečlivě promyšlenému technickému 
designu a dynamickému vzhledu můžete dokonale sladit zbrusu 
novou kolekci DASSY® se stretchem a se všemi pracovními 
oděvy kolekce D-FX. Výsledek: Ještě větší výběr dokonalého 
pracovního oblečení dle Vašich představ.

KOMBINUJTE MODELY

Vyberte si pracovní oděv, který je přizpůsoben 
Vašim potřebám a dokonale splňuje Vaše 
očekávání. Pracovní kalhoty se stretchem 
nebo bez? A jak těsné? Trika z bavlny nebo 
spíše ze 100% polyesteru? 

Mikina s kapucí nebo bez? Chcete nosit vnitřní 
bundu jako vnější, nebo dáváte přednost 
větruodolné a nepromokavé pracovní bundě? 
Volba je na vás!

Kombinujte mikiny a bundy D-FX s pracovními 
kalhotami se stretchovými partiemi a 
obráceně. Můžete si vybrat, jak budete chtít, 
protože my jsme si jisti, že Vám budou vždy 
skvěle pasovat.

KOMBINUJTE
A SLAĎUJTE
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NEXUS

VELOX

MAGNETIC

SPARTA S3
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HRA BAREV

Šest barevných kombinací těchto dvou kolekcí zaručuje, 
že můžete vypadat přesně tak, jak sami chcete: Pracovní 
komplet v jedné barvě? Nebo raději kombinujete barvy? 
Buďte originální a nechte své pracovní oděvy ukázat 
Váš skutečný styl!

Uvažovali jste o začlenění firemních barev do Vašeho 
pracovního oblečení? Skvělý nápad! Nezvyšuje to pouze 
zviditelnění Vaší společnosti, ale také profesionalitu! 
Máte výraznou firemní barvu a odvážíte se ji nosit? 
Nebo byste raději hledali neutrální oblečení, díky němuž 
bude logo vaší společnosti vynikat? Vše je možné!

DA
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PULSE
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FUSION
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VELOX

NOX S3

DYNAX

XANTUS
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Třívrstvá softshellová bunda s membránou 
a fleeceovou podšívkou (XS-3XL)

Pevná plátěná zimní bunda s nylonovými 
výztuhami Cordura® (XS-3XL)

Extra pevná zimní bunda, kompatibilní se 
všemi kolekcemi DASSY (XS-3XL)

Chladné počasí? Zkombinujte zimní bundu s novou vnitřní 
bundou DASSY® Convex a získáte tak další izolační vrstvu!

3D síťovaná podšívka DASSY® 
Hyper vytváří izolační vrstvu mezi 
Vaší pokožkou a látkou bundy.

TIP!

DA
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GRAVITY

AUSTIN

MINSK

TIP!
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Větruodolná a nepromokavá pracovní bunda s 3D 
podšívkou ze síťoviny (XS-3XL)

Ochrana proti dešti díky voděodolné látce a 
nepromokavým švům. Protože je tkanina navíc 
prodyšná, odvede tak tělesnou vlhkost a Vy 
můžete v teple a suchu pohodlně pokračovat 
ve své práci, a to v každém počasí.

VĚTRUODOLNÁ
VODĚODOLNÁ
PRODYŠNÁ

DA
SS

Y®

HYPER
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Hledáte perfektní pracovní kalhoty pro malíře, štukatéry, 
sádrokartonáře, dekoratéry,…? Chcete víc než jen obyčejné 
bílé pracovní oděvy? Právě pro Vás vyvinula společnost 
DASSY speciální malířskou kolekci svých nejnovějších 
pracovních stretchových kalhot. Muži i ženy, kteří se v práci 
oblékají do bílého, si nyní mohou pořídit odolné pracovní 
oblečení se stretchem a kapsami speciálně přizpůsobenými 
jejich profesi.

"Jsou to detaily, co dělají rozdíl." Toto je slogan malířské 
společnosti Decovision, ale platí i pro všechny pracovní 
oděvy DASSY®. Nová edice DASSY® MALÍŘI, malířské 
kalhoty se stretchem, multifunkčními kapsami a kolenními 
kapsami, byly důkladně testovány týmem Decovision. Tito 
profesionálové byli opravdu rádi, že se mohli podělit o svůj 
názor s produktovým manažerem DASSY Elynem Vanneste.

Srovnávají také všechny poznatky mezi sebou. Kdo kam 
dáváte nářadí? Malá kapsa na zip je „ideální pro dotahovací 
klíče“, říká jeden. A co pistole na kartuše? „Jednoduše ji 
připevním k mým kalhotám,“ prohlašuje další člen týmu a 
předvádí malou demonstraci. „A je nutné další očko na zadní 
kapse?“ ptá se zvědavě Elyn. Rozhodnutí je jednomyslné: 
„Odebrat, stejně ho nikdy nepoužijeme.“ Tato rada je pečlivě 
zaznamenána. „Tuto zpětnou vazbu určitě zahrneme do 
návrhu,“ slibuje Elyn.

Tým je opravdu nadšený z nové kapsy na nohavici, která 
byla speciálně navržena pro malířské a sádrovací nářadí. 
"Velmi praktické pro odkládání všech" základních nástrojů". 
Cordura® na vnitřní a vnější straně kapsy je mimořádně 
pevná a odolnější vůči ostrým předmětům, jako je třeba 
zalamovací nůž.

A co stretch? Tým má jasno: „Nabízí jasnou přidanou hodnotu z hlediska pohodlí. 
Obzvláště stretchové kapsy na nákoleníky jsou úžasné, kdykoliv v práci zakleknete.“

Nakonec jsme pro tým připravili třešničku na dortu: dvě položky svrchního oblečení 
z nové kolekce pro malíře. „DASSY® Velox a DASSY® Gravity se staly okamžitě 
hitem! Po focení jsem se musel postarat o to, aby byly všechny vzorky bezpečně 
vráceny, “směje se Elyn.

VÝHODY STRETCHE 
PRO MALÍŘE

TESTOVÁNO ZKUŠENÝMI

MALÍŘSKÉ NÁŘADÍ

KAPSA NA NOHAVICI NA
STRETCH JAKO PŘIDANÁ HODNOTA

Kromě toho také zajišťuje, že nástroje se snadněji vkládají a vytahují. Opravdu máte 
pocit, že tyto pracovní kalhoty jsou určeny pro malíře a nejedná se pouze o bílé 
kalhoty, “ shodují se členové testovacího týmu.

WOMEN

PAINTERS WOMEN
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HELIX



U vývoje konkrétních kolekcí spolupracuje DASSY 
vedle „běžného“ zkušebního týmu také s profesionály v 
daném odvětví. Pro nové malířské kalhoty jsme požádali 
o zpětnou vazbu nejméně 28 různých společností 
působících v malířství, tesařství, sádrování, tapetování, 
sklenářství, renovaci nábytku, atd. Z nich bylo 12 
společností vybráno pro testování prototypů, celkem tedy 
testovalo 39 profesionálů ze tří různých zemí. 
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GRAVITY

VELOX

PAINTERS
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FLUX

TESTOVÁNO PROFI MALÍŘI



Nový ženský střih sedí na každou 
postavu, aniž byste musela přijímat 
kompromisy v komfortu a to díky 
hlavní tkanině obsahující mechanicky 
odolný stretch a také díky dalším 
stretchovým elastickým partiím.

WOMEN

DA
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Y®

VELOX
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Od začátku roku 2020 je zcela nová kolekce 
DASSY se stretchem k dispozici také pro ženy. 

Tyto nové pracovní oděvy kombinují vysoce výkonné 
materiály a tři stretchové partie s přizpůsobeným střihem, 
což dokonale vyhovuje potřebám žen - profesionálek.

Nové dámské pracovní oděvy však nejen dokonale sedí, ale 
díky elastickým tkaninám jsou také velmi pohodlné. Zároveň 
se však hezký a ženám adaptovaný střih přizpůsobí Vašemu 
tělu, aniž by to omezilo Vaši svobodu pohybu.

Technické obory, strojírenství, logistika, skladování, přeprava, 
security, dekorace,... V mnoha průmyslových odvětvích se 
počet žen zvyšuje a týmy smíšených pohlaví již nejsou výjim-
kou.

Díky této nové kolekci je ještě snazší poskytnout celému Vaše-
mu týmu nebo společnosti jednotný, vysoce kvalitní a vyhovu-
jící pracovní oděv, který vypadá skvěle a profesionálně. A to jak 
pro muže, tak pro ženy.

Věděli jste to? Nová bezpečnostní obuv S3 DASSY® Nox je k 
dispozici také v menších velikostech (od velikosti CZ 36), což 
ženám usnadňuje výběr té správné velikosti.

WOMEN

DA
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Y®

HELIX

FLEX PRO

ŽENY

TENTOKRÁT PRO ŽENY

3X STRETCH,

FLEX PRO VÁŠ TÝM
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Dobrá bezpečnostní obuv je nejen lehká, pružná a pohodlná na nošení, 
ale také poskytuje nohám požadovanou ochranu na jakémkoli typu 
podlahy. Bezpečnostní obuv DASSY® poskytuje vynikající ochranu při 
každém Vašem kroku.

Bezpečnostní polobotky DASSY® Nox S3 posunou Vaši ochranu o krok dále. Spolehněte se na vynikající ochranu s pohodlným střihem a 
moderním designem! Bezpečnostní parametry, vodoodpudivý svršek a ESD vlastnosti, jsou dovedně kombinovány s moderním designem. 
Kromě toho je tato bezpečnostní obuv mimořádně pohodlná díky tepelně tvarované vložce a pružnému svršku. DASSY® Nox je již od velikosti 
CZ 36, což jí činí vynikající bezpečnostní obuví i pro ženy.

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKY

POHODLÍ PRO

VAŠE NOHY

DA
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NOX S3



LEHKÉ A FLEXIBILNÍ

VODĚODOLNÉ

ESD OCHRANA



Po více než deset let pracoval Stijn jako instalační technik linek v 
telekomunikační společnosti Proximus. Znalosti a dovednosti, které 
během tohoto období získal, mu daly příležitost posunout svou kariéru 
a byl povýšen na inspektora. Ve své současné pozici navštěvuje a 
kontroluje různá staveniště. „Nicméně stále chci přiložit ruku k dílu,“ 
říká Stijn. "Takže pokud je vše v normálu, najdete mě častěji v, 
než vedle stavební jámy," směje se.
Nejlepší věc na jeho práci? Různorodost. "Žádné 
dva dny nejsou stejné a vždy potkáte spoustu 
nových lidí." Navíc mám možnost vidět různá 
staveniště a navštívit zajímavá místa. 
Například si myslím, že je úchvatné 
pracovat v jednom z hlavních distribučních 
center. V tom velkém je zhruba 12 000 
drátů. Při řešení problému se tak nejedná 
o nic jednoduchého. Ale to dělá výzvu ještě 
zajímavější!“

Když jsme se potkali se Stijnem kvůli tomuto rozhovoru, přesouval 
zrovna rozvodnou telefonní skříň. Vzhledem k výstavbě nové budovy 
musela být ta „stará“ přemístěna asi o 3 metry. A to je mnohem 
komplikovanější, než to zní: Nejen proto, že všechna připojení musí 
být testována (představte si, že se pokoušíte zavolat doktorovi, ale 
nakonec skončíte u řezníka ...), ale každý kabel musí být přenesen a 
znovu připojen k distribuční síti.

Stijn testuje pracovní oděvy DASSY nejen v práci, 
ale i mimo zaměstnání. Jak ve své živnosti, tak i 
při pomáhání přátelům. "Zítra pomáhám kamarádovi 
s betonovou dlažbou." Lze s jistotou říci, že testuji 
pracovní oblečení DASSY v každé možné situaci. Zimní 
bunda DASSY® Minsk jedna z mých oblíbených, mně přijde 
nezničitelná. Bez ohledu na to, jak se snažím, “uzavírá Stijn s 
úsměvem.

Na staveništích či při práci na frekventovaných silnicích je velmi důležité, 
aby byl Stijn velmi dobře vidět. „Díky lehkému vysoce viditelnému 
pracovnímu oblečení DASSY je moje práce mnohem pohodlnější. Jsem 
velkým fanouškem trička se segmentovanou reflexní páskou. Lépe se 
roztahuje a látka je také velmi příjemná. Pracovní kalhoty s ventilačními 
prvky ze síťoviny jsou pěkné a vzdušné, což je obrovský přínos, zejména 
pak v horkých dnech. Ve spoustě řemesel musíte nosit dlouhé kalhoty 
a bylo by šílené stále se převlékat z krátkých do dlouhých kalhot. Jedny 
vzdušné dlouhé kalhoty nabízejí nejlepší řešení! “

„Ventilační síťovinové 
prvky jsou velkou výhodou, 

hlavně v horkých dnech 
nebo v horkém prostředí!“

Testovací tým DASSY je skupina profesionálů, kteří testují pracovní oděvy DASSY v práci. Tedy přesně tam, kde 
je to nejdůležitější. Výsledek: Pracovní oděvy testované profesionálem!

PŘEDSTAVUJEME ČLENA 

TESTOVACÍHO TÝMU STIJNA

Z POKLADAČE KABELÁŽE INSPEKTOREM

ODHODLANÝ TESTOVAČ

S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ,

REFLEXIVNÍ A KOMFORTNÍ!

Montér / Inspektor ve společnosti Proximus | Oficiální člen testovacího týmu DASSY. Koníčky: 
Auto šílenec / vášnivý cyklista Oblíbené pracovní oděvy: DASSY® Indy a DASSY® Minsk

DA
SS

Y®

ODESSA

DA
SS

Y®

CARTER



Pracujte bezpečně. To je základní právo každého 
profesionála. DASSY SAFETY Vám nabízí 
certifikovanou ochranu, kterou potřebujete k 
minimalizaci rizik, se kterými se při své pracovní 
činnosti setkáváte. A Vy se pak můžete zaměřit 
pouze na Vaši práci. Váš pracovní oděv Vás 
spolehlivě ochrání.

Reflexní softshellová vesta 
(XS-3XL)
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EXTRÉMNĚ NEODOLATELNÉ PRACOVNÍ ODĚVY. Kombinujte vynikající trvanlivost s extrémně odolnou a 
velmi pohodlnou látkou Canvas, doplňkovým vyztužením Cordurou® a hezkým vzhledem. Výsledek: Opravdu 
neodolatelné pracovní oděvy. Jako sebevědomý profesionál se vždy rozhodnete pro odolné pracovní oděvy, které 
Vám umožní udělat dobrý dojem. Protože profesionálně pracujete a jste profesionálem. Je to ve Vaší DNA. A tím 
také Ve vašem pracovním oděvu.

"Favorit testovacího 
týmu“ DASSY®
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Perfektním parťákem v práci se jistě stane nová 
odolná mikina DASSY® Indy. Noste ji kdekoli, kdykoli 
a dejte Vašemu pracovnímu vzhledu skvělý, trochu 
drsný nádech.
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Tato kolekce je klasika. Spolehněte se na prověřené výsledky z hlediska kvality, 
funkčnosti, trvanlivosti a pohodlí. Díky komplexní paletě barev si můžete rychle 
a snadno vybrat pracovní oděvy, které vyhovují Vaší konkrétní pracovní činnosti 
i podnikovým barvám. Vaše DASSY pracovní oděvy Vás uspokojí stejně dobře, 
jako Vaše práce uspokojuje Vaše zákazníky.

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ ROZSAH DASSY®  
Ideální pro oblečení celého Vašeho týmu kolekcí CLASSIC. Vyberte si z: 

Prohlédněte si kompletní nabídku na www.dassy.cz

Ideální způsob, jak zajistit, aby Vaše chrániče kolen
byly ve správné výšce právě pro Vás!

VĚDĚLI JSTE ŽE ... KOLENNÍ CHRÁNIČE MOHOU 
BÝT VE VĚTŠINE PRACOVNÍCH KALHOT 
DASSY NASTAVENY DO RŮZNÉ VÝŠKY? 

PŘES 50 RŮZNÝCH POLOŽEK
Rychle a snadno najděte, co hledáte.

PRACOVNÍ ODĚVY PRO MUŽE A ŽENY 
Vyberte si jednotné oblečení pro celý svůj tým

8 RŮZNÝCH BAREV Snadno kombinujte horní a dolní 
části oblečení do jednoho profesionálního vzhledu.
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CHRAŇTE SI KOLENA



Voděodolný,
  větruodolný
a prodyšný materiál
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PRACUJTE TVRDĚ, HRAJTE SI HODNĚ
Podle hesla „Tvrdě pracuj, hodně si hraj“ si myslíme, že je důležité nabízet 
také dostatečné volnočasové aktivity. Vytvořili jsme firemní projekty a 
podpořili spontánní iniciativy našich zaměstnanců. Například v našem 
výrobním závodě je debatní klub, kriketový tým, taneční skupina, kreativní 
dílny atd. Zaměstnanci v Brugách si zase mohou užít fitness místnost 
DASSY, stolní tenis, jógu, atd.

AMFORI BSCI
Pracovní podmínky v celém našem dodavatelském řetězci jsou v souladu 
s 11 zásadami kodexu chování společnosti Amfori BSCI průběžně 
vyhodnocovány a v případě potřeby optimalizovány. A výsledek se dostavil: 
Při posledním auditu amfori BSCI provedeném ve výrobním závodě 
DASSY jsme obdrželi celkové hodnocení A. Nejvyšší možné hodnocení.

Záleží nám na spokojenosti a pohodě všech našich zaměstnanců. V naší 
centrále v Bruggách i ve vlastním výrobním závodě na Srí Lance chceme, 

aby se všichni v práci cítili dobře. To znamená zejména bezpečné 
pracovní prostředí, spravedlivé pracovní podmínky a respektování práv 

každého zaměstnance. Ale ani to nám nestačí, děláme ještě daleko 
více. Například v našem výrobním závodě poskytujeme našim 

zaměstnancům lékařskou péči, dopravu do a z práce, zdravé jídlo 
a další benefity.

Pilíře odolných pracovních oděvů DASSY®

NAŠE 3 PILÍŘE

LIDÉ
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Kromě splnění všech platných zákonů 
a předpisů v oblasti životního prostředí 
rozšiřujeme náš závazek vůči životnímu 
prostředí prostřednictvím neustálých iniciativ 
zaměřených na snížení naší ekologické stopy: 
Přísná prevence a recyklace, opatření na úsporu 
energie, ekologická firemní automobilová politika, 
námořní doprava, přechod na digitální systémy,…

PRACOVNÍ ODĚVY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Je to víc než jen 
slogan. Je to mise. Proto se snažíme, aby byla práce profesionálů 

bezpečnější, pohodlnější a navíc aby jim oděvy pomohly být v práci 
co nejefektivnější.

Neustále se snažíme zlepšovat pracovní oděvy a vždy se 
rozhodujeme pro vysoce kvalitní materiály. Kromě toho 

každý kus oblečení DASSY je důkladně prověřen členy 
testovacího týmu DASSY - skupinou profesionálů, kteří 

posuzují trvanlivost, praktičnost, pohodlí,… našich 
pracovních oděvů a bezpečnostní obuvi přímo při 

práci. Výsledek: Pracovní oděvy testované 
profesionálem!

VĚDĚLI JSTE? ... NAŠE SÍDLO V BRUGÁCH JE KOMPLETNĚ NEZÁVISLÉ 
NA ENERGII DÍKY SOLÁRNÍM PANELŮM NA SVÉ STŘEŠE

(CELKOVÁ PLOCHA = 860 M², ŠPIČKOVÝ VÝKON 148 KW)

Certifikát Oeko-tex® Standards 
100 potvrzuje náš závazek a 
zaručuje, že při výrobě našeho 
oblečení se nepoužívají žádné 
škodlivé látky.

PLANETA

PRODUKT



STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU A INSPIRUJTE NÁS VAŠIMI ZÁŽITKY 
#MYJSMEDASSY

WWW.DASSY.CZ
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Pracující ve všech profesích, prodejci nebo partneři DASSY, řidiči 
rallye, běžci přes překážky nebo cyklisti, fanoušci, zaměstnanci, 
staří nebo mladí, muži nebo ženy, jednotlivci nebo v týmu,…

Neustále chcete vytěžit maximum z toho, co děláte, a to s jediným 
cílem: Podávat špičkový výkon. Úžasní a talentovaní lidé, kteří se 
spoléhají na DASSY profesionální pracovní oděvy, vytvářejí tím své 
vlastní úspěšné příběhy.

#MYJSMEDASSY



© COPYRIGHT: 
Název a logo DASSY® jsou chráněny zákonem. Jakékoli použití těchto nebo podobných značek bez předchozího a písemného souhlasu společnosti DASSY EUROPE BV je přísně zakázáno. Všechna ostatní jména nebo 
značky, která se objevují v této publikaci, slouží k identifikaci modelů DASSY® nebo kolekce DASSY®, a jsou proto vždy podřízeny samotné značce.

Obsah této publikace je také chráněn autorským právem. Jakákoliv kopie nebo reprodukce jsou bez předchozího a písemného souhlasu společnosti DASSY® zakázány. DASSY® usiluje o neustálý vývoj produktů a vyhrazuje 
si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit kolekci, technické specifikace nebo návrhy. Společnost DASSY® nenese odpovědnost za chyby v tisku. Barvy a detaily produktu se mohou mírně lišit od originálů. 


